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ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  
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проекта  

Олейченко Сергей Николаевич  

Наименование проекта 
(на  

каз.рус.англ.языках)  

  

«Ускоренные методы создания коллекции высокоадаптивных сортов и форм грецкого 

ореха (Juglans regia L.) в Казахстане»  

Контакты руководителя (моб. 

Емайл)  

8 7016195205  

 Oleichenko@kaznau.kz   

Цель проекта   Ускоренное получение посадочного материала перспективных сортообразцов и форм грецкого 

ореха (Juglans regia L.) с повышенной адаптационной устойчивостью и высокими 

качественными характеристиками плодов на основе инновационных технологии для создания 

промышленных плантаций на юге и юго-востоке Казахстана.  

Описание проекта  

  

Орех грецкий (Juglans regia L.), заслуженно считается одним из десяти наиболее ценных 

растений планеты.  

У этого растения все части находят хозяйственное применение. Ядра содержат 60-74% жиров, 

14-24% белка, 8-15% углеводов, фосфор, кальций, азот, калий, серу, йод, кобальт, цинк и железо; 

большое количество свободных аминокислот, из которых шесть (валин, лейцин лизин, треонин, 

триптофан, фенилаланин) относятся к незаменимым. Имеются дубильные вещества и витамины: 

А, В, С, Е, К, Р, F. Лекарственное значение имеют листья, околоплодник, зеленые и зрелые 

плоды. Также они содержат красящие и дубильные вещества.  

Древесина имеет красивую текстуру. Она легко обрабатывается и полируется. Большую ценность 

представляет древесина капов.  

Помимо качеств технического и плодового растения, виду присущи высокие  



 лесохозяйственные и декоративные свойства: быстрый рост, устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды, привлекательный внешний вид, долговечность, довольно высокая устойчивость 

к вредителям и болезням. Он пригоден для одиночных и групповых посадок в лесном и парковом 

хозяйстве, защитном лесоразведении.  

Результат/ожидаемые результаты  проекта  1. Будет создана коллекция перспективного генофонда грецкого ореха  

2. Выделены лучшие сорта отличающиеся высокой адаптивностью в молодом возрасте 

(критическая фаза).  

3. Усовершенствованы методы оздоровления и микроклонального размножения культуры  

4. Рекомендованы лучшие сортобразцы для закладки лесных массивов и плантационных 

посадок.  

5. Будет удовлетворен спрос на высокоадаптированый, скороплодный посадочный материал 

грецкого ореха и через это потребительский спрос населения на ореховую продукцию.    

  

Полное ФИО участников проекта ( если есть 

зарубежные, то указать Страну)  

С.Н. Олейченко  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

Жоба  

жетекшісінің 

атыжөні  

Олейченко Сергей Николаевич  

Жобаның атауы  «Қазақстанда жаңғақтың (Juglans regia L.) жоғары бейімделген сорттары мен түрлерінің 

коллекциясын құрудың жеделдетілген әдістері»  

  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 7016195205  

Oleichenko@kaznau.kz  

Жобаның мақсаты  Қазақстанның оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында өнеркәсіптік плантацияларды құрудың 

инновациялық технологиялары негізінде жемістердің бейімделгіштікке төзімділігі мен 

сапасының жоғары сипаттамалары бар (Juglans regia L.) перспективалы сорттары мен түрлерінің 

отырғызу материалын жеделдетіп алу.  

Жобаның сипаттамасы   Жаңғақ (Juglans regia L.), планетаның ең құнды он өсімдіктерінің бірі болып саналады. Бұл 

өсімдіктің барлық бөліктері таба шаруашылық қолдану. Ядролардың құрамында 60-74% май, 

14-24% ақуыз, 8-15% көмірсулар, фосфор, кальций, азот, калий, күкірт, йод, кобальт, мырыш 

және темір бар; бос аминқышқылдарының көп мөлшері, олардың алтауы (валин, лейцин лизин, 

треонин, триптофан, фенилаланин) маңызды болып табылады. Таниндер мен дәрумендер бар: 

A, B, C, E, K, P, F. жапырақтары, перикарп, жасыл және жетілген жемістер дәрілік мәнге ие. 

Олардың құрамында бояғыштар мен таниндер бар.  

Ағаш әдемі құрылымға ие. Ол оңай өңделеді. Техникалық және жеміс өсімдіктерінің 

қасиеттерінен басқа, түрлер жоғары Орман және сәндік қасиеттерге ие: тез өсу, қолайсыз 

экологиялық факторларға төзімділік, тартымды көрініс, беріктік, зиянкестер мен ауруларға өте 

жоғары төзімділік. Ол орман және саябақ шаруашылығында, қорғаныштық орман өсіруде жеке  

  



  және топтық екпелерге жарамды.   

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  1. Грек жаңғағының перспективті генофондының жинағы жасалады  

2. Жас кезінде жоғары бейімделуімен сипатталатын ең жақсы сорттар анықталды (сыни 

кезең).  

3. Мәдениетті сауықтыру және микроклональды көбейту әдістері жетілдірілді  

4. Орман алқаптары мен плантациялық екпелерді отырғызу үшін ең жақсы сортобразцы 

ұсынылады.  

5. Жаңғақтың жоғары бейімделген, ерте пісетін отырғызу материалына сұраныс және осы 

арқылы халықтың жаңғақ өнімдеріне тұтынушылық сұранысы қанағаттандырылады.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

С.Н. Олейченко  
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Name of the project 

manager  

Oleichenko Sergey Nikolaevich  

  Accelerated methods for creating a collection of highly adaptive varieties and forms of walnut 

(Juglans regia L.) in Kazakhstan  

Managercontacts 

(mobileemail)  

8 7016195205  

Oleichenko@kaznau.kz  

Objective of the project  Accelerated production of planting material for promising varieties and forms of walnut (Juglans regia 

L.) with increased adaptive stability and high quality characteristics of fruits based on innovative 

technologies for creating industrial plantations in the South and South-East of Kazakhstan.  

Project Description  Walnut (Juglans regia L.) is deservedly considered one of the ten most valuable plants on the planet. In 

this plant, all parts are used for economic purposes. The kernels contain 60-74% fat, 14-24% protein, 8-

15% carbohydrates, phosphorus, calcium, nitrogen, potassium, sulfur, iodine, cobalt, zinc and iron; a 

large number of free amino acids, of which six (valine, leucine lysine, threonine, tryptophan, 

phenylalanine) are essential. There are tannins and vitamins: A, B, C, E, K, P, F. Medicinal value have 

leaves, pericarp, green and Mature fruits. They also contain colorants and tannins.  
The wood has a beautiful texture. It is easy to process and Polish. Kapov wood is of great value. In 

addition to the qualities of technical and fruit plants, the species has high forestry and decorative 

properties: rapid growth, resistance to adverse environmental factors, attractive appearance, durability,  

 and fairly high resistance to pests and diseases. It is suitable for single and group plantings in forest and 

Park management, protective afforestation.  



Result / expected results  the 

project  

1. A collection of promising walnut gene pool will be created  

2. Selected the best varieties characterized by high adaptability at a young age (critical phase).  

3. Improved methods of sanitation and micropropagation culture  

4. Recommended the best varieties for laying woodlands and plantation plantings.  

5. The demand for highly adapted, fast-growing walnut planting material will be met and, through 

This, the consumer demand of the population for nut products.  

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country)  

Oleichenko Sergey Nikolaevich  

  

  

  

  


