
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

 
  

ФИО  

руководителя 

проекта  

Айтбаев Темиржан Еркасович  

Наименование 
проекта   

Оздоровление посадочного материала картофеля от вирусной инфекции на основе 

инновационных методов и адаптирование к внедрению более высокопродуктивных сортов 

(гибридов) картофеля, овощных и бахчевых культур зарубежной селекции для различных 

почвенно-климаьтических условий Казахстана.  
  

  

Контакты руководителя  

(моб. Е-майл)  

8 701 455 99 90 

aitbayev.t@mail.ru  

Цель проекта  Оздоровить посадочный материал картофеля от вирусных инфекции на основе 

инновационных методов, выявить и рекомендовать к внедрению зарубежные 

высокопродуктивные адаптивные сорта (гибриды) картофеля и овощебахчевых культур с 

урожайностью выше стандартов на 20-25%, лучшими качественными показателями, 

пригодные для длительного хранения и промышленной переработки, применительно к 

различным почвенно-климатическим условиям Казахстана.   

  

Описание проекта  На основе инновационных методов (биотехнология) будет произведен оздоровленный от 

вирусных инфекций (X, Y, S, M, L) посадочный материал картофеля (Р-1, суперсуперэлита, 

суперэлита, элита). Будут выявлены лучшие зарубежные сорта (гибриды) картофеля и 

овощебахчевых культур с адаптивными свойствами,  с урожайностью выше стандартов на 

20-25%, отличными качественными показателями, пригодные для длительного хранения и 

промышленной переработки, и рекомендованы к внедрению в производство в различных 

почвенно-климатических условиях Казахстана.   

  



Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

На основе инновационных методов (биотехнология) будет произведен оздоровленный от 

вирусных инфекций (X, Y, S, M, L) посадочный материал картофеля (Р-1, суперсуперэлита, 

суперэлита, элита). Будут выявлены лучшие зарубежные сорта (гибриды) картофеля и 

овощебахчевых культур с адаптивными свойствами,  с урожайностью выше стандартов на 

20-25%, отличными качественными показателями, пригодные для длительного хранения и 

промышленной переработки, и рекомендованы к внедрению в производство в различных 

почвенно-климатических условиях Казахстана.   

  

Полное ФИО участников проекта (если есть 

зарубежные, то указать страну)  

В.Н. Красавин, Ж.Тоқбергенова, С.К. Джантасов, А.О. Нусупова, В.А. Алпысбаева, Э. 

Нурбаева, Ж. Мамырбеков, Н. Курмангалиева  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  



 ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  

   АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

Жоба  

жетекшісінің 

атыжөні  

Айтбаев Теміржан Ерқасұлы  

Жобаның атауы  Инновациялық әдістер негізінде вирустық инфекциядан картоп отырғызу материалын 

сауықтыру және Қазақстанның әртүрлі топырақ-климаттық жағдайлары үшін картоптың 

жоғары өнімді сорттарын (будандарын), шетелдік селекцияның көкөніс және бақша 

дақылдарын енгізуге бейімдеу.  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 701 455 99 90 

aitbayev.t@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Инновациялық әдістер негізінде картоптың отырғызу материалын вирустық инфекциядан 

сауықтыру, өнімділігі стандарттардан 20-25%-ға жоғары, сапасы жақсы, ұзақ уақыт сақтауға 

және өнеркәсіптік өңдеуге жарамды, Қазақстанның әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларына 

қатысты шетелдік жоғары өнімді бейімделген картоп және көкөніс-бақша дақылдарының 

сорттарын (будандарын) анықтау және енгізуге ұсыну  

Жобаның сипаттамасы   Инновациялық әдістер (биотехнология) негізінде вирустық инфекциялардан (X, Y, S, M, L) 

сауықтырылған картоп отырғызу материалы (Р-1, суперсуперэлита, суперэлита, элита) 

өндірілетін болады. Бейімделгіш қасиеттері бар, өнімділігі стандарттардан 20-25%-ға жоғары, 

тамаша сапалық көрсеткіштері бар, ұзақ уақыт сақтауға және өнеркәсіптік өңдеуге жарамды 

картоп пен көкөніс-бақша дақылдарының үздік шетелдік сорттары (будандары) анықталатын  

болады және Қазақстанның әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларында өндіріске енгізуге 

ұсынылады.  

  

  



Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Инновациялық әдістер (биотехнология) негізінде вирустық инфекциялардан (X, Y, S, M, L) 

сауықтырылған картоп отырғызу материалы (Р-1, суперсуперэлита, суперэлита, элита) 

өндірілетін болады. Бейімделгіш қасиеттері бар, өнімділігі стандарттардан 20-25%-ға жоғары, 

тамаша сапалық көрсеткіштері бар, ұзақ уақыт сақтауға және өнеркәсіптік өңдеуге жарамды 

картоп пен көкөніс-бақша дақылдарының үздік шетелдік сорттары (будандары) анықталатын 

болады және Қазақстанның әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларында өндіріске енгізуге 

ұсынылады.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

В.Н. Красавин, Ж.Тоқбергенова, С.К. Джантасов, А.О. Нусупова, В.А. Алпысбаева, Э. 

Нурбаева, Ж. Мамырбеков, Н. Курмангалиева  

  

  

  

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



KAZNAU PROJECTS  
INFORMATION FOR AGRODAMU   

FACULTY: Agrobiology  

  

  

Name of the project 

manager  

   

Aitbaev Temirzhan Erkasovich  

  Intensification of sugar beet planting based on green technologies. Improvement of potato planting 

material from viral infection based on innovative methods and adaptation to the introduction of 

more highly productive varieties (hybrids) of potatoes, vegetables and melons of foreign selection 

for various soil and climatic conditions of Kazakhstan.  

Managercontacts  

(mobile, email)  

8 701 455 99 90 

aitbayev.t@mail.ru  

Objectiveoftheproject  To improve potato planting material from viral infections on the basis of innovative methods, to 

identify and recommend for implementation foreign highly productive adaptive varieties (hybrids) 

of potatoes and vegetable-melon crops with a yield higher than standards by 20-25%, the best quality 

indicators, suitable for long-term storage and industrial processing, in relation to various soil and 

climatic conditions of Kazakhstan.  

ProjectDescription  Based on innovative methods (biotechnology), potato planting material (P-1, super-elite, super-elite, 

elite) will be made healthier from viral infections (X, Y, S, M, L). The best foreign varieties (hybrids)  

 of potatoes and vegetable and melon crops with adaptive properties, with a yield above the standards 

by 20-25%, excellent quality indicators, suitable for long-term storage and industrial processing, and 

recommended for introduction into production in various soil and climatic conditions of Kazakhstan 

will be identified.  



Result / expected results  the 

project  

Based on innovative methods (biotechnology), potato planting material (P-1, super-elite, super-elite, 

elite) will be made healthier from viral infections (X, Y, S, M, L). The best foreign varieties (hybrids) 

of potatoes and vegetable and melon crops with adaptive properties, with a yield above the standards 

by 20-25%, excellent quality indicators, suitable for long-term storage and industrial processing, and 

recommended for introduction into production in various soil and climatic conditions of Kazakhstan 

will be identified.  

Full name of the project participants (if there are 

foreign ones, indicate the Country)  

V. N. Krasavin, Zh. Torbergenova, S. K. Dzhantasov, A. O. Nusupova, V. A. Alpysbayeva, E. 

Nurbayeva, Zh. Mamyrbekov, N. Kurmangalieva  

  

  

  

  


