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Анықтамалықта жергілікті деңгейде өзін-өзі қолдануға арналған 
климатқа төзімді технологиялар мен тәжірибелердің 

сипаттамалары келтірілген: үй шаруашылықтары мен 
фермаларда, сондай-ақ сарапшылар, оқытушылар, кәсіпкерлер 

және кез келген адам.

Бейімделуге арналған басқа мүдделі тараптар Орталық 
Азиядағы климаттың өзгеруі Нұсқаулық CAREC / Дүниежүзілік 

банктің «Бассейндегі климаттың өзгеруіне бейімделу және 
азайту бағдарламасы» жобасының қолдауымен дайындалған 

Арал теңізі (CAMP4ASB) 
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КІРІСПЕ

Бұл анықтамалық нұсқаулық Арал теңізі бассейнінде (CAMP4ASB) климаттың өзгеруіне 
бейімделу және оның салдарын жұмсарту жөніндегі Орталық Азия аймақтық 
экологиялық орталығы (CAREC) және Дүниежүзілік банктің жобасы бойынша 
әзірленген. Оның мақсаты үй шаруашылықтары мен шаруа қожалықтары, 
сарапшылық қоғамдастықтар мен оқытушыларды, үкіметтік емес ұйымдар мен жеке 
секторды қоса алғанда, мүдделі тұлғалардың кең ауқымын іс жүзінде пайдалану үшін 
Орталық Азия елдеріндегі климаттың өзгеруіне бейімделуге арналған технологиялар 
туралы сараптамалық ақпарат беру болып табылады.

Бейімделу қазіргі кезде адамзаттың жаһандық климаттың өзгеруіне жауап беруінің 
басым бағытына айналуда. Халықаралық ұйымдардың мәліметтері бойынша Орталық 
Азия елдері климаттың өзгеруінің қолайсыз әсеріне неғұрлым бейім елдер қатарына 
жатады. Әсіресе бұл өзгерістерге ауылдық жерлерде, таулы және шалғай аумақтарда 
тұратын, сумен және энергиямен қамтамасыз етудің сенімді көздеріне қол жеткізе 
алмайтын және осал табиғи ресурстар мен экожүйелерге тәуелді халық тұрғындары 
ұшырайды..

Климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндег і  үк іметт ік  бастамалар мен 
бағдарламалардан басқа, Орталық Азиядан келген азаматтық қоғам ұйымдары мен 
сарапшылар желісі өндіруге оңай және жергілікті деңгейде кең тарату және қолдану 
үшін қол жетімді Климаттық тұрақты  технологиялар мен тәжірибелер туралы ақпарат 
жинауды жүргізуге бастамашылық жасады.

Анықтамалықта климаттың өзгеруі жағдайында халықты сумен, энергиямен және 
азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін 43 қолжетімді технологиялар мен тәжірибелер 
сипаттамасы берілген. Технологиялық сипаттамаларда оларды өздігінен өндіруге 
арналған практикалық ұсыныстар, оларды қолданудың пайдасы, сонымен қатар 
бейнелер мен басқа да пайдалы материалдарға сілтемелер кіреді.

Бейімдеу әдістері осы тізіммен шектелмесе де, осы анықтамалықта ұсынылған 
технологиялар іс жүзінде сынақтан өтті және қазіргі уақытта Орталық Азия елдерінде, 
оның ішінде РЭЦЦА , басқа да халықаралық ұйымдардың, сарапшылар мен ҮЕҰ-ның, 
сондай-ақ фермерлер мен үй шаруашылықтарының өздерінің қолдауымен өткізілетін 
жергілікті қоғамдастықтарға арналған тренингтер  арқылы табысты таратылуда.

Орталық Азияның аймақтық экологиялық орталығы өзінің серіктестеріне: «Орталық 
Азияның тұрақты дамуы бойынша сарапшылар желісі (Қазақстан)» ҮЕҰ, «Акмена» 
қоғамдық бірлестігі (Қырғызстан), Тәжікстан Республикасының Жастар экологиялық 
орталығы, ҮЕҰ экологиялық форумы (Өзбекстан) және «Тебиги Кувват» қоғамдық 
бірлестігі (Түрікменстан) адаптивті технологиялар мен тәжірибелер туралы ақпарат 
жинауға, жергілікті қоғамдастықтар үшін тренингтер өткізуге және осы 
анықтамалықты дайындауға қосқан үлесі үшін алғыс білдіреді.

Қорытындылай келе, аймақтық ынтымақтастық, ұлттық және жергілікті 
бағдарламалар, мақсатты қаржыландыру және заңнамалық ынталандыру осы 
қоғамдық бастаманың дамуына үлкен септігін тигізетіндігін атап өткен жөн.
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МАҚСАТЫ
Гидротаран сорғысы немесе гидравликалық 
таран -бұл суды айтарлықтай биіктікке (бірнеше 
ондаған метрге дейін) көтеруге арналған 
механикалық құрылғы.
Гидротаранның жұмысы гидравликалық соққы 
деп аталады-су ағыны бірден дампермен 
жабылған кезде құбырдағы қысымның күрт 
жоғарылауы.
 

СИПАТТАМА

Гидротаранды жасау үшін сізге сатып 
алу Қажет: полипропилен Tee-2 ДК.; филиал - 1 
дана; адаптерлер - 4 дана; крандар - 2 дана; 
муфта - 1 дана; адаптер - 1 дана; бақылау 
клапаны -  2 дана; шланг - 3 м; пластикалық 
бөтелке - 1 дана; қыстырғыштар - 3 дана; ағаш 
тіреу - 1 дана; фитинг 1 дана; полипропилен 
құбыры - 1,5м.
Барлық бөліктер өлшемі бойынша кесіледі. 
Жинау. Гидротаранның негізгі  сызығын 
аяқтаудан басталады.
Құрылғының негізгі элементі - бұл тіс, біздің 
жағдайда ол полипропиленнен жасалған. 
Гидротаранның сол жағын құрастыру адаптерді 
және бақылау клапанын розеткаға қосудан 
басталады. Сонымен қатар, бұтаққа төменгі 
түтікшені жалғайтын түтік қосылады. Содан 
кейін сіз байланыстырушы түтікті төменгі 
жағына жараға бекіту арқылы тіс тасының 
төменгі бөлігін жалғастыра аласыз. Содан кейін 
кез-келген резервуардан (тоған, өзен, арық, 
канал және т.б.) сумен қамтамасыз ететін 
қосылатын құбыр орнатылады. Құрылымды 
жинауды аяқтау үшін төменгі  сатыдан 
созылатын тік бөлікті жинау керек.

ПАЙДАСЫ
Құрылғы күніне 8-10 тонна суды бірнеше 
ондағанметр биіктікке көтереді, қозғалуға 
ыңғайлы, орнатуғаоңай. Электр жарығынсыз 
жұмыс істейді. Ол бірнешеай бойы бақылаусыз, 
баптаусыз және күтімсіз жұмысістей алады, 
шағын ауылға немесе фермаға сужібере алады. 
Уақыт өндіріс 3 күннен сәл асады.

Самарқанд облысында өткен тренингте 
гидротаранды дайындау бойынша шеберлік 

сағатының фотосуреті.

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.1 Гидротаранды қондырғы
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СИПАТТАМА
Гидратаранды қондырғы келесідей етіп жинайды: адаптері бар түтік төменгі тіске жалғанады, содан 
кейін ол басқа тіске қосылады. Оған түтік бекітіліп, кеңейту цистернасы орнатылады (біздің жағдайда 
пластикалық бөтелке). Жинаудың келесі кезеңі – Гидратараннын тұтынушыға апаратын жалғаушы 
түтік, шүмек және келесі түтікшеден тұратын жоғарғы тіс бөлігін бекіту. Барлық құрылым қысқыш 
көмегімен ағаш негізге орнатылады.

