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V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА І РОСЛИННИЦТВА» 

(Республіка Казахстан) 
 

27-28 жовтня 2011 року у Казахському науково-дослідному інституті 

землеробства і рослинництва (КазНДІЗіР) (с. Алмалибак, Карасайський район, 

Алматинська область) проходила V міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми землеробства і рослинництва» присвячена 20-річчю незалежності 

Республіки Казахстан. 
Метою конференції було обговорення актуальних проблем в землеробстві та 

рослинництві, спільний пошук шляхів їх вирішення, збереження і розвиток єдиного 

науково-освітнього простору, налагодження зв’язків між колегами. 
У конференції брали участь близько 50 співробітників науково-дослідних 

установ Казахстану, Азербайджану, Киргизстану, Росії, України, Білорусі. Програма 

конференції включала пленарне та секційні засідання. 
Відкриваючи роботу конференції, генеральний директор КазНДІЗіР Нурпеїсов І. 

А. у вступному слові відзначив: «Весь світ стоїть перед новими викликами часу, одним 

з яких є питання продовольчої безпеки, яке тісно пов’язане з розвитком аграрної науки, 

спрямованої на розробку і впровадження у виробництво інновацій технологічного 

прориву». 
На пленарному засіданні доповідав Шамшидин А. С.  – голова Ради молодих 

учених, про результати масштабної роботи АТ «КазАгроІновація» зі сприяння молодим 

ученим Казахстану в підвищенні кваліфікації, стажування, заохочення до наукової 

роботи. 
Також прозвучали доповіді Уразалієва Р. А. академіка НАН РК, РАСГН і НААН 

України «Сучасний стан селекції пшениці в Казахстані», Джунусової М. К. професора 

Киргизького агроуніверситету «Селекція пшениці в Киргизтані», Мейирмана Г. Т. 

академіка НАН РК «Перспективи розвитку кормовиробництва: польове і 

лукопасовищне господарство, селекція», Айтбаєва Т. Е. генерального директора 

КазНДІ картоплярства і овочівництва «Сучасний стан картоплярства і овочівництва та 

їх наукове забезпечення», Оспанбаєва Ж. О. доктора с.-г. наук «Перспективні 

технології вирощування с.-г. культур на півдні та південному сході Казахстану». 

Ларіонова Ю. С. професора Омського державного аграрного університету ім. П. А. 

Столипіна «Урожайність і вміст білка бобових культур в умовах південного Лісостепу 

західного Сибіру». 
Уразалієв Р. А. доповідаючи про вагомі результати селекції пшениці в 

Казахстані, відзначив, що лише природі люди зобов’язані такими досягненнями. Він 

відмітив: «…не селекціонер створює сорти, їх створює природа, селекціонер лише 

надає їй вибір…». Відомий вчений також наголосив на виключній важливості 

комплексної біологічної освіти молодих учених-селекціонерів, проведення стажувань, 

оскільки на його думку «…будь-який селекціонер може працювати агрономом, але 

далеко не кожен агроном здатний працювати селекціонером…».  
У ході пленарного засідання активно обговорювались питання біологізації 

землеробства, збереження родючості грунтів шляхом впровадження нульового 

обробітку грунту та гребеневої технології вирощування пшениці. Зерно пшениці є 

одним з основних національних брендів республіки Казахстан, однак затрати на його 

експорт значні, що спричинено віддаленістю країни від портів. Тому пропонується 

спрямовувати зерно на розвиток тваринництва і експортувати його продукти, оскільки 

на світовому ринку вартість 1 млн. т зерна рівноцінна 60 тис. т м’яса. 
  На секційних засіданнях учасники працювали у таких напрямах: 

«Рослинництво» (під головуванням Уразалієва Р. А.), «Землеробство» (голова Киреев 

А. К.), «Захист рослин» (голова Сарбаев А. Т.).  
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Особливий інтерес викликала доповідь Зайцевої О. І., присвячена отриманню 

подвійних гаплоїдів гексаплоїдного тритикале шляхом використання методу культури 

пиляків invitro. У результаті ПЦР – аналізу відібрано дигаплоїди з оптимальним 

поєднанням локусів Glu-A1b та Glu-B1c, що свідчить про високу якість клейковини і 

доцільність використання їх у селекційному процесі. 
Пріоритетними напрямами досліджень учених Казахстану є оцінка 

посухостійкості та адаптивності вихідного матеріалу, оскільки більша частина території 

країни знаходиться у зоні ризикованого землеробства з річною кількістю опадів 150-320 
мм. У результаті екологічного випробування пшениці м’якої ярої, проведеного ученими 

КазНДІЗіР і CIMMYT у різних пунктах Казахстану і Росії, виділено сорти Ирым і Самгау 

