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Цель проекта  Развитие потребительского и декоративного садоводства в аридных пустынных и 

полупустынных, сухостепных районах Юго-Восточного, Центрального и Восточного Казахстана  

с помощью водосберегающих инновационных технологий.  

  

Описание проекта  Программа предусматривает следущие задачи:   

1. Разработка плана биологического эксперимента  с использованием 

водосберегающих технологий.  

2. Создание экспериментальных потребительских и декоративных садов с 

применением водосберегающих инновационных технологий.  

3. Сравнительное изучение влияния различных инновационных  технологий на рост и  

развитие опытных растений.   

  

 



 4. Изучение закономерностей адаптации (жаро-, засухо-, зимо-, морозо-, 

фитофагоустойчивость, требовательность к плодородию почвы) экспериментальных растений в 

аридных условиях Юго-Восточного, Центрального Казахстана и Восточного Казахстана.   

5. Исследования влияния различных водосберегающих технологий на рост и развитие 

опытных растений.  

6. Формирование предварительной базы данных по показателям адаптивности 

экспериментальных растений с использованием разных вариантов водосберегающих 

инновационных технологий.  

7. Внедрение в производство эффективных вариантов водосберегающих 

инновационных технологий.  

  

  



Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

1. Ожидаемый результат. Подобран перечень видов древесно-кустарниковых 

растений для проведения эксперимента. Проанализирована степень изученности проблемы с 

использованием водосберегающих технологий. Разработаны схемы опытов с использованием 

водосберегающих технологий. Оформлены документы на земельные участки для проведения 

экспериментов.  

2. Ожидаемый результат. Созданы экспериментальные сады на площади 1 га в 

аридных, пустынных и полупустынных, сухостепных районах Юго-Восточного, Центрального и 

Восточного Казахстана с использованием  водосберегающих инновационных технологий.   

3. Ожидаемый результат. Выявлены приживаемость растений, морфологические 

параметры, сроки наступления фенологических фаз развития у экспериментальных растений в 

разных географических регионах в разных вариантах водосберегающих технологий.  

4. Ожидаемый результат. Изучен адаптационный потенциал экспериментальных 

растений в разных географических районах Казахстана с использованием водосберегающих 

инновационных технологий.  

5. Ожидаемый результат. Будет определена норма расхода воды растениями с 

использованием водосберегающих технологий.   

6. Ожидаемый результат. Определена эффективность использования инновационных  

водосберегающих технологий.   

7. Ожидаемый результат. Разработаны рекомендации, оформлен патент, внедрены в  

производство результаты НИР.   

  

  

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну)  

Реализация  данной программы осуществляется исследовательской группы в составе 18-ти 

квалицированными учеными, который занимает должность 4-ВНС, 4-СНС и 10-МНС.  

  

  

  



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  

АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: «Агробиология»  

  

  

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні  

  

  

Сүлейменова Нәзия Шүкенқызы  

Жобаның атауы    

"Қазақстанның аридті аудандарында бау-бақша шаруашылығын дамытудағы инновациялық 

технологияларды сынау»  

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 701 505 52 20  

naziya44@gmail.com  

  

Жобаның мақсаты  Су үнемдеуші инновациялық технологиялардың көмегімен Оңтүстік-Шығыс, Орталық және 

Шығыс Қазақстанның аридті шөл және шөлейт, құрғақ дала аудандарында тұтынушылық және 

сәндік бағбандықты дамыту.  

Жобаның сипаттамасы  Бағдарлама келесі міндеттерді қарастырады:   

1. Су үнемдеу технологияларын қолдана отырып, биологиялық эксперимент жоспарын жасау. 2. 

Суды үнемдейтін инновациялық технологияларды қолдана отырып, эксперименттік 

тұтынушылық және сәндік бақтар құру.  

3. Тәжірибелі өсімдіктердің өсуі мен дамуына әртүрлі инновациялық технологиялардың 

әсерін салыстырмалы зерттеу.   

4. Оңтүстік-Шығыс, Орталық Қазақстан мен Шығыс Қазақстанның аридтік жағдайларында 

эксперименттік өсімдіктердің бейімделу заңдылықтарын (ыстық, құрғақшылық, қыстау, аязға, 

фитофагқа төзімділігі, топырақ құнарлылығына талап қою) зерттеу.   



 5. Тәжірибелі өсімдіктердің өсуі мен дамуына әртүрлі су үнемдейтін технологиялардың 

әсерін зерттеу.  

6. Су үнемдейтін инновациялық технологиялардың әртүрлі нұсқаларын қолдана отырып, 

эксперименттік өсімдіктердің бейімделу көрсеткіштері бойынша алдын-ала мәліметтер базасын 

қалыптастыру.  

7. Өндіріске су үнемдейтін инновациялық технологиялардың тиімді нұсқаларын енгізу.  