Жиналған жүйе («сору - төгу») су көзіне орнатылған. Іске қосу жұмыстары 
жүргізілуде. Сыйымдылық суды қажетті мөлшерде айдау үшін крандар арқылы реттеледі.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейне:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be 
h�ps://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.1 Гидротаранды қондырғы

https://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view
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МАҚСАТЫ
Мұндай жүйенің шешетін басты міндеті - 
жаңбыр суының максималды мөлшерін жинап, 
оны сақтау қоймасына ауыстыру. Үлкен қойма 
мен сорғының арқасында резервуарлы су 
көзін, ал су жетіспейтін уақытта (құдықты 
босату және т.б.) пайдалануға болады

СИПАТТАМА
Ең қарапайым және дәстүрлі тәсілі - төбеге 
ілінген бөшке
Қажетті: суағарларды орнатуға арналған 
жинақ, сүзгі, су ыдысы, қысқа шланг және 
бекіту арматурасы. Әрине, көлбеу шатыр. 
Пластикалық  суағарларды, науалар  мен 
құбырларды қажетті мөлшерде құрылыс 
дүкенінен сатып алуға болады. Кәдімгі көлбеу 
шатыр үшін ашық дренаж жүйесін орнату 
ұсынылады.
Арық келесі элементтерден тұрады:
џ су қабылдағышқа бекітілген шатыр;
џ ағынды суларды қабылдауға арналған 

шұңқырлар;
џ ағынды суды қосатын төменгі құбыр су алу.
Арықтар мен суағарлар құрамында қорғасын 
жоқ және оның негізіндегі бояғыштармен 
б о я л м а ғ а н ы  м а ң ы з д ы .  Ж а ң б ы р  с у ы 
қышқылдықтың белгілі бір деңгейіне ие 
болғандықтан, жүйеде мыс құбырларын 
қолданбаған дұрыс. Шұңқырларды кесілген 
пластикалық құбырлардан, шлангтардан, 
шымылдық шыбықтардан, пластикалық 
бөтелкелерден жасауға болады. Шатырдың 
шетіне арнайы кронштейндерді немесе 
ілгектерді пайдаланып, біз шұңқырларды 
бекітеміз, ал үйдің бұрышына (резервуар 
орнатылатын жердің үстінен) су төгетін 
құбырды іліп, науалар мен Құбырды қабылдау 
шұңқырымен қосамыз; тігістер мен буындарды 
герметизациялаймыз.

ПАЙДАСЫ
Жаңбыр суының тазалығы мен табиғи 
жұмсақтығы оны тұрмыстық қажеттіліктерге, 
суаруға, кейде жылыту жүйесін толтыруға 
пайдалануға мүмкіндік береді. Сақтау ыдысы 
мен сорғының арқасында с із  әрқашан 
резервтік су көзін пайдалана аласыз, бірақ 
сонымен бірге сумен жабдықтау мүмкіндігі 
бар. Жаңбыр суы тек суды үнемдеуге ғана емес, 
с о н ы м е н  қ а т а р  с о р ғ ы  ж ә н е  т а з а р т у 
қ о н д ы р ғ ы л а р ы н а  қ ы з м е т  к ө р с е т у 
шығындарын азайтуға мүмкіндік береді және 
осылайша отбасылық бюджетті үнемдейді.

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
1.2 Үй шаруашылықтары үшін жаңбыр суын жинау және 
пайдалану
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СИПАТТАМА
Арықтарды орнатқан кезде, сіз құбырға қарай аздап көлбеу болуын қамтамасыз етуіңіз керек. 
Бұрышқа бекітілген құбырға сүзгі орнатылады. Ең оңай жолы - сақтау сыйымдылығын тікелей жер 
бетіндегі су төгетін түтіктердің астына орнату. Бұл жағдайда шұңқыр қазу қажет болмайды және сіз 
өздігінен ағатын суару жүйесін ұйымдастыра аласыз. Контейнерді орнату, сыйымдылықты тереңдету 
үшін тиісті мөлшердегі шұңқырды қазып алу жеткілікті, бірақ жақсы мықты іргетас дайындаған 
дұрыс. Ол үшін қазылған шұңқырды бетондау керек. Шұңқырдың түбінде дренажды артық ылғалдың 
жерге түсуі үшін қамтамасыз ету керек. Резервуарға қосылатын барлық құбырлар мөрленуі керек. 
Жаңбыр суының барабанында 30 см биіктікте кранға арналған тесікті бұрап алыңыз, сонда сіз оның 
астына су құятын ыдысты еркін орналастыра аласыз. Артық клапанға арналған тесікті барабанның 
жоғарғы шетінен 5 см төмен орналастырыңыз. Бөшкенің сыртынан кранды, металл шайбаны және 
сақинаны, бөшкенің ішкі бөлігінен жинаңыз, кранның жіптерінің айналасына желден жасалған 
сантехникалық таспаны салыңыз, резеңке шайба мен құлыпты салыңыз. Гайканы розетка кілтімен 
бекітіңіз, қосылыстарды силиконды тығыздағышпен бекітіңіз. Фотосуретте көрсетілгендей толып 
кететін клапанды, металл шайбаны және құлыпты орнатыңыз. Сыртқы және ішкі жағын силиконды 
тығыздағышпен жабыңыз. Бөшкенің қақпағындағы тесікті кесу үшін пышақты пайдаланыңыз. 
Ағынды суды төменгі құбырға қосыңыз. Ағынды сулардың бірін бөшке қақпағындағы тесікке 
бекітіңіз, екіншісін дренажды құбырмен ұзартыңыз. Ағынды барабанға немесе жерге бағыттау үшін 
су төгетін қосқышты орнатыңыз. Сіз су құйғышты сумен толтыра аласыз немесе су ағызатын шлангты 
кранға жабыстыра аласыз.

Ескерту
Жаңбыр суын арнайы тазартусыз тамақ үшін пайдалануға болмайды. Бірақ сіз сүзгіні орната аласыз. 
Жаңбыр суының су қоймаларында ұзақ уақыт тоқырауына жол бермеу керек, бұл 
микроорганизмдердің дамуына қолайлы ортаны қалыптастыруға түрткі болуы мүмкін, бұл жүйенің 
тозуына әкеліп, түрлі инфекциялық аурулар тудыруы мүмкін. 

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Басылымдар:
h�ps://drive.google.com/file/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing
Бейне:
h�ps://drive.google.com/file/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
1.2 Үй шаруашылықтары үшін жаңбыр суын жинау және 
пайдалану

https://drive.google.com/file/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view
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МАҚСАТЫ
Су қоймасының мақсаты - суару, ауыз су және 
тұрмыстық  қажетт іл іктер  үшін  жауын -
шашыннан және тау көздерінен су жинау.

