
Жобаның қысқаша ақпараты 

Жоба атауы: ИРН AP09260382 «Абиотикалық стрестерге төзімді тәтті картоп 

өсімдіктерін жасау және оны тиімді өсіру әдістерін анықтау». 

Тәтті картоп, батат (Ipomoea batatas) әлемнің 100-ден астам елінде. Тәтті картоп 

көптеген елдердің ауыл экономикасындағы азық-түлік қауіпсіздігі мәдениеті және 

негізгі азық-түлік болып саналады. 

Тәтті картоп – жылу сүйгіш  өсімдік, ол түйнекті қалыптастыру үшін шамамен 90 

жылы күн алады. Өсу мен дамудың оңтайлы температурасы 24 ° C. Кең көлемде өсіру 

және пайдалы өндіріс үшін, тіпті Қазақстанның оңтүстік аймақтарында, ең алдымен төмен 

оң температураға төзімді сорттар қажет. Бүгінгі күні бұл ауылшаруашылық дақылдары 

Қазақстан бойынша іс жүзінде белгісіз және өнеркәсіптік деңгейде өсірілмейді, сондықтан 

тиімді өсіру үшін ауылшаруашылық технологиясын оңтайландыру өте маңызды.  

Қазақстанда тәтті картопты соңғы 5 жылда ҚР Ұлттық биотехнология орталығында 

және жоба авторлары (ӨББИ) зерттеді. Зерттеулер көрсеткендей, Қазақстанның оңтүстік-

шығысында бұл дақыл жақсы өнім береді, бірақ көктемгі аяз болған жылдары егін өте 

нашар болды. Бір мезгілде өсімдіктердің абиотикалық стресс факторларына төзімділігін 

арттырудың тиімді әдістерінің бірі – пролин биосинтезінің жылдамдығын арттыру және 

оның өсімдікте биодеградация жылдамдығын төмендету үшін гендік инженерия әдістерін 

қолдану. Пролин – өсімдік ұлпаларында таралуы мен мөлшері бойынша көмірсулардан 

кейінгі екінші осмолитикалық және өсімдікте оның мөлшері мен абиотикалық стресс 

факторларына төзімділігі арасында оң корреляция бар. 

Жобаның мақсатына жету үшін, атап айтқанда, суыққа төзімді тәтті картоп 

линияларын алу үшін біз тәтті картоптың жинағын көбейтіп, өнімі мен биохимиялық 

құрамы бойынша ең жақсы сорттарын таңдап, олардың негізінде пролиндегидрогеназа 

генін басу арқылы абиотикалық стресстерге төзімді цисгенді өсімдіктер жасамақпыз. 

 Жобаның мақсаты: Түйнектердің өнімділігі мен биохимиялық құрамы бойынша 

тәтті картоптың үздік  сорттарын іріктеп алу және олардың негізінде пролин-

дегидрогеназа генін басу  жолымен абиотикалық стресске төзімді цисгенді өсімдіктер 

жасау және Қазақстанның Алматы облысында тәтті картопты тиімді өсіру үшін ғылыми 

негізделген агротехникалық тәсілдерді оңтайландыру. 

 Күтілетін нәтижелер:  

Далалық сынақтар мен генетикалық трансформация үшін ең жақсы сорттарды 

таңдау үшін тәтті картоп коллекциясын (кем дегенде 35 Үлгі) кеңейтіледі  

Пролиндегидрогеназа генін басуға арналған генетикалық құрылым 

Қазақстанның Алматы облысында тәтті картоп өсірудің ғылыми-негізделген 

агротехникасы (Көшеттерді отырғызу, түрлі  пластикалық орамдармен және мульчамен 

жолақтарды  жабу мерзімдері мен тығыздығын оңтайландыру). 

Егістік сынақтарының бірінші жылын өсіру нәтижелері бойынша өнімділігі мен 

биохимиялық құрамы (витаминдер, қант, крахмал) бойынша тәтті картоптың ең үздік 

коллекциялық үлгілерін іріктеу жүргізілетін болады 

Консервативті ген пролин-дегидрогеназа (ProDH) аймағына етРНҚ-ны кодтайтын 

геномында ДНҚ аймағы бар тәтті картоп өсімдіктері алынады 

Суыққа және құрғақшылыққа төзімділікке пролин-дегидрогеназа (ProDH) генінің 

консервативті аймағына  етРНК кодтайтын ДНҚ бөлігін геномда тасымалдайтын тәтті 

картоп өсімдіктері зерттелетін болады 

Жобаның негізгі гипотезалары расталады немесе жоққа шығарылады 
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