
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

ФИО  

руководителя 

проекта  

Кененбаев Серик Барменбекович  

Наименование 
проекта (на  

каз.рус.англ.языках)  

  

Трансферт и адаптация сортов озимого гороха зарубежной селекции в условиях Казахстана  

  

Контакты руководителя 

(моб. Емайл)  

8 7017369620 

serikkenenbayev@mail.ru  

Цель проекта  Повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции с использованием 

адаптированных сортов озимого гороха зарубежной селекции в условиях предгорной зоны 

юговостока Казахстана  

Описание проекта  За последние годы допущены к использованию в производство большое количество сортов и 

гибридов отечественной селекции с высоким потенциалом урожайности. Однако широкое их 

внедрение в производство не привело к устойчивому росту урожайности с/х культур. Это связано 

с ухудшением  генетического разнообразия отечественных сортов, а именно с 

морфобиологической однородностью сортов и гибридов, ограниченным набором сортов  по ряду 

признаков (по срокам созреваний, отношения к засухе, возбудителям болезней, качественным 

показателям), преобладание сортов с высокой продуктивностью, но с худшими качественными 

характеристиками и др.  

В этой связи, адаптация зарубежных сортов и гибридов с повышенной экологической 

пластичностью, генетическим разнообразием, высокой продуктивностью, устойчивостью к 

вредоносным вредителям и болезням, обладающие способностью более эффективно 

использовать биоклиматические ресурсы в системе интенсивного земледелия является 

актуальным.  



Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

По результатам данного проекта, в предгорной юго-восточной зоне Казахстана  будут 

достигнуты целевые индикаторы, а именно будет выявлена адаптационная способность сортов 

озимого гороха Сербской селекции зернового и кормового направления по показателям:  

зимостойкости, устойчивостью к полеганию, продуктивности зеленой массы и зерна  

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну)  

С.Б. Кененбаев, Г.Л. Есенбаева, Е.А. Жанбырбаев, Д.Т. Казкеев  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

  
Жоба жетекшісінің 

аты-жөні  

Кененбаев Серик Барменбекович  

Жобаның атауы   Шетел селекциясының күздік ас бұршақ сорттарын Қазақстан жағдайына трансферттеу және 

бейімдеу  

 

  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  
8 7017369620 

serikkenenbayev@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Қазақстанның оңтүстік-шығыс тау бөктеріндегі аймақ жағдайында шетел селекциясындағы 

күздік ас бұршақ сұрыптарын пайдалана отырып, өсімдік шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру  

Жобаның сипаттамасы  Соңғы жылдары, көптеген ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділік әлеуеті жоғары 

отандық сорттары мен будандары өндіріске пайдалануға рұқсат етілді. Алайда, оларды 

өндіріске кеңінен енгізу ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігінің тұрақты өсуіне 

әсерін бермеді. Бұл отандық сорттардың генетикалық әртүрлілігінің нашар болуына, атап 

айтқанда сорттар мен будандардың морфо-биологиялық біртектілігіне, бірқатар белгілер 

бойынша (пісу мерзімі, құрғақшылыққа, ауру қоздырғыштарына, сапалық көрсеткіштерге 

қатынасы бойынша) сорттардың шектеулі жиынтығы, өнімділігі жоғары сорттардың, бірақ 

сапалық сипаттамалары нашар болуына және т. б. байланысты.  

Осыған байланысты, қарқынды егіншілік жүйесінде биоклиматтық ресурстарды неғұрлым 

тиімді пайдалануға қабілетті, экологиялық икемділігі, генетикалық әртүрлілігі, өнімділігі және 

зиянды зиянкестер мен ауруларға төзімділігі жоғары шетелдік сорттар мен будандардың 

бейімделуі өзекті болып табылады.  



   

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Осы жобаның нәтижелері бойынша Қазақстанның оңтүстік-шығыс тау бөктеріндегі аймақ 

жағдайында нысаналы индикаторларға қол жеткізілетін болады, атап айтқанда дәнді және жемдік 

бағыттағы Сербиялық селекцияның күздік ас бұршақ сорттарының келесідей көрсеткіштері 

бойынша бейімделу қабілеті анықталатын болады: қыстың қолайсыз жағдайларына төзімділігін, 

жатып қалуға төзімділігі, көк балауса және дән өнімділігі.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

С.Б. Кененбаев, Г.Л. Есенбаева, Е.А. Жанбырбаев, Д.Т. Казкеев  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



KAZNAU PROJECTS  
INFORMATION FOR AGRODAMU   

FACULTY: AGROBIOLOGY  

  

  
Name of the project 

manager  

Kenenbayev Serik  

Manager contacts (mobile 

email)  
 Transfer and adaptation of foreign selection winter pea varieties in Kazakhstan.   

  

Manager contacts (mobile 

email)  

8 7017369620 

serikkenenbayev@mail.ru  

Objective of the project  The aim of the project is increasing the competitiveness of crop production using adapted winter pea 

varieties of foreign selection in the foothill zone of southeast Kazakhstan  

Project Description  In recent years, a large number of varieties and hybrids of domestic selection with a high yield potential 

have been approved for use in production. However, their widespread introduction into production did 

not lead to a steady increase in the yield of agricultural crops. This is due to the deterioration of the 

genetic diversity of domestic varieties, namely, the morphological and biological homogeneity of 

varieties and hybrids, a limited set of varieties for a number of characteristics (maturity, attitude to 

drought, pathogens, quality indicators), the prevalence of varieties with high productivity, but with 

worst quality characteristics, etc.  
In this regard, the adaptation of foreign varieties and hybrids with increased ecological plasticity, 

genetic diversity, high productivity, resistance to harmful pests and diseases, bioclimatic resources in 

an intensive farming system is relevant with the ability to more effectively use.  

Result / expected results  the 

project  

Target indicators will be achieved in the foothills of the south-eastern zone of Kazakhstan according to 

the results of this project and the adaptive capacity of varieties of winter crops of Serbian selection of 

grain, fodder and fodder crops will be revealed  

Full name of the project participants (if there are 

foreign ones, indicate the Country)  

Kenenbayev S.B., Yessenbayeva G.L., Zhanbyrbayev E.A., Kazkeyev D.T.  



 