СИПАТТАМА
Кейбір таулы аймақтардағы жергіл ікт і 
халықтың негізгі қызметі-мал шаруашылығы 
ж ә н е  к ө к ө н і с  ш а р у а ш ы л ы ғ ы .  Т а у 
жайылымдарының аудандары мал жаю үшін 
жеткіліксіз болғандықтан, олардың артық 
төгілуі, өсімдік жамылғысының тозуы және 
топырақтың су эрозиясы орын алады. Сонымен 
қатар, су ресурстары шектеулі, олар тек ауыз су 
қажеттіліктері үшін ғана емес, мал суару үшін де 
жеткіліксіз. Соңғы жылдары климаттың 
өзгеруіне байланысты жауын-шашын азайды, 
құрғақшылық күшейіп, су тапшылығы өсті. 
Таулы ауылда тұрғындар бөгеттер мен су 
қоймаларын өздері тұрғыза алады, бұл 
жергілікті қауымдастықтарға су тапшылығы 
мәселесін шешуге мүмкіндік береді.

Бассейнді қалай салуға болады, мысалы, 
сыйымдылығы 400м3: 

ПАЙДАСЫ
Мұндай бассейн немесе су қоймасы тұрмыстық 
және ауыз су қажеттіліктері үшін 30 үй 
учаскелерін және 40-тан астам отбасын 
қа мт а м а с ы з  ете  а л а д ы .  Бұл  то ға н д а р 
а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ т а р ы  м е н  ш а р у а 
қо жа л ы қ т а р ы н ы ң  ө м і р і н е  т ұ р м ы с т ы қ 
қажеттілікке және тамшылатып және суармалы 
суарумен дақылдарды өсіруге жеткілікті  
мөлшерде сумен қамтамасыз ету арқылы 
көмектеседі. Ол жердегі су қоймасынан 
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы ,  ұ з а қ  у а қ ы т  б о й ы 
и н ф и л ь т р а ц и я  б о л ғ а н д ы қ т а н  с у д ы 
жоғалтпайды. Қайнар көзімен су әдетте 
секундына 3-4 литрді құрайды, бұл өте қиын 
уақытта суару үшін жеткіліксіз. Су қоймасы суды 
жинауға және оны уақытында көп мөлшерде 
қамтамасыз етуге көмектеседі.

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.3 Жаңбыр және бұлақ суын жинауға арналған су 
қоймасы
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СИПАТТАМА
Бассейнді салуға қажетті құрылыс материалдары мен тізімдемелерінің тізімі:
1)  Бетон төсемдерін арматуралауға арналған тор (сым қалыңдығы - 4мм) - 400м2;
2) Тоқыма сымы - 15 кг;
3) Кірпіш (кірпіштің өлшемі - 20см * 20см * 40см) –3000 дана;
4) Цемент (маркасы - 400) –21,5 тонна;
5) Жуылған құм - 64,5 тонна;
6) Пішіндеуге арналған рафтерлер (5 × 20) –110 дана 6 метр;
7) Шегелер (100мм) –15.0кг;
8) Металл шелек (10 литр) –20 дана;
9) Жұмысқа арналған қолғап - 50 жұп;
10) Күректер(қалақты - 7 дана және істікті - 8 дана);
11) Қол арба - 3 дана.

Бассейннің құрылысы схема (күріш) бойынша жүргізіледі және технологиялық қиындықтар 
туғызбайды.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнелер:
https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA 

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.3 Жаңбыр және бұлақ суын жинауға арналған су 
қоймасы

https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA
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МАҚСАТЫ
Тамшылатып суару - суарудың прогрессивті 
әдістерінің бірі. Ылғалды пайдалану тиімділігі 
85-98% құрайды. Тамшылатып суару кезінде 
суару суы құбырлар мен тамшылардың 
көмегімен өсімдіктердің тамыр аймағына 
шығынсыз беріледі. Тек булану мен сүзуге аз 
шығынмен топырақтың тамыр қабаты 
ылғалдандырылады.

СИПАТТАМА
Қажетті  материалдар: төмен қысымды 
жүйелер 6-20 акр үй учаскелері үшін жарамды. 
Төменгі қысымды тамшылатып суаруды 
қарапайым фитингтерде қабырғасының 
қалыңдығы 0,5-1 мм болатын пластикалық 
құбырлардан жасауға болады. Оларды 
б е т к е й л е р д е  ж о б а л а у  к е з і н д е 
магистральдарды көлденеңінен өсіру керек, ал 
таспаларды олардан көлбеу бойымен жіберу 
керек. Бұл таспалардағы қысымның жоғалуын 
аздап өтейді. Құбырлар. Магистральдық 
құбырлар және көбінесе таспалар төмен 
қысымды полиэтиленнен (ПНД) жасалады. 
Олар арзан және өте төзімді, қызмет мерзімі 40 
жылдан асады. Магистральдық құбырлардың 
калибрі 1:1-ден 1:3-ке дейінгі арақатынасы бар 
6 - 40 акр жер учаскелері үшін 12-40 мм 
аралығында алынады. Таспалардың калибрі-
16-75 мм, олардың ұзындығы 10-100 м.
Тамшылатқыш қадам 10, 15 және 20 см:
џ бір-біріне жақын отырғызылған дақылдар  

дақылдар үшін (пияз, сарымсақ, ақжелкен, 
салат, таңқурай және т.б.),

џ тез сіңетін құмды топырақтарда,
џ бір метрге жоғары су шығыны қажет болған 

кезде
џ қатты сызықты ылғалдандыру қажет 

болғанда

ПАЙДАСЫ
Та м ш ы л а т ы п  с у а р у  ж ү й е л е р і н  х а л ы қ 
пайдаланатын дақылдардың көпшілігін өндіру 
үшін арзан материалдардан (соның ішінде 
пластикалық контейнерлерден) жабдықтауға 
болады. Экономикалық және экологиялық 
пайдалардың бірі-суару мен суаруға су тұтыну 
мен электр энергиясын едәуір төмендету, 
көшеттерге/бақшаларға оңай күтім жасау.
џ Суармалы суды 3-10 рет үнемдеу;
џ А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ  д а қ ы л д а р ы н ы ң 

өнімділігінің өсуі 20-30%;
џ Бір жылдық өсінділердің жақсы дамуы, 

дақылдардың 10-20 күнге дейін пісіп  
жетілуін жеделдету;

џ Топырақтың құнарлы қабатын жоюға жол 
берілмейді;

џ Тыңайтқышты суармалы сумен бірге  
қолдану мүмкіндігі; Қатар аралықтарында 
арамшөптер аз; суарушының қол еңбегін 
азайту;

џ электр қуатын үнемдеу (егер электр сорғысы 
қолданылса).

Ә л е у м е т т і к  п а й д а  ш а ғ ы н  к ө л е м д і 
шаруашылықтар мен кішігірім фермерлер үшін 
технологияның қол жетімділігі мен арзандығы 
есебінен алынады Технология суды үнемдеуге, 
уақытты қысқартуға және суарудың тиімділігін 
арттыруға ықпал етеді, бұл әйелдердің 
бақша/көкөніс бақшасын күту бойынша 
еңбегін жеңілдетеді.

1ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.4 Үй аумағында тамшылатып суару әдісі
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СИПАТТАМА
Тамшылатқыш қадамы 30 см:
џ өсімдіктер арасындағы орташа қашықтықта қолданылады (картоп, құлпынай, қияр, бұрыш және 

басқалары)
џ орташа дәнді дақылдар
џ Тамшылатқыш қадамы 40 см артық:
џ отырғызылған дақылдар (қызанақ, асқабақ,
џ цуккини, қарбыз) арасындағы үлкен қашықтықта қолданылады ,
џ егер ұзақ суару желілері қажет болса.
Бұталарды «жыланмен», сегіздікпен және басқалармен қоршап, бақшаға арналған тамшылатып 
суару таспалары төселген, ал ағаштар шеңбер түрінде орналасқан, сондықтан олар үшін құбырлар 
жұқа қабырғалы икемділікті қажет етеді.
Бак. Суару жүйесінің қорапшасы мөлдір емес немесе жарықтан қорғалған болуы керек, ол 
балдырлардың (судың гүлденуі) дамуын болдырмауы керек, ол сүзгіні де, тамызғышты да бірден 
жауып тастайды. Сонымен қатар, резервуардағы суды жылытуға болмайды: қызып кеткен сумен 
суару өсімдіктерге зиянды. Осы мақсатта резервуар мырышталған экранмен жабылған немесе 
фольга оқшаулаупен оралған. Резервуардың қақпағы шаң мен микробтық споралардың енуіне жол 
бермеуі керек. Сорғышты қосу көзі түбінен 10-15 см биіктікте жасалады, ал шлам мезгіл-мезгіл 
сорылады немесе ағызылады. Резервуардың көлеміне келетін болсақ, ол өсімдіктердің суға деген 
қажеттілігіне, берілген аудандағы жауын-шашынның күтілетін орташа айлық мөлшеріне және 
толтыру жиілігіне байланысты есептеледі. Әдетте 6-12 акр үшін 1 м3 сыйымдылық қолданылады.
Төмен қысымды жүйелерде шамамен 10-15 м ұзындықтағы төсектерді сапалы суаруды қамтамасыз 
етуге болады, мұнда қысым сыйымдылығы жер деңгейінен 1-3 м көтерілуі жеткілікті.
Тамшылатып суару жүйесінің құрылғысы суретте көрсетілген.
Тамшылатып суару жүйесі суретте көрсетілген.

Сорғыш - суару суын дайындауға, оның шығынын бақылауға және реттеуге арналған құрылғы сумен 
жабдықтау көзіне қосылады (сумен жабдықтау, жалпы қысым сыйымдылығы, ұңғымадағы немесе 
құдықтағы суасты сорғысы). Сорғыш, сөндіргіш клапаннан басқа, арнайы сүзгімен қамтамасыз етілуі 
керек, себебі жүйеден сүзгіден өтпеген суды шығаруы мүмкін.

1ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.4 Үй аумағында тамшылатып суару әдісі
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Сорғышқа ерікті түрде орнатылған тыңайтқыш ерітінді инжекторы бар магистральдық құбыр (лар), 
ал атыздарға төселген тарату құбырлары (тамшылау құбырлары, суару белдіктері немесе жай 
белдіктер) магистральға қосылады. Белдіктер өздері суаруды жүзеге асыратын тамызғыштармен 
жабдықталған.

Пайдалану:
Топырақтың әртүрлі түрлері үшін судың таралу аймағы әртүрлі болады. Осылайша, құмды 
топырақтардағы тамшылар арасындағы қашықтық сазды топырақтарға қарағанда аз болуы керек.

Тамшылатып суару жүйесі,
Қырғыз Республикасы Талас ауданы Чоң-Қара-

Буура ауылының Талас жамағатының 
негізінде орнатылды. Суретте - жамағат 

мүшесі - Таласбаева Рахат.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

Тамшылатып суару жүйесі туралы бейнеге сілтеме: h�ps://youtu.be/96Ivpedq5ts
Тамшылатып суару жүйесі туралы қырғыз тілінде: h�ps://youtu.be/eepxCkPO6G0
Шоң-Қара-Буура, Қырғыз Республикасының Талас облысы. Байланысушы тұлға: Джаныбек 
Таласбаев, тел.: +996 (0550) 26 30 34.

1ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.4 Үй аумағында тамшылатып суару әдісі

https://youtu.be/96Ivpedq5ts
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МАҚСАТЫ
Ауыл шаруашылығында суды үнемдеу үшін 
қолданылады.

СИПАТТАМА
Қазіргі уақытта тамшылатып суарудың әртүрлі 
жүйелері бар. Олардың көпшілігі қымбат, 
күрделі конструкцияларға ие және пайдалану 
үшін мамандар, арнайы жағдайлар және т.б. 
сонымен қатар, барлық елдерде тамшылау 
жүйелерінің өндірісі бола бермейді. Ташкент 
ирригация және ауыл шаруашылығын 
механикаландыру институтының бір топ 
ғалымдары тамшылатып суарудың төмен 
қысымды жүйесінің технологиясын жасады. 
Негізгі бөлігі-суару шлангтары (сурет.1) мөлдір 
емес эластикалық пластик түрінде жасалған, 
одан магистральдық құбыр және онымен 
байланысты және оның орталық осі бойында 
о р н а л а с қ а н  м и к р о т ү й і р ш і к т е р 
(тамшылатқыштар) тұрады. Тамшылар тесіктері 
бар шағын секцияның ұзын қуыстары түрінде, 
сондай-ақ гидравликалық кедергі
элементтері түрінде жасалады. Магистральдық 
құбыр мен созылған қуыстар бір интегралды 
экструдталған құбырдан жасалған. Олардың 
қосылу сызығы оны тегістеу кезінде құбырдың 
қабырғаларын қосу арқылы қалыптасады. 
Сонымен қатар, гидравликалық кедергі 
элементтері микроводтардың созылған 
қуыстарының ішіне орналастырылған және бір-
бірінен біркелкі шығарылған, микроводтардың 
созылған  қуыстарының қарама-қарсы 
қабырғаларында кезектесіп орналастырылған. 
Суару шлангілері тарату құбырына пластмасса 
келте құбыр арқылы жалғанады.

ПАЙДАСЫ
џ Технологияның құны басқа тамшылатып 

суару түрлеріне қарағанда 6-10 есе аз (1 
шлангтың құны- 250 сом);

џ диаметрі 50 және 20 мм болатын барлық 
пластикалық бөлшектер және басқа 
компоненттер құрылыс дүкендерінде бар 
(суару шлангінен басқа).

џ бұлшық суды бөлшектер диаметрімен 
өткізеді 1 мм дейін шөгінді;

џ шөгінділерден суды тазарту үшін бассейннің 
қажеті жоқ;

џ суды үнемдеу - өсімдіктердің түріне 
байланысты 40% -дан 60% -ға дейін

џ атыз соңында ағынды су жиналмайды;
џ тәуелсіз орнату және пайдалану мүмкіндігі.;

1ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.5 Фермерлер үшін тамшылатып суару әдісі

«Каттакум» шаруа қожалығы, Сурхандария 
облысының Термез ауданы
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СИПАТТАМА

Жаңа типтегі тамшылатқыштары бар суару шлангісі. қолданыстағы, төмен материалдық 
сыйымдылығымен (10 еседен астам) және төмен құнымен (5 еседен астам),сондай-ақ тамшылардың 
тұрақты жұмысымен ерекшеленеді. Тамшылатқыштардың тұрақты жұмысына су көзін көтеру 
(резервуар, бассейн, темірбетон қалқымасы), суармалы егістіктің басталуын 1,0–1,5 м белгілеу 
арқылы қол жеткізіледі (2-сурет).

Техникалық-экономикалық
қатар аралықтары 90 см мақта мысалындағы шетелдік жүйелермен салыстырғанда төмен 

қысымды тамшылатып суару жүйесінің көрсеткіштері.

1-сурет. Тамшылатып суару шлангісі

№ К?рсеткіштер 
Бірлік 

? лшемдер        

Тамшылатып суару ж?йелері  

TIMI 
(? збекстан) 

Queen-Gil 
(Израиль) 

Sunstream 
(Т?ркия) 

1 Ж?мыс ?шін ?ажетті ?ысым 
ж?йелер 

м су 
тірек 

1,0-2,0 25,0 20,0 

2 Сор?ы станциясыны? ?ажеттілігі 
ж?йені? ж?мысына арнал?ан 
?ондыр?ы 

- жо? И? И? 