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  1. Күтілетін нәтиже. Эксперимент жүргізу үшін ағаш-бұта өсімдіктерінің түрлерінің тізімі 

таңдалды. Су үнемдеу технологияларын қолдана отырып, проблеманы білу дәрежесі талданады. 

Су үнемдеу технологияларын қолдана отырып, тәжірибе схемалары жасалды. Эксперименттер 

жүргізу үшін жер учаскелеріне құжаттар рәсімделді.  

2. Күтілетін нәтиже. Оңтүстік-Шығыс, Орталық және Шығыс Қазақстанның аридті, шөлді 

және шөлейт, құрғақ дала аудандарында су үнемдеуші инновациялық технологияларды 

пайдалана отырып, 1 га алаңда эксперименттік бақтар құрылды.   

3. Күтілетін нәтиже. Өсімдіктердің жерсінуі, морфологиялық параметрлері, су үнемдеу 

технологияларының әртүрлі нұсқаларында әртүрлі географиялық аймақтарда эксперименттік 

өсімдіктерде дамудың фенологиялық кезеңдерінің басталу мерзімі анықталды.  

4. Күтілетін нәтиже. Су үнемдейтін инновациялық технологияларды қолдана отырып,  

Қазақстанның әртүрлі географиялық аудандарындағы эксперименттік өсімдіктердің бейімделу 

әлеуеті зерттелді.  

5. Күтілетін нәтиже. Су үнемдеу технологияларын пайдалана отырып, өсімдіктердің су 

жұмсау нормасы айқындалатын болады.   

6. Күтілетін нәтиже. Инновациялық су үнемдеу технологияларын қолданудың тиімділігі 

анықталды.   

7. Күтілетін нәтиже. Ұсыныстар әзірленді, патент ресімделді, ҒЗЖ нәтижелері өндіріске 

енгізілді.  

Жобағақатысушылардыңаты-жөні  

(егершетелдіктерболса, елдікөрсетіңіз)  

Бұл бағдарламаны жүзеге асыру 18 білікті ғалымдардан тұратын зерттеу тобымен жүзеге 

асырылады, ол 4-БМК, 4-ҰШЖ және 10-КҒҚ қызметін атқарады.  
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Name of the project 

manager  

  

  

Suleimenov Nazia Shakenovna  

  

  

  

Manager contacts 

(mobile email)  

  

"TESTING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF HORTICULTURE  

IN ARID REGIONS OF KAZAKHSTAN»  

Manager contacts 

(mobile email)  

8 701 505 52 20  

naziya44@gmail.com  

  

Objective of the project  Development of consumer and decorative gardening in arid desert and semi-desert, dry-steppe regions 

of South-Eastern, Central and Eastern Kazakhstan with the help of water-saving innovative 

technologies.  

Project Description  The program includes the following tasks:   

1. development of a plan for a biological experiment using water-saving technologies.  

2. creation of experimental consumer and decorative gardens using water-saving innovative 

technologies.  
3. comparative study of the impact of various innovative technologies on the growth and 

development of experimental plants.   
4. study of the regularities of adaptation of experimental plants in arid conditions of South-Eastern,  



 Central and Eastern Kazakhstan (hot, dry, winter, frost resistance, phytophage, soil fertility 

requirements).   
5. study of the influence of various water-saving technologies on the growth and development of 

experimental plants.  
6. formation of a database of preliminary data on indicators of adaptation of experimental plants 

using various variants of water-saving innovative technologies.  
7. introduction of effective variants of water-saving innovative technologies into production.  

Result / expected results  

the project  

1. The expected result. A list of tree and shrub species was selected for the experiment. The degree 

of knowledge of the problem with the use of water-saving technologies is analyzed. Experimental 

schemes using water-saving technologies have been developed. Documents for land plots for 

conducting experiments have been issued.  
2. the expected result. Experimental gardens were created on an area of 1 ha using water-saving 

innovative technologies in arid, desert and desert areas of South-Eastern, Central and Eastern 

Kazakhstan.   
3. the expected result. In various variants of introduction, morphological parameters of plants, 

watersaving technologies, the timing of the beginning of phenological stages of development in 

experimental plants in different geographical zones is determined.  
4. the expected result. Using water-saving innovative technologies, the adaptive potential of 

experimental plants in various geographical regions of Kazakhstan was studied.  
5. the expected result. The rate of water consumption of plants will be determined using water-

saving technologies.   
6. the expected result. The efficiency of using innovative water-saving technologies is determined.  

7. the expected result. Proposals have been developed, a patent has been issued, and the results of 

research have been put into production.  

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country)  

This program is implemented by a research group consisting of 18 qualified scientists, which performs 

the functions of 4-SNA, 4-SNA and 10-SNA.  

  

  

  


