
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

ФИО  

руководителя 

проекта  

Каирова Гулшария Нурсапаевна  

Наименование  

проекта   

  

Научно-техническая программа: «Создание конкурентоспособных сортов плодовых, ягодных 
культур и винограда для различных агроклиматических зон Казахстана, адаптация к  

внедрению зарубежных сортов, их оздоровление и размножение с использованием  

биотехнологии и IT технологий»  

Контакты руководителя (моб. 

Емайл)  

8 702 273 94 88  

g.kairova@mail.ru  

Цель проекта  Обеспечение устойчивого производства плодов, ягод и винограда на основе использования 

новых перспективных отечественных и адаптированных к внедрению зарубежных сортов и 

клоновых подвоев для высокопродуктивных интенсивных насаждений, их оздоровления и 

размножения с использованием биотехнологии и IT технологий  

Описание проекта  Развитие отрасли плодоводства и виноградарства предусматривает высокий уровень его 

интенсификации. Одним из решающих условий данного процесса является использование 

перспективных сортов интенсивного типа. Создание новых сортов, отвечающих современным 

требованиям – основная задача селекционеров. Генофонд должен постоянно пополняться 

новейшими достижениями мировой селекции, только в этом случае на его основе можно 

создать новые современные сорта с высоким уровнем конкурентоспособности. Актуальной 

проблемой казахстанского плодоводства является испытание и подбор лучших подвоев, 

отвечающих требованиям интенсификации и внедрение биотехнологических методов 

ускоренного размножения.  

Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

Пополнен генофонд плодовых, ягодных культур и винограда; заложены коллекционные 

насаждения, первичные маточники земляники и малины; заложены демонстрационные сады 

новых сортов плодовых культур и винограда в Алматинской и Южно-Казахстанской областях;  

созданы и переданы в Государственное сортоиспытание 15 сортов плодовых, ягодных культур 

и 3 винограда и 1 клоновый подвой косточковых культур; размножено  



 методом клонального микроразмножения 10 новых сортов; заложен базовый 

маточночеренковый сад яблони.  

Полное ФИО участников проекта ( если есть 

зарубежные, то указать Страну)  

Основной исполнитель - ТОО «Казахский научно-исследовательский институт плодоводства и 

виноградарства» Соисполнители: НАО «Казахский национальный аграрный университет», 

«Восточно-Казахстанский НИИСХ», «ЮЗ НИИ животноводства и растениеводства», 

«Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации», «Карабалыкская СХОС»,  

«Уральская СХОС», «Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

  

Жоба  

жетекшісінің 

атыжөні  

Каирова Гулшария Нурсапаевна  

Жобаның атауы   «Қазақстанның түрлі агроклиматтық аймақтарына жеміс, жидек дақылдары мен жүзімнің 

бәсекеге қабілетті сорттарын жасау, шетелдік сорттарды енгізуге бейімделу, 

биотехнологиялар мен IT технологияларды қолдана отырып оларды қалпына келтіру және  

көбейту» ғылыми-техникалық бағдарламасы  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 702 273 94 88  

g.kairova@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Биотехнологиялар мен IT технологияларды қолдана отырып, жоғары өнімді және қарқынды 

екпелер алу үшін шетелдік сұрыптар мен клондық тамыр тұқымдарын енгізуге бейімделген 

жаңа перспективті отандық өнімді пайдалану негізінде жемістердің, жидектердің және 

жүзімнің тұрақты өндірісін қамтамасыз ету  

Жобаның сипаттамасы  Жеміс өсіру және жүзім шаруашылығы саласының дамуы оның интенсивтілігінің жоғары 

деңгейін қамтамасыз етеді. Бұл процестің шешуші шарттарының бірі - қарқынды түрдегі 

перспективалы сорттарды пайдалану. Заман талабына сай жаңа сорттарды жасау 

селекционерлердің басты міндеті. Генофонд үнемі әлемдік селекцияның жетістіктерімен 

толықтырылып отыруы керек, тек осы жағдайда оның негізінде бәсекеге қабілеттіліктің 

жоғары деңгейімен жаңа заманауи сорттарды жасауға болады. Қазақстандық жеміс өсірудің 

өзекті мәселесі - қарқынды өсіру мен биотехнологиялық әдістерді жедел өсіру талаптарына 

сай келетін ең жақсы тұқымдарды сынау және іріктеу.  