3 Жа?сы тазалау ?ажеттілігі 
суармалы су 

- жо? И? И? 

4 ? німділік к?рсеткіштері: 

· ?немдеуші минерал 
ты?айт?ыштар мен химиялы? 
заттар; 

· ??деуді азайту ?атар 
аралы?тары; 

· суды ?немдеу ж?не суару 
шаралары; 

· ?німділікті? артуы ма?та зауыты. 

·  
БАРЛЫ?Ы 

USD 
А? Ш / га 

 
 
 

113,0 
 

225,0 
 

225,0 
564,0 

 
1127,0 

 
 
 

113,0 
 

225,0 
 

225,0 
564,0 

 
1127,0 

 
 
 

113,0 
 

225,0 
 

225,0 
564,0 

 
1127,0 

5 Капитал шы?ындар ма?та?а ж?йені 
енгізу 

USD 
А? Ш / га 

995-1093 8292,0 9287,0 

6 Орташа ?теу мерзімі год 1 7-ден 
жо?ары 

8-ден 
жо?ары 

 

 

 

1ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.5 Фермерлер үшін тамшылатып суару әдісі
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СИПАТТАМА

1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО  ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.5 Капельное орошение для фермеров

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

1. Мажидов Т.Ш. Төмен қысымды тамшылатып суару жүйесінің жаңа технологиясы - 
Спринклерлік ирриганың жаңа төмен қысымды жүйесі. «Қазіргі жағдайдағы ТМД елдерінің 
агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамыту мәселелері» Халықаралық ғылыми конференция 
материалдары, Ашхабад, 2009 ж. 25-27 қараша. - б. 367-369.
2. Паст босимли ТИМИ томчилатиб суғориш технологияси билан мойли экинлардан юқори ҳосил 
олишни ўрганиш ва жорий этиш. ИТҲ (НТО), ТИМИ, Ташкент, 2010. – 53 бет.
3. Норкулов Усман - ауылшаруашылық ғылымдарының докторы, профессор, ТашГАУ, 
тел.977591850
4. Маматалиев Адхам - доцент, ТИИИМСХ, тел. 97 155 05 88
5. Усманалиев Бахтиёр - технологияны жасаушылардың бірі, тел. +97 431 44 15
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МАҚСАТЫ
Суды көтеруге  және тұзсыздандыруға 
а р н а л ғ а н к ү н - жел  қо н д ы р ғ ы с ы  эл е к т р 
қуатынсыз және отындыпайдаланбай жер асты 
көздерінен су алуға арналған.Ол тәулігіне 1000 
литрге дейін көтеруге және тұзсыздандыруға 
қабілетті. 

СИПАТТАМА
Су көтеретін күн-жел станциясы (ВСВС )- бұл суы 
жер астында 18 метрге дейін орналасқан және 
негізінен тұзды шалғай шөлді және таулы 
жайылымдық аумақтарды сумен қамтамасыз 
етуге арналған құрылғы. Энергия көзі-Күн 
с әул е с і ,  а л  эл е к т р  э н е р г и я с ы  а р н а й ы 
а к к умул я то рл а рд а  ш ы ғ а р ы л а д ы  ж ә н е 
жинақталады.

ВСВС күн фотоэлектр батареялары немесе суды 
жинақтау жүйесі бар жел агрегаты, сондай-ақ 
халықтың тұрмыстық қажеттіліктері мен 
жануарларды суару үшін құдықтан суды көтеру 
және айдаудың сорғы жүйесі негізінде 
энергетикалық станциямен жинақталады. Күн-
жел станциясы модульдік сипатқа ие болуы 
мүмкін, оның негізінде бүкіл елді мекенді 
электрмен жабдықтау үшін қуатты ұлғайтуға 
болады.

ПАЙДАСЫ
С у  к ө т е р е т і н  к ү н - ж е л  с т а н ц и я с ы 
о р т а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н  э н е р г и я м е н 
жабдықталмаған, ал су жер астында және 
негізінен тұзды шалғайдағы шөлді және таулы 
жайылымдық аумақтарда жүздеген елді 
м е к е н д е р  м е н  ш а ғ ы н  ф е р м е р л і к 
шаруашылықтарды сумен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Оларды қолдану ауыз сумен 
қамтамасыз ету мәселесін қарапайым жолмен 
шешуге мүмкіндік береді. Электр энергиясы 
арнайы аккумуляторларда өндіріледі және 
жинақталады және оны түнг і  уақытта 
жарықтандыру, тұщыландырғыштың жұмысы 
және басқа да қажеттіліктер үшін пайдалануға 
болады. Мұндай батареялар Түрікменстанда 
қол жетімді

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.6 Жайылымдар мен ауылдарға арналған су көтеру 
қондырғысы

Каспий жағалауындағы кентті сумен 
қамтамасыз ету 
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күн немесе жел пайда болған кезде сорғы қысым қосқышы жұмыс істеп, сорғыны өшіру үшін сорғы 
контроллеріне сигнал бергенге дейін суды аккумуляторға (ГА) сорып бастайды. Келесі күнге дейін су 
жеткілікті болуы үшін гектардың пайдалы мөлшері күнделікті суды тұтынудан сәл асып кетуі керек. 
Фотоэлектрлік панельдерді () бұлтты күндер мен қыс мезгілдеріне сүйене отырып, қуат қорымен 
бірге алу керек. Қыста ФЭП қуаты 30 есе (және одан да көп) төмендейді, сондықтан күніне 100 литр су 
ағынын қамтамасыз ету үшін қуаты кемінде 300 - 400 Вт ФЭП қолдану қажет.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнелер және басқа пайдалы материалдар:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=WZZk5NxSJxk 
h�ps://www.helios-house.ru/solnechno-vetrovaya-elektrostantsiya-v-d-veligonty.html 
h�ps://www.youtube.com/c/helios_house?reload=9.

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.6 Жайылымдар мен ауылдарға арналған су көтеру 
қондырғысы

https://www.youtube.com/watch?v=WZZk5NxSJxk
https://www.helios-house.ru/solnechno-vetrovaya-elektrostantsiya-v-d-veligonty.html
https://www.youtube.com/c/helios_house?reload=9
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МАҚСАТЫ
Түрікменстанда, басқа елдердегідей, жер 
учаскелері  ұзақ  мерзімді  негізде  жалға 
беріледі, бұл фермерлер үшін жаңа міндеттер 
туғызады, соның ішінде шалғай аудандарды 
таза және қауіпсіз ауыз сумен қамтамасыз ету. 
Үйде  Бұл тапсырманы үйде күніне 5х5 м ауданы 
бар 125 литрге дейін тұзсыздандыруға болатын 
суды тұщыландыру қондырғысын орнату жеңе 
алады ,  бұл  жағдайда  күн  тұщыландыру 
қондырғысы электр энергиясын қажет етпейді.

