
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ 

ФАКУЛЬТЕТ: ВОДНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

ФИО руководителя 

проекта 

Кентбаев Ержан Жунусович 

Наименование 

проекта 

Разработка селекционно-генетических основ плантационного разведения 

витаминоносно-лекарственных древесных видов в Казахстане (на примере юго-

востока Казахстана) 

Контакты руководителя 

(моб., e-mail) 

8 707 727 99 22 

kentbayev@mail.ru  

Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемая дата завершения) 

2021-2023 

Цель проекта 
Разработка технологии по выращиванию плантационных культур из перспективных древесно-кустарниковых 

видов (облепихи, шиповника, боярышника, аронии), для получения лекарственного, витаминного и пищевого 

сырья 

Описание проекта 

Меры по созданию лесных плантационных лекарственных насаждений окажут положительное влияние на общую 

экологическую обстановку. Создаваемые плантационные культуры будут способствовать увеличению лесистости 

республики. Тема проекта согласуется с государственной программой «Жасыл ел»,  связана с реализацией 

мероприятий по выращиванию лесов в рамках Конвенции ООН «О сохранении биологического разнообразия». 

Создаваемые плантационные насаждения позволят получать продукцию, являющуюся исходным сырьем для 

многих перерабатывающих предприятий (пищевые, фармацевтические, витаминные), будут способствовать 

увеличению уровня занятости населения, улучшению экологической и рекреационно-эстетической обстановки 

регионов. 

 

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Созданные плантационные насаждения гарантируют качественность и устойчивость выращиваемого материала, и 

стабильность получения на них продукции, увеличение лесистости малолесных регионов, оптимизацию трудовой 

занятости населения, обеспечение населения витаминной и пищевой продукцией, снабжение перерабатывающих 
предприятий высококачественным экологически чистым исходным сырьем. 

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну) 

 Бессчетнов В.П.(Россия), Баймуханбетов С.С., Есимбек Б., Арынов Б. 

 

 

 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

ФАКУЛЬТЕТ: СУ, ЖЕР ЖӘНЕ ОРМАН РЕСУРСТАРЫ 

 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

Кентбаев Ержан Жунусович 

Жобаның атауы   

Қазақстанда дәруменді-дәрілік ағаш түрлерінен плантация өсірудің селекциялық-

генетикалық негізін өңдеу (оңтүстік-шығыс Қазақстан жағдайында) 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы. электрондық пошта) 

8 707 727 99 22 

kentbayev@mail.ru  

Жобаның басталу және аяқталу күні 

(немесе күтілетін аяқталу күні) 

2021-2023 

Жобаның мақсаты            
Перспективасы бар ағаш-бұта түрлерінен плантациялық екпелер өсірудің технологиясын өңдеп жасау (шырғанақ, 

итмұрын, долана, арония), дәрілік заттар, дәруменді және азықтық шикізаттар алу. 

Жобаның сипаттамасы 

 
Дәрілік екпе ағаштардан орман плантациясын құру шарасы жалпы экологиялық жағдайға оң әсерін тигізеді. 

Құрылатын плантациялық екпелер республикамыздың орманмен қамтылған аумағын арттыруға септігін тигізеді. 

Жобаның тақырыбы «Жасыл ел» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес келіп, БҰҰ орманды өсіруді іске асыру 

туралы шарасы аясындағы «Биологиялық түрлілікті сақтау» Конвенциясымен байланысты. Құрылатын 

плантациялық екпелер көптеген қайта өңдеу мекемелерін (азықтық, фармацевтикалық, дәруменді) шикізат 

өнімдерімен қамтамасыз етіп, жергілікті халықты жұмыспен қамту дәрежесін арттырып, аймақтың экологиялық 

және рекреациялық-эстетикалық жағдайын жақсартады. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 

 

 

 

 

Құрылған плантациялық екпелер өсірілген материалдардың сапасы мен тұрақтылығына кепіл болып, олардан 

тұрақты түрде өнім алып, орманы аз аймақтың орман қоры көлемін арттырып, жергілікті халықты жұмыспен 

қамтып, халықты дәруменді және азықтық өнімдермен қамтамасыз етіп, қайта өңдеу мекемелері жоғары сапалы әрі 

экологиялық таза шикізаттар дайындайды. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Бессчетнов В.П.(Ресей), Баймуханбетов С.С., Есимбек Б., Арынов Б. 

 

 



KAZNAU PROJECTS 
INFORMATION FOR AGRODAMU  

FACULTY: WATER, LAND AND FOREST RESOURCES 

 

 

Name of the project 

manager 

Kentbaev Yerzhan Zhunusovich 

Project name 

Development of selection-genetic bases of plantation development of vitamin-based-

medicinal tree species in Kazakhstan (for example, in the south-east of Kazakhstan) 

Manager contacts 

(mobile email) 

8 707 727 99 22 

kentbayev@mail.ru  

 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2021-2023 

Objective of the project 
Development of technology of growing plantation crops of perspective tree and shrub species (sea buckthorn, dog rose, 

hawthorn, chokeberry) for producing  medicaments, vitamins and food raw materials. 

Project Description 

Activities on creating forest plantations of medicinal crops will have a positive impact on environment. Created plantation 

crops will enhance the increase the forest cover of the country. Project topic is consistent with the State program "Zhasyl 

el" and is related to the implementation of activities on forest growth under the UN Convention "On conservation of 

biological diversity". Created plantations will allow to receive products which will be the  raw material  for many 

processing plants (food, pharmaceutical, vitamin), and will provide the increase employment rate, improvement of 

ecological, recreational and aesthetic condition in the regions. 

Result / expected results 

 the project 

Created plantations guarantee the high quality and stability of the grown material, and stability of  production, increase of 
reforestation of sparsely forested regions, optimizing of employment, provision of population with vitamin and food 

products, supplying processing plants with high quality environmentally friendly  clean raw material. 

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country) 

Besschetnov V.P. (Russia), Baimukhanbetov S.S., Esimbek B., Arynov B. 

 


