
 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Тема проекта: 

 

«Обеспечение полноценного  кормления с/х 

животных путем привлечения в 

кормопроизводство южных и субтропических 

культур». 

2. Проблемы АПК в 

области: 

 

Повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных на основе 

разработке сбалансированного кормления 

3. Пути решения: 

 

Создание репродукционного фонда 

солеустойчивых, засухоустойчивых, 

высокоурожайных южных кормовых культур; 

повсеместное распространение опыта 

возделывания субтропических кормовых 

культур. 

4.  Место апробации: 

 

Жамбылский регион 

5.  Срок внедрения: 

1 год –  

2 года – 

 

1-год будет создан репродукционный фонд 

Сорго-Суданки, просо, люцерны. 

2-год будет создан репродукционный фонд 

Суданки, Сорго, Сорго-Суданки, просо, 

люцерны, нута, свеклы АПК.  

6.Запрашиваемая сумма: 
(уточнение по пунктам) 

 

20 миллионов тенге на 2016-2017 годы. 

7. Результаты: 

 

В субъекты АПК. Будут внедрены 

технологические карты возделывания 

солеустойчивых, высокопродуктивных, 

питательных кормовых южных и 

субтропических культур; будет создан 

репродукционный фонд (семенной материал)  

суданки, сорго, сорго-суданки, люцерны, просо, 

нута и свеклы; 

Будет распространен опыт реализации проекта.  

8.  Руководитель проекта 

 

Директор НИИ Инновационных  

технологии и биоресурсов КазНАУ, 

 д.с.-х.н., профессор, почетный академик НАН 

РК, академик НАН Монгольской народной 

Республики -  Махатов Болатхан Махатович. 

9.  Патенты 

 

Прилагается  



 

ЖОБАНЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ 

 

1. Жобаның тақырыбы:                                     

 

«Жем-шөп өндірісіне күнгейлік және 

субтропикалық дақылдарды ендіру 

арқылы Жамбыл обылысында төрт түлік 

малды толыққанды азықтандыруды 

қамтамасыз ету» 

2. Облыстың АӨК мәселелер: 

 

Өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеу, 

жем-шөп өндірісі (мал шаруашылығы) 

3. Шешу жолдары: 

 

Құрғақшылыққа, тұзды сортаң топыраққа 

төзімді, өнімділігі жоғары күнгейлік және 

субтропикалық дақылдардың 

репродукциялық (тұқымдық) қорын 

жасау; осы дақылдарды өсіру тәжірбиесін 

кеңінен таратып, насихаттау. 

4.  Ендірілген орындары: 

 

 

5.  Ендіру мерзімі: 

1 жыл– 

2 жыл – 

 

1-жыл. Судан құмайының, тарының, 

жоңышқаның репродукциялық қоры 

жасалынады; 

2-жыл. Құмайдың, будан құмайдың, 

Судан құмайының, жоңышқаның, 

тарының, қой ноқатының, қызылшаның 

репродукциялық қоры жасалынады. 

6.  Сұралатын сома: 

(тармақтар бойынша нақтылау) 

 

2016-2017 жылға 20 миллион теңге 

7. Нәтижелер: 

 

Жамбыл облысы АӨК субъектілеріне 

құрғақшылыққа төзімді, жоғары өнімді, 

сіңімділігі жоғары күнгейлік және 

субтропикалық жем-шөптік дақылдар 

енгізіледі; судан құмайының, құмайдың, 

будан құмайдың, жоңышқаның, тарының, 

ноқаттың және қызылшаның 

репродукциялыққоры жасалынады. 

8.  Жоба жетекшісі 

 

Қазақ Ұлттық аграрлық университеті, 

Инновациялық технологиялар және 

биоқорлар ҒЗИ директоры а-ш.ғ.д., проф. 

ҚР ҰҒА құрметті академигі, Моңғол 

Халық Республикасы ҰҒА академигі – 

Махатов Болатхан Махатович 

9.  Патенттер 

 

(қосымшада) 



 

 

          

 

          

 

 

 

 

 



 

       

 

       

 

 

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 