СИПАТТАМА
«Ыстық жәшік» типіндегі күнді тұщыландыру 
қондырғысы кең таралды, ол қарапайым 
дизайнымен, өндірістік шығындарымен 
ерекшеленеді және күрделі қызмет көрсетуді 
қажет етпейді. Мұндай тұщыландырғыш 
(немесе дистиллятор) ішкі жағынан жылу 
оқшауланған және қараланған қорап түрінде 
жасалады, оның түбіне тұзсыздандырылатын 
тұзды немесе ластанған су құйылады. Су 
ж а с а у ш ы н ы ң  ж о ғ а р ғ ы  б ө л і г і  м ө л д і р 
материалмен (шыны, пластикалық пленка 
немесе плексиглас) жабылған. Күн сәулесі суды 
қ ы з д ы р ы п ,  о н ы ң  б ул а н у ы н а  ә кел ед і . 
Атмосфералық ауаның температурасына 
жақын температураға ие мөлдір бетке 
жа н а с а т ы н  с у  б у ы  о н ы ң  і ш к і  б е т і н де 
конденсацияланады және бұл тұщы су 
коллекторға ағып кетеді.
Су жасаушының корпусы металдан, цементтен, 
пластиктен, керамикалық плиткалардан және 
к е з - к е л г е н  б а с қ а  с у  ө т к і з б е й т і н 
материалдардан жасалуы мүмкін. Тамақтануға 
арналған пластикке артықшылық беріледі, 
себебі оған агрессивті немесе тұзды су әсер 
етпейді. Суды толтыру және ағызу үшін екі тесік 
жасалады - корпустың жоғарғы және төменгі 
бөліктерінде.

ПАЙДАСЫ
Тұщыландырғыш шөлді аймақтарда, сондай-ақ 
ластанған су көздерден ауыз су алуға мүмкіндік 
береді, бұл халықтың денсаулығы, жұмыспен 
қамту және шалғай аудандардағы шаруа 
қожалықтарын қолдау үшін өте маңызды. 
Сынақтар көрсеткендей, тұщыландырғыш 
дистилляция барлық бактерияларды жояды, ал 
пестицидтер, тыңайтқыштар мен еріткіштердің 
мөлшері 99,5% төмендейді, яғни дерлік 
жоғалады. Суды тазарту үшін күн энергиясын 
пайдалану арқылы теңіз бен шөлдің кез-келген 
аймағын өмір сүруге ыңғайлы аймаққа 
айналдыруға болады

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.7 Күн сәулесі тұщыландырғыш өндірісі

Күнді тұщыландыру кешені - 1000 ш.м (Овез - 
Ших, Орталық Қарақұм - Күн энергиясы 

институты)
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ОПИСАНИЕ

«Ыстық жәшік» тұзсыздандыру схемасы:
1 - тұзды немесе ластанған суы бар ыдыс; 2 -
бу-ауа қоспасы;
3 - мөлдір қақпақ;
4 - конденсат;
5 - қораптың оқшаулағыш қабырғасы. 
Көрсеткілермен көрсетілген күн сәулелері

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

Бейнелер:
h�ps://docs.google.com/presenta�on/d/1Qoc6axCLQf5G_2265lB5JTaVf6PbPgm_/edit#slide=id.p3

Кеңес беру үшін сарапшы: Сердар Мамедниязов, Түрікменстан, som47@mail.ru

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.7 Күн сәулесі тұщыландырғыш өндірісі

https://drive.google.com/drive/folders/1LNT5elUwhjA0We6iG3sw-uX1GLuba66N?zx=fx69rfp4q4uq
mailto:som47@mail.ru
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1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.8 Күн сәулесі суару технологиясы - KondensKompressor. 
Сабан суару технологиясы «өзен»

МАҚСАТЫ
Күн сәулесіндегі судың конденсациясы мен 
булануы принципімен жұмыс істейт ін 
ө с і м д і к т е р д і  т а м ш ы л а т ы п  с у а р уд ы ң 
қарапайым және практикалық жүйесі . 
Топырақтан ылғал қабырғаларға жиналып, 
қайтадан ағып, су айналымын жасайды. Түнде 
ол қос функцияны орындайды, өйткені ол 
Шықтың белгілі бір мөлшерін қамтиды.

СИПАТТАМА
Мұндай суландырғыш екі  пластикалық 
бөтелкеден жасалған: бірі 2 литрлік, екіншісі 5 
литрлік. Кішкене бөтелкеде біз жоғарғы жағын, 
ал үлкен түбінде кесеміз.. Кішкене бөтелкені 
жерге қойып, үлкен бөтелкені жабыңыз. Ең 
бастысы - әрдайым кіші көлемде судың болуын 
қамтамасыз ету.
Е г е р  с і з  п л а с т и к т е н  л а с т а н у  т у р а л ы 
алаңдасаңыз, онда сіз бірдей дизайнды жасай 
а л а с ы з ,  б і р а қ  ш ы н ы  б ө т е л к е л е рд е н . 
Шындықты кесу біршама қиын болады.

Қолдану: күн сәулелері ыдыстар мен суды 
қыздырады, 2 литрлік колбадан буланып, 5 
литрлік қабырғаларға жинала бастайды. Содан 
кейін ол топыраққа түсіп, өсімдіктеріңіздің 
тамырларын нәрлейді. Мұның бәрі-атыздың 
тө с е г і н  а р а м ш ө п те рде н  т а з а р т у  ж ә н е 
контейнерге уақытында су қосу. Мұндай суару 
жүйесі сабанмен немесе жапырақтармен 
қапталған жылы атыздар үшін өте қолайлы. 
Мульча топырақтың ылғалдылығын жақсы 
сақтайды және күн суару жүйесі одан да тиімді 
етеді. Әсіресе, сабан "өзен"суару жүйесі осы 
мақсаттар үшін қолайлы. 

ПАЙДАСЫ
Мұндай жүйе үнемі суаруды қажет ететін 
өсімдіктерді суару және өсіру кезінде суды 
айтарлықтай көп мөлшерде үнемдейді. Күн 
сәулесінен суару басқа дәстүрлі  суару 
жүйелерімен салыстырғанда су қажеттілігін 10 
есеге дейін төмендетуі мүмкін деп саналады.

KondensKompressor суды тұзсыз, нитраттарсыз 
және басқа ластаушы заттарсыз өндіреді. Ол 
сондай-ақ ұқсас принцип бойынша теңіз суын 
тұщыландыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Осы 
техниканың көмегімен сіз өсімдіктерді салқын 
ауа-райында жылытуға болады. Азық-түлік 
өсірумен айналысатын әйелдер үшін жұмыс 
жағдайлары жақсарып, еңбек шығындары 
азаяды.
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СИПАТТАМА

Жаздың құрғақ уақытына дейін ылғал жетіспейтін 
етіп, кереуеттерді толықтай жасауға болады. Ол үшін 
көктемде де отырғызар алдында топырақ қабаты 
алынып, астына сабан жабыны қойылады (1), үстіне 
топырақ құйылады (2), содан кейін кереует 
әдеттегідей қалыптасады. Енді бұл жер қойнауын 
суландыратын кереует - оған сабан қабатына тіреліп 
тұрған сумен жабдықтау құбырлары (3) кептеліп 
қалған: бірте-бірте, жер асты өзеніндей ылғал 
төменнен тамырға қарай ағып кетеді, ал суару 
жоғарыдан жасалғандай буланып кетпейді. 
Сұйықтық аз қажет болады, және оның көлемі 
өсімдіктерді ұзағырақ суарады. Сабан, шіріп, табиғи 
тыңайтқыш ретінде қызмет етеді.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейне:
h�ps://youtu.be/fC6x_pNvXqw
h�ps://drive.google.com/file/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.8 Күн сәулесі суару технологиясы - KondensKompressor. 
Сабан суару технологиясы «өзен»

https://youtu.be/fC6x_pNvXqw
https://drive.google.com/file/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing
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1 КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ 
ТҰРАҚТЫ СУ ҚАБЫЛДАУ  ТӘЖІРИБЕСІ
1.9 Суды үнемдеу және сумен жабдықтаудың қарапайым 
тиімді технологияларының жиынтығы. Пластикалық және 
сазды ыдыстардан өсімдіктерді суару.