зі стабільним проявом урожайності (Баймагамбетова К. К.). 
У результаті оцінки посухостійкості гексаплоїдних видів пшениці встановлено, 

що види T. spelta L., T. Compactum Host., T. macha Dek., T. sphaerococcum Pers. є менш 

посухостійкими у порівнянні з видом T. aestivum L. (Абушева Х. Ш.). 
У дослідженнях Абилової К. Р. встановлено, що у пшениці м’якої ярої 

посухостійкість не пов’язана достовірною кореляцією з жаростійкістю, а посухостійкі 

зразки мають склад субодиниць локусів GluA1-2 і GluB1-7+8. 
У результаті оцінки зразків пшениці м’якої ярої за рівнем атракції колоса згідно 

методики Драгавцева В. А. (1997р.) виділено сорти Заульбинка і Апасовка, які є 

джерелами селекційного покращення за даною ознакою (Степанов К. А.). 
Значна увага в доповідях приділялась покращенню показників якості зерна 

зернових, зернобобових та олійних культур. 
Ержебаева Р. С. навела результати оцінки амінокислотного складу зерна зразків 

пшениці, отриманих шляхом міжвидової та міжродової гібридизації. Лінії пшениці 

ярої, які перевищували стандарт за вмістом лізину та інших незамінних амінокислот 

(аланін, лейцин, валін) було отримано за участі виду T. timopheevi, а лінії пшениці 
озимої за участі видів T. kihara, Ae. triaristata. 

При вивченні амінокислотного складу сортів сої, квасолі, гороху встановлено 

значний рівень варіювання вмісту окремих незамінних амінокислот за роками (метіонін, 

валін, фенілаланін), на основі чого обґрунтована необхідність щорічного контролю не 

лише вмісту білка але і його якості у сортів різних культур (Горбатая А. П.). 
У дослідженнях Крадецкой О. О. виділено зразки соняшнику з високим вмістом 

білка і олії. Визначений жирнокислотний склад олії: високим вмістом олеїнової 

кислоти (31,72-33,42 %) відзначались сорти Сорочинський, Казахстанський 341, 

Сибірський 91, Донський, які є цінними для використання на харчові цілі, вміст 

лінолевої кислоти був високим (65,13-66,05 %) у сортів Юбілейний 40, Авангард, 

Rocky, Jazzy, Альбатрос, Донський 695 які мають технічне призначення. 
Виділені джерела високих технологічних якостей зерна пшениці м’якої озимої: 

сорти Дордой 16, Мереке 70 і пшениці м’якої ярої: Касиет (Жумакадирова Н. Б.). 
Дидоренко С. В. повідомила про передачу на сортовипробування у 2010 р. сорту 

Перизат, який дозріває у середньому за 114 діб, формує урожайність 3,17 т/га, має 

високе прикріплення нижніх бобів, стійкий проти їх розтріскування а також вилягання. 
У доповідях Науризбаева Ж. И. і Татебаева Ж. Ж. пропонувалось розширювати 

площі посіву під сафлором у Казахстані, який за урожайністю здатен конкурувати з 

ріпаком. На державне сортовипробування передано сорт Сафлору Алкизил, 

урожайність якого за 2006-2008 рр. склала 2,12 т/га, що перевищує стандарт сорт Центр 

70 на 20,5 %. 
На секції «Землеробство» проводилось обговорення технології прямого посіву у 

гребені пшениці м’якої озимої в умовах зрошення. Ця технологія сприяє оптимізації 

водно-фізичних властивостей грунту, зменшує мінералізацію органіки, дозволяє 
знизити собівартість вирощеної продукції (Кунипияева Г. Т.). Встановлена вища 
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ефективність ізраїльської технології дрібнодисперсного дощування на картоплі 

порівняно з крапельним зрошенням (Айтбаєва А. Т).  
На секції «захист рослин» оприлюднено дослідження по синтезу біопрепаратів 

на основі штамів Streptomyces для боротьби з фітопатогенами родів Botrytis, Fusarium, 

Alternaria (Конурбаєва М. У.). 
Конференція відіграла важливу роль у підвищенні освітнього рівня її учасників, 

сприяла обміну думками і досвідом між різними поколіннями вчених з різних країн. За 

результатами роботи конференції видано збірник статей (Актуальные проблемы 

земледелия и растениеводства: Материалы V международной научно-практической 

конференции, Алмалыбак, 27-28 октября 2011 г. – 240 с.) який включив 107 тез 

доповідей учасників. На завершення конференції було вирішено продовжувати 

міжнародне співробітництво у вирішенні актуальних проблем рослинництва і 

землеробства, консолідувати зусилля з підвищення знань і кваліфікації вчених різних 

країн. 
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