
 «Атамекен-Агро» 
агрохолдингі
Табиғатта  пайда болған,  кәс іби мамандар көбейткен!
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Компания туралы
қысқаша ақпарат

- 2003 жылы құрылған

16 компаниядан тұратын топ

- қызметінің негізгі бағыттары: өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, тұқым 

шаруашылығы, элеваторлар

- өнімді ішкі нарықта және 16 экспорттық бағытта сату

- Қазақстанның ең ірі 50 жеке компанияларының қатарына кіреді

«Атамекен-Агро» агрохолдингі

Қызметінің негізгі бағыттары:

 Өсімдік 

шаруашылығы

 Мал 

шаруашылығы

Элеваторлар

 Тұқым

өсіру



«Атамекен-Агро» тауар
өнімдерінің экспорттық
бағыттары:

Еуропа: Бельгия, Италия, Нидерланды, Польша, Түркия, 

Германия

ТМД: Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Қырғызстан, 

Украина, Тәжікстан, Түркменстан

Таяу Шығыс: Ауғанстан, Иран

Азия: Қытай, Моңғолия

441 000+ 
гектар

жалпы жер қоры

гектар

егістік көлемі

321 000+ 
 тонна

сақтау көлемі 

153 000+ 
мал

басы

5 000+ 
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441 000+ 

Өсімдік шаруашылығы
«Атамекен-Агро» АҚ жұмысының басым бағыты

 11 өсімдік шаруашылығында 321 мың гектардан астам алқапта біз мына 

дақылдарды өсіреміз:

- дәнді дақылдар (бидай, қара бидай, арпа, сұлы, борай бидай)

- дәнді бұршақты дақылдар (ноқат, бұршақ, жасыл жасымық, қызыл

жасымық, соя)

- майлы дақылдар (зығыр, рапс, күнбағыс, мақсары)

Біз Global Pulse Confederation (GPC) және International Islamic Food Processing 

Association (IFPA) мүшесі болып табыламыз
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Жалпы егіске қатысты дақылдардың 
арақатынасы

Жұмсақ бидай
33,10%

Өзге де дақылдар
1,80%

Қатты бидай
14,60%Күздік бидай 

5,60%

Зығыр 
18,70%

Күнбағыс
8,30%

Рапс
6,90%

Бұршақ
5,00%

Арпа
1,80%
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«Атамекен-Агро» АҚ жалпы өнімі,
2021 жылғы өнім

2020 жылғы өнім экспорт
ының көлемі

30 000 тонна

29 565 тонна29 565 тонн

15 700 тонна

12 000 тонна

10 000 тонна

2 450 тонна

700 тоннаПольша

Қытай

Түркия

Ауғанстан

Италия

Бельгия

Өзбекстан

Жұмсақ бидай
85 433 тонна

Өзге де дақылдар
8 597 тонна

Қатты бидай
26 545 тонна

Зығыр
23 094 тонна

Күнбағыс
19 611 тонна

Рапс
15 018 тонна

Күздік бидай
11 480 тонна

Бұршақ
10 606 тонна

Жасымық
7 820 тонна
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441 000+ 

Мал шаруашылығы

2012 жылдан бастап «Атамекен-Агро» АҚ етті бағыттағы ІҚМ

өсірумен айналысады.

Агрохолдингтің 8 фермасында барлығы 5000 бас герефорд және

абердин-ангус бар.

Агрохолдингтің мал шаруашылығының жетістіктері:

- ішкі нарыққа және көрші мемлекеттерге сенімді жеткізуші

- өздері өндірген азық

- озық технологиялар (жасанды ұрықтандыру, жаппай цифрландыру, қатаң 

ветеринариялық бақылау)

- «тұқымның үздік өкілі» санатындағы жыл сайынғы марапаттар
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441 000+ 

Тұқым шаруашылығы

Агрохолдингке 2 тұқым шаруашылығы және тұқым өндіру зауыты кіреді.

Зауыт патенттелген нәзік фракциялық астық тазалау және «күшті» тұқым өндіру 

технологиясы бойынша жұмыс істейді.Ол мыналарға мүмкіндік береді:

- егіс мөлшерін азайтуға

- дәл егуді және бір мезгілде пісуді қамтамасыз етуге

- өнімділікті 20% арттыруға

 

Жаңа зауыттың қуаттылығы: сағатына 4-5 тонна және тәулігіне 160 тонна

 

Қазіргі уақытта жұмсақ бидай, қатты бидай және зығыр тұқымдары сатылады, 

болашақта бұршақ пен жасымық сатылады.
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441 000+ 

Элеваторлық қызметтер
Агрохолдингтің 2 компаниясында 5 желілік элеватор ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің үлкен партияларын сақтау және тазалау бойынша қызметтер 

көрсетеді. Біздің элеваторларымыздың артықшылығы – теміржол және 

автомобиль жолдарына тікелей қол жетімділік.

Бір жолғы сақтаудың жалпы қуаты 153 900 тонна

 

Элеваторлар мыналарды жүзеге асырады:

- қабылдау, кептіру, тазалау

- сапаны және тауар жағдайын арттыру

- дәнді, бұршақты және майлы дақылдарды сақтау және жөнелту

 

Өнімді желілік элеваторларда сақтау олардың сапалық көрсеткіштерінің 

сақталуының кепілі болып табылады.



02

«Атамекен-Агро» АҚ қызметі мен
өнімі туралы толығырақ білу

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сату бөлімі:

Амина Уркумбаева

телефон: +7 771 265 70 91

e-mail: a.urkumbayeva@a-agro.kz

Сайрам Ходжамбердиев

телефон: +7 777 731 10 03

e-mail: s.khojamberdiyev@a-agro.kz

Мал шаруашылығы бөлімі:

Арсен Исламов

телефоны:  +7 777 140 15 84

е-mail: arsen.islamov@a-agro.kz

Элеваторлық қызметтер

мәселелері бойынша:

«Атамекен-Астық» ЖШС/ «Арша-2» ЖШС

Директоры Василий Тарасенко

телефоны: + 7 701 910 17 16

е-mail: astyk.priemnaya@a-agro.kz

Материалдық-техникалық жабдықтау 

бөлімі (сатып алу және сату):

Әмірхан Үркімбаев

телефоны: +7 775 645 48 64

е-mail: a.urkumbayev@a-agro.kz

Хамит Арғын

телефоны: +7 775 643 80 16

Қабылдау бөлмесі:

телефоны: +7 7162 77 56 25

(ішкі 201)

e-mail: info@a-agro.kz

 Жұмысқа орналастыру

мәселелері бойынша:

телефоны: +7 705 745 6663

е-mail: info@a-agro.kz