МАҚСАТЫ
Құрғақ жазда және судың аз мөлшерімен сіз 
жеткілікті сумен кем емес нәтижеге қол жеткізе 
а л а с ы з .  С уд ы  с у а р у  ү ш і н  ө т е  ү н е м д і 
пайдалануға мүмкіндік беретін қарапайым 
қ ұ р ы л ғ ы л а рд ы ң  н ұ с қа л а р ы н ы ң  б і р і  - 
пластиктен және саздан жасалған ыдыстармен 
суару. Толыққанды жүйе алаңдағы пластиктен 
немесе саздан жасалған контейнерлерден 
ұйымдастырылған. тамшылатып суару, бұл 
топырақты бірнеше күн бойы ылғалдандыруға 
мүмкіндік береді.

СИПАТТАМА
Мойынды суару
Сыйымдылығы 1,5-тен 3,0 литрге дейінгі 
пластикалық бөтелкенің қақпағында бірнеше 
тесіктер жасалады: оны тесікке тесу немесе 
ыстық пышақпен тесу арқылы. Енді 3-5 тесік 
болмайды (топырақтың құрылымын ескеру 
маңызды: егер ол құмды болса, онда екі тесік 
жеткілікті). Бөтелкенің түбі шамамен 2/3 
кесіледі. Томат көшетінің жанында (егер сіз оны 
отырғызғаннан кейін жасасаңыз жақсы), 
топырақта шамамен 10 сантиметр тереңдікте 
шұңқыр қазып, бөтелкені мойнымен төмен 
салыңыз. Мойынға дәкеден немесе ескі 
шұлыктан жасалған мұқабаларды кигізу керек . 
Бұл тамшылатып суару тесіктері жермен бітеліп 
қалмас үшін қажет. Кейбір тәжірибешілер 
бөтелкені шамамен 45 градус бұрышқа қоюды 
ұсынады. Шұңқырды топырақпен толтырамыз, 
су бөтелкеге құйылады, Сіз қақпақта емес, 
пластикалық бөтелкенің тар бөлігінде тесіктер 
жасай аласыз. «Ескі шұлыктардан жасалған 
сақина жақсы сәйкес келеді - әрі тығыз, әрі 
сенімді. Бұл суару бұталардың тамырларын 
ылғалдандыру үшін өте қолайлы. Тоқтатылған 
құрылыс нұсқасы. Жылыжайдың ұштарынан екі 
тіреуішті табыңыз немесе екі тырнақты жерден 
30 - 50 см биіктікте салыңыз.

ПАЙДАСЫ
Пл астикал ық ыдыстар мен суару  суды 
үнемдеуге және суарудың тиімділігін арттыруға 
көмектеседі. Материалдың қол жетімділігі. 
Құрылыстың қарапайымдылығы, минималды 
жұмыс және қаржылық шығындар. Мұндай 
құрылғы арқылы су еріген тыңайтқыштарды 
өсімдіктің тамыр жүйесіне тікелей жеткізеді. 
Суаруға үнемделген уақыт. Суды айтарлықтай 
үнемдеу. Әрбір жасыл екпеге жеке көзқарас 
мүмкіндігі. Қалдықтарды екінші рет пайдалану. 
Төмендетілген шығындар. Әйелдер үшін еңбек 
шығындарының төмендеуі. Жүйе жер үсті және 
жер асты  суаруды жүзеге асыра алады. 
Суарудың негізгі әдістері: жылыжайда суаруға 
арналған бөтелкелерді мойынмен төмен 
немесе жоғары қаратып қазып алады. Сондай-
ақ, оны іліп қоюға, бүйіріне жатқызуға немесе 
тірекке байлап қоюға болады.
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СИПАТТАМА
Пластикалық бөтелкелердің түбін кесіңіз. Сізге 
қанша бөлік керек екенін
есептеңіз - өсімдіктердің санына байланысты. 
Бөтелкенің негіздері арқылы шегелерге немесе 
негіздерге оралған сымды өткізіңіз. Оның 
орналасу нұсқасына байланысты түбінде, 
бөтелке қақпақтарында немесе ілгіштерде 
кішкене тесіктер жасаңыз (бірден көп тесік 
жасамауыңыз керек). Суды көбейту үшін қажет 
болған жағдайда оларды қосуға болады.
Жақсы шешім - бұл мойынның шеттерінде ойық 
жасау. Бұл жағдайда сіз оңтайлы, сонымен 
қатар бақыланатын суаруға қол жеткізе аласыз. 
Контейнер бақтың кереуетіне жер деңгейінен 
30-50 см биіктікте ілулі. Бөтелкенің орналасуын 
оның жапырақтарына емес, өсімдік астына 
тамшылардың оңтайлы тамшысына сүйене 
отырып таңдау керек. Артықшылығы - су күн 
сәулесімен жылытылатын болғандықтан 
өсімдікке жылы ағып кетеді. Сондай-ақ, 
бөтелкелерді төңкеріп іліп қоюға болады, 
сондықтан түбін кесудің қажеті жоқ. Содан 
кейін тесіктерді негізде жасау керек болады.

Суаруды жұқа капиллярлық құрылғының 
көмегімен жасауға болады. Сізге шарлы 
қаламнан өзек қажет. Жазу элементі және паста 
қалдықтарын алып тастау қажет (бояуды 
алкоголь, бензин және еріткіш көмегімен алуға 
болады). Алынған пластмасса түтікшенің бір 
ұшын тіс тазалағыш арқылы мұқият тығындап 
қою керек. Екінші ұшын бөтелке тесігіне 
салыңыз. Түтік пен пластикалық контейнер 
арасындағы байланыс мұқият оқшауланған 
болуы керек. Мұны электрлік таспамен, 
п л а с т и л и н м е н  н е м е с е  б а с қ а 
импровизацияланған құралдармен оңай 
жасауға болады. Түтіктің екінші, бос ұшы 
бірнеше жерде тесілуі керек.

ПАЙДАСЫ
Балшықтан жасалған контейнермен жергілікті 
суару суды 50-70% аз пайдалануға көмектеседі. 
Уақытты үнемдеу. Контейнерді 5-10 күнде бір 
рет толтыру жеткілікті.

Арамшөптер жоғалады. Егер жер бетінде су 
жоқ болса, онда арамшөптерде өсуге қоректік 
ылғал алатын жер жоқ.Зиянкестер аз.
Ө з д і г і н е н  р е т т е л е т і н  с у а р у .  С і з д і ң 
қатысуыңызсыз өсімдік әрдайым қажет 
мөлшерде су алады. Өсімдіктердің топырақ, 
тамыр жүйесі және жер үсті бөліктерінің 
құрылымы жақсарады. Жергілікті суару 
технологиясын қолдану жер бетіндегі суару 
к е з і н д е  п а й д а  б о л а т ы н  т о п ы р а қ т ы ң 
тығыздалуы мен қысылуына жол бермейді. 
Та м ы рл а р  то п ы р а қ қа  те р е ң і р е к  е н і п , 
өсімдіктердің жоғарғы бөлігі жасыл және 
қанық болып көрінеді.
Ең жақсысы, талшықты және тамырлы 
жүйелері бар дақылдарды өсіру кезінде 
жергілікті суару технологиясы өзін көрсетті: 
қызанақ; болгар бұрышы және чили; картоп; 
қияр; салат; жасыл; орамжапырақ; асқабақ; 
қауын; асқабақ; атбас бұршақтар; бұршақ; дән.
Ең сорақысы,  ұқсас суару жүйесін өзекті 
тамыры бар дақылдар нәшар қабылдайды: 
сәбіз, қызылша, редис. Жергілікті суару 
тех н ол о г и я с ы  т ұ қ ы м н ы ң  ө н у і н е  ж ә н е 
ұрықтандыруға жарамайды.
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сазды ыдыстардан өсімдіктерді суару.



