
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

 
  

ФИО руководителя 

проекта  

Джантасов Серик Кажиханович  

Наименование 
проекта (на  

каз.рус.англ.языках)  

  

Разработка технологии выращивания и создание конвейера поступления высокого 

качественного урожая заленных культур во внесезонное время на в гидропонике с 

использованием дополнительного досвечивания.   

Контакты руководителя (моб. 

Емайл)  

8 7756417594  

S_jantassov@mail.ru  

Цель проекта  Разработать технологию выращивания и создать конвейер поступления высокого 

качественного урожая заленных культур во внесезонное время, в гидропонике с 

использованием дополнительного досвечивания.  

Описание проекта  

  

Предполагаемый проект предусматривает исследования по изучению дополнительного 

досвечивания зеленных культур на трехярусных гидропонных установках с дополнительным 

освещением для получения беспрерывного получения высокого качественного урожая во 

внесезонного время. Будут изучаться малораспространенные в Казахстане зеленные культуры. 

Определяться сроки посева и уборки урожая, его величина, период досвечивания растений для 

получения высокого и качественного урожая и создание конвейера поступления ценной 

витаминной продукции.    

Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

Будут подобраны и изучены малораспространенные овощные культуры  с ценными 

агробиологическими и пищевыми ценными признаками с разработкой технологии выращивания 

на гидропонике с досветкой и создание конвейера поступления высокого качественного урожая 

во внесезонное время.  

- Изучить влияние досвечивания на качество и величину урожая и разработать оптимальные  



 режимы досвечивания исследуемых растений на основные показатели урожая.  

  

  

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну)  

Г.С. Кусаинова, С.К.Джантасов, А.Вернигор.  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

 

  

  



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

Жоба  

жетекшісінің 

атыжөні  

Джантасов Серик Кажиханович  

Жобаның атауы  Өсіру технологиясын әзірлеу және қосымша жарықтандыруды қолдана отырып, 

гидропоникада маусымнан тыс уақытта жасыл дақылдардың жоғары сапалы дақылын алу 

үшін конвейер құру.  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 7756417594  

S_jantassov@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Өсіру технологиясын жасау және қосымша жарықтандыруды қолдана отырып, гидропоникада 

маусымнан тыс уақытта жасыл дақылдардың жоғары сапалы дақылын алу үшін конвейер жасау.  

Жобаның сипаттамасы   Ұсынылған жоба маусымнан тыс уақытта жоғары сапалы дақыл алу үшін қосымша 

жарықтандырумен үш деңгейлі гидропоникалық қондырғыларда жасыл дақылдарды қосымша 

жарықтандыруды зерттеуді қарастырады. Қазақстанда сирек кездесетін жасыл дақылдар 

зерттеледі. Егін егу және жинау мерзімдері, оның мөлшері, жоғары және сапалы дақыл алу үшін 

өсімдіктерді жарықтандыру кезеңі және құнды витаминдік өнімдерді қабылдау үшін конвейер 

құру анықталады.  

 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Аз таралған, Агробиологиялық және тағамдық құнды белгілері бар көкөніс дақылдары 

гидропоникада өсіру технологиясын әзірлеумен және маусымнан тыс уақытта жоғары сапалы 

дақыл алу үшін конвейер құрумен таңдалады және зерттеледі.  

- - Жарықтандырудың егіннің сапасы мен мөлшеріне әсерін зерттеу және зерттелетін 

өсімдіктердің егіннің негізгі көрсеткіштеріне жарықтандырудың оңтайлы режимдерін жасау.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер  Г.С. Кусаинова, С.К.Джантасов, А.Вернигор.  



шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)   

  

  

  

    

  

  

   

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  



KAZNAU PROJECTS  
INFORMATION FOR AGRODAMU   

FACULTY: Agrobiology  

  

  

Name of the project 

manager  

 Zhantasov Serik Kazhikhanovich  

  

  Development of cultivation technology and creation of a conveyor for receiving high-quality green 

crop yield during off-season in hydroponics using additional additional illumination.  

Managercontacts 

(mobileemail)  

8 7756417594  

S_jantassov@mail.ru  

Objectiveoftheproject  Develop a growing technology and create a conveyor for receiving a high-quality crop of green crops in 

the off-season, in hydroponics with the use of additional additional illumination.  

ProjectDescription  The proposed project provides for research on the study of additional additional illumination of green 

crops on three-tier hydroponic installations with additional lighting to obtain a continuous high-quality 

crop during the off-season. Green crops that are not widespread in Kazakhstan will be studied. 

Determine the timing of sowing and harvesting, its value, the period of additional illumination of plants 

to obtain a high and high-quality crop and the creation of a conveyor for the receipt of valuable vitamin 

products.  

Result / expected results  the 

project  

Low-spread vegetable crops with valuable agrobiological and food characteristics will be selected and 

studied, with the development of a technology for growing on hydroponics with additional lighting and 

the creation of a conveyor for receiving high-quality crops in the off-season.  
- - To study the effect of additional illumination on the quality and size of the crop and to develop optimal 

modes of illumination of the studied plants on the main indicators of the crop.  

Full name of the project participants (if there  

are foreign ones, indicate the Country)  

G. S. Kusainova, S. K. Zhantasov, A. Vernigor.  

 

  



  


