
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

ФИО  

руководителя 

проекта  

Каирова Гулшария Нурсапаевна  

Наименование  

проекта   

  

Научно-техническая программа: «Формирование генофонда орехоплодных культур (грецкий 
орех, фисташка, фундук, миндаль) из перспективных местных форм и лучших зарубежных  

сортов для дальнейшей селекции и разработка технологии их ускоренного размножения и  

выращивания в условиях юга и юго-востока Казахстана»  

Контакты руководителя (моб. 

Емайл)  

8 702 273 94 88  

g.kairova@mail.ru  

Цель проекта  Обеспечение устойчивого производства орехоплодных культур (грецкий орех, фисташка, 

фундук, миндаль) на основе использования генофонда перспективных отечественных и 

адаптированных к внедрению зарубежных сортов, их размножения, в том числе с 

использованием биотехнологии и внедрения инновационных технологии их выращивания  

Описание проекта  Одной из перспективных и рентабельных культур для современного садоводства Казахстана 

является орехоплодные культуры. Увеличение выращивания высококачественного элитного 

материала перспективных сортов орехоплодных культур будет способствовать росту площадей 

насаждений и получению конкурентоспособной продукции. Актуальность исследований 

определяется необходимостью изучить генофонд орехоплодных культур, выделить наиболее 

продуктивные, адаптированные к климатическим условиям нашего региона, ускоренно их 

размножить и внедрить инновационные технологии их размножения и выращивания.   

Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

Отбор перспективных местных формы и сортов орехоплодных культур (грецкий орех, 

фисташка, фундук, миндаль) для формирования их генофонда. Закладка коллекционного 

участка перспективных сортов и подвоев орехоплодных культур. Размножение перспективных 

сорт орехоплодных культур в т.ч. биотехнологическими методами. Фитосанитарная оценка 

орехоплодных культур в условиях юга и юго-востока Казахстана, выявление наиболее 

распространенных болезней и вредителей.  



Полное ФИО участников проекта ( если есть 

зарубежные, то указать Страну)  

Основной исполнитель - НАО «Казахский национальный аграрный университет», 

Соисполнители: ТОО «Казахский научно-исследовательский институт плодоводства и 

виноградарства», РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» МОН РК.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

  

Жоба  

жетекшісінің 

атыжөні  

Каирова Гулшария Нурсапаевна  

Жобаның атауы   «Қазақстанның оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жедел өсіру және өсіру 

технологиясын әрі қарай іріктеу және дамыту үшін перспективті жергілікті формалардан және  

жаңғақты дақылдардан (жаңғақ, пісте, жаңғақ, бадам) гендік қорды қалыптастыру» ғылыми- 

техникалық бағдарламасы  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 702 273 94 88  

g.kairova@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Перспективалы отандық генофонды пайдалану негізінде және шетелдік сорттарды енгізуге, 

олардың көбеюіне, оның ішінде биотехнологияны қолдана отырып және оларды өсіру үшін 

инновациялық технологияларды енгізуге бейімделген жаңғақ дақылдарының (жаңғақ, пісте, 

жаңғақ, бадам) тұрақты өндірісін қамтамасыз ету  

Жобаның сипаттамасы  Қазақстандағы заманауи бау-бақша өсірудің перспективті және пайдалы дақылдарының бірі - 

жаңғақ дақылдары. Жаңғақ дақылдарының перспективті сорттарының жоғары сапалы 

элиталық материалын өсірудің өсуі отырғызылатын алқаптардың өсуіне және бәсекеге 

қабілетті өнім алуға көмектеседі. Зерттеудің өзектілігі жаңғақ дақылдарының генофондын 

зерттеу, аймағымыздың климаттық жағдайына бейімделген өнімділігі жоғары өнімді анықтау, 

оларды тез көбейту және оларды өсіру мен өсіру үшін инновациялық технологияларды енгізу 

қажеттілігімен анықталады.  

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Генофондты қалыптастыру үшін жаңғақ дақылдарының перспективті жергілікті формалары 

мен сорттарын (жаңғақ, пісте, жаңғақ, бадам) таңдау. Жаңғақ дақылдарының перспективті 

сорттары мен түптерін жинау алаңын құру. Жаңғақ дақылдарының перспективті сорттарын 

көбейту, соның ішінде. биотехнологиялық әдістер. Қазақстанның оңтүстігінде және 

оңтүстікшығысында жаңғақ дақылдарын фитосанитариялық бағалау, ең көп таралған аурулар 

мен  



 зиянкестерді анықтау.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

Негізгі орындаушы - «Қазақ ұлттық аграрлық университеті» КЕАК, бірлескен орындаушылар: 

«Қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, ҚР БҒМ 

«Ботаника және фитоинтродукция институты» РМК.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



KAZNAU PROJECTS  
INFORMATION FOR AGRODAMU   

FACULTY: AGROBIOLOGY  

  

  

Name of the project 

manager  

  

Kairova Gulsharia Nursapaevna  

Manager contacts 

(mobile email)  

Scientific and technical program: "Formation of the gene pool of nut crops (walnut, pistachio, 
hazelnuts, almonds) from promising local forms and the best foreign varieties for further selection  

and development of technology for their accelerated reproduction and cultivation in the south and  

southeast of Kazakhstan"  

Manager contacts (mobile 

email)  

8 702 273 94 88  

g.kairova@mail.ru  

Objective of the project  Ensuring sustainable production of nut crops (walnut, pistachio, hazelnuts, almonds) based on the use 

of the gene pool of promising domestic and adapted to the introduction of foreign varieties, their 

reproduction, including using biotechnology and the introduction of innovative technologies for their 

cultivation  

Project Description  One of the promising and profitable crops for modern horticulture in Kazakhstan is walnut crops. An 

increase in the cultivation of high-quality elite material of promising varieties of walnut crops will 

contribute to the growth of planting areas and the receipt of competitive products. The relevance of 

research is determined by the need to study the gene pool of walnut crops, to identify the most 

productive ones adapted to the climatic conditions of our region, to rapidly multiply them and 

introduce innovative technologies for their reproduction and cultivation.  

Result / expected results  the 

project  

Selection of promising local forms and varieties of nut crops (walnuts, pistachio, hazelnuts, almonds) 

to form their gene pool. Establishment of a collection area for promising varieties and rootstocks of 

walnut crops. Reproduction of promising varieties of walnut crops, incl. biotechnological methods. 

Phytosanitary assessment of walnut crops in the south and southeast of Kazakhstan, identification of 

the most common diseases and pests.  

Full name of the project participants (if there  The main executor - Kazakh National Agrarian University, Co-executors: Kazakh Research Institute  

are foreign ones, indicate the Country)  of Fruit and Viticulture, Institute of Botany and Phytointroduction  



 