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Жеміс, жидек дақылдары мен жүзімнің генофонды толықтырылды; жинау екпелері, құлпынай 

мен таңқурайдың алғашқы аналық өсімдіктері төселді; Алматы және Оңтүстік Қазақстан 

облыстарында жеміс дақылдары мен жүзімнің жаңа сорттарының көрнекі бақтары салынды; 

Жеміс-жидек дақылдарының 15 сорттары және 3 жүзім және тас жеміс дақылдарының 1 

клондық тамырлары жасалып, мемлекеттік сорт сынағына ұсынылды; 10 жаңа сорттың  



 клондық микропропагациясы арқылы таралған; алма ағаштарының негізгі кесу бақшасы 

салынды .  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

Басты орындаушы - «Қазақ жеміс-жидек және жүзім шаруашылығы ғылыми-зерттеу 

институты» ЖШС. Қосалас орындаушылар: Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Шығыс 

Қазақстан ауылшаруашылық ғылыми-зерттеу институты, Оңтүстік-батыс мал шаруашылығы 

және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Қазақ орман және агроөнеркәсіптік 

ғылыми-зерттеу институты, Қарабалық ауылшаруашылық тәжірибе станциясы, Орал 

ауылшаруашылық тәжірибе станциясы, Павлодар ауылшаруашылық тәжірибе станциясы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



KAZNAU PROJECTS  
INFORMATION FOR AGRODAMU   

FACULTY: AGROBIOLOGY  

  

  

Name of the project 

manager  

  

Kairova Gulsharia Nursapaevna  

Manager contacts 

(mobile email)  

Scientific and technical program: "Creation of competitive varieties of fruit, berry crops and grapes 

for various agro-climatic zones of Kazakhstan, adaptation to the introduction of foreign varieties, 

their recovery and reproduction using biotechnology and IT technologies"  

Manager contacts (mobile 

email)  

8 702 273 94 88  

g.kairova@mail.ru  

Objective of the project  Ensuring sustainable production of fruits, berries and grapes based on the use of new promising 

domestic and adapted to the introduction of foreign varieties and clonal rootstocks for highly 

productive intensive plantings, their recovery and reproduction using biotechnology and IT 

technologies  

Project Description  The development of the fruit growing and viticulture industry provides for a high level of its 

intensification. One of the decisive conditions for this process is the use of promising varieties of 

intensive type. The creation of new varieties that meet modern requirements is the main task of 

breeders. The gene pool should be constantly replenished with the latest achievements of world 

breeding, only in this case it is possible to create new modern varieties with a high level of 

competitiveness on its basis. The actual problem of Kazakhstani fruit growing is the testing and 

selection of the best rootstocks that meet the requirements of intensification and the introduction of 

biotechnological methods of accelerated reproduction.  

Result / expected results  the 

project  

The gene pool of fruit, berry crops and grapes was replenished; collection plantations, primary 

mother plants of strawberries and raspberries were laid; demonstration orchards of new varieties of 

fruit crops and grapes were laid in Almaty and South Kazakhstan regions; 15 varieties of fruit and 

berry crops and 3 grapes and 1 clonal rootstock of stone fruit crops were created and submitted to the 

State variety testing; propagated by clonal micropropagation of 10 new varieties; the basic uterine- 



 cuttings orchard of the apple tree was laid  

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country)  

The main contractor is the Kazakh Scientific Research Institute of Fruit and Viticulture. Coexecutors: 

Kazakh National Agrarian University, East Kazakhstan Research Institute of Agriculture, South West 

Research Institute of Livestock and Plant Growing, Kazakh Research Institute of  
Forestry and Agroforestry, Karabalyk, Ural, Pavlodar agricultural experimental stations  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