24

СИПАТТАМА
Көптеген тесіктер жасаудың қажеті жоқ. Көптеген капризді дақылдар үшін минутына бір тамшы 
жеткілікті. Суды кір мен жәндіктерден жабу үшін бөтелкенің түбін ішінара кесіңіз. Бөтелкені 
өсімдіктің жанына мойынмен төмен қойыңыз, оны мықты таяқшаға бекітіңіз. Мұндай тамшылатып 
суарудың өзіндік артықшылықтары бар-сіз пластикалық бөтелкені өсімдіктерден өте алыс 
кашықтықта орната аласыз. Бұл жағдайда булануды азайту туралы қамқорлық қажет.

Жоғарғы суару

Бұл әдісті бір өсімдікті тамшылатып суару үшін де, жақын жерде өсетін бірнеше өсімдік үшін де 
қолдануға болады. 1,5-2 литрлік бөтелкелерде түбінен бірнеше сантиметр артқа шегініп, суға 
арналған тесіктерді көмегімен бекітіңіз. Олар үлкен бөтелкенің бүкіл диаметрі бойынша жасалуы 
керек, егер ол өсімдіктер тобына жақын жерде және бір бұта өсетін кішкентай бөтелкенің жағында 
болса. Олардың саны топырақтың түріне және дақылдың ерекшеліктеріне байланысты болады. 
Көпшіліктің тәжірибесінен 10-12 саңылау жеткілікті болады деп айтуға болады. Біз өсімдіктің 
арасына құрылымды бетінен 10-15 см биіктікте қалатындай етіп орнатамыз (бұрышта болуы мүмкін). 
Саңылаулар топырақпен бітеліп қалмас үшін, бөтелкені жерге қоймас бұрын, оны жұқа нейлон 
қабатымен орайды немесе периметрі бойынша сабанмен жабады. Бөтелкелерге су құйылады 
қақпағында ауа шығатын тесік жасалады және ылғалдың булануын тоқтату үшін бөтелке жабылады. 
Бұл әдістің артықшылығы - судың минималды булануы, қатты желде төңкерілудің мүмкін еместігі. 
Көбісі техникалық қызмет көрсетудегі қиындықтың кемшілігін қарастырады.

Өсімдіктерге жергілікті суаруды ұйымдастыру үшін сіз бақшаны қымбат суару жүйелерінен жаман 
емес суландыратын саз балшықтан жасалған шағын ыдыстарды пайдалана аласыз. Су ыдыстың 
кеуекті қабырғалары арқылы өтіп, өсімдіктер оны қажетіне қарай «ішеді». Ең жақсысы, талшықты 
және тамырлы жүйелермен дақылдарды өсіру кезінде жергілікті суару технологиясы өзін көрсетті: 
қызанақ; болгар бұрышы және чили; картоп және басқа түнгі серуендеу; қияр; салат; жасыл; 
орамжапырақ; асқабақ; қауын; асқабақ; атбас бұршақтар; бұршақ; жүгері және т.б.
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СИПАТТАМА
Ең сорақысы,  ұқсас суару жүйесін өзекті тамыры бар дақылдар нәшар қабылдайды: сәбіз, қызылша, 
редис. Жергілікті суару технологиясы тұқымдарды өсіру және ұрықтандыру үшін жарамсыз. Қажетті 
көлемдегі сазды ыдыс таңдалады. Негізгі шарт - оны глазурмен жабуға болмайды. Балшық 
құмыраны кез-келген бақша кереуетіне көмуге болады: биік, стандартты, қарақат бұтасының 
арасында, бақшада немесе жылыжайда. Есептеу қарапайым:
џ кішкентай ыдыс 60 см радиуста өсімдіктерді «суаруы» мүмкін, бұл ең әмбебап өлшем, қаласаңыз, 

бірнеше ыдыстарды пайдалануға болады
џ орташа құмыра - 90 см радиуста, үлкен контейнерлер мен қораптарға, сондай-ақ шағын өлшемді 

кереуеттерге жарамды;
џ үлкен құмыра - 120 см радиуста, ірі шаруа қожалықтарына, ірі жер телімдеріне арналған.Әр түрлі 

отырғызуға арналған ыдыстарды біріктіруге болады.

«Құмырамен» суарылатын бақша кереуеттерінің ерекшеліктері.
Контейнерді сумен толтырып, оны гүлзарға немесе бақша кереуетіне көміңіз. Мойын жерден шығуы 
керек (3-4 см). Терракоталық құмыраның айналасындағы өсімдіктерді әдеттегі қатарларға емес, 
концентрлі шеңберлерге ерекше түрде отырғызу керек. Бұл жүйеге қатысты өсімдіктер құмыраның 
мойнына жақын немесе ең көп дегенде одан бас бармақ қашықтықта отырғызылатыны туралы 
айтылатын «ереже» жұмыс істейді. Бұл әсіресе жаңадан отырғызылған өсімдіктерге қатысты. Бірақ 
тамыр жүйесі дамыған дақылдарды алқапқан - мойыннан 20-30 см қашықтықта отырғызуға болады. 
Өсімдік тамырлары инстинктивті түрде ылғал көзіне қарай тартады және уақыт өте келе құмыраның 
сыртына жабысып, қажет болғанша суды тұтынады. Болашақта сізге 5-10 күн сайын құмыраны сумен 
толтырып отыру қажет. Егер жаңбыр жиі жауып тұрса алаңдаушылық одан да аз болады - су ыдыстың 
өзіне тартылады.

Дайындық нұсқасы
2 жылтыратылмаған гүл өсіретін немесе кастрюль мен табақшаны желімдеңіз. Кәстрөлдерді 
желімдеу және олардағы тесіктерді керамикалық плиткалардың жапсырмаларымен 
герметизациялау су өткізбейтін желіммен жасалады, желімделген жерлер саңылаусыз болатындай 
етіп силиконды тығыздағышпен жабылады. Кәстрөлдің жарыққа түсетін бөлігі ақ бояумен боялған, 
бұл булануды айтарлықтай азайтады.
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СИПАТТАМА
Бұл саз балшықтан жасалған ыдысты бақшаның керуетіне немесе ваннаға (өсетін контейнерге) көміп 
тастаңыз, сонда ыдыстың жоғарғы бөлігі су кіретін тесікпен топырақ бетіне созылады. Ванналарда сіз 
топырақ капиллярларын қалыптастыру үшін доломит ұнымен қоспадағы топырақты пайдалануыңыз 
керек.
Сіз бұл жүйені ыдыстардың әрқайсысында жеткілікті су болуы үшін құмыраларды жалпы шланг 
көмегімен үлкен су ыдысына қосу арқылы жетілдіре аласыз.

Құмыраларға күтім жасау
Контейнер бірінші аяз басталғанға дейін жерден алынып, тазаланып, құрғақ күйде сақталуы керек. 
Егер сіз су ыдысын 0 ° C-тан төмен қалдырсаңыз, сұйықтық мұзға айналады және ыдыстың нәзік 
қабырғаларына зақым келтіреді. Келесі маусымға дейін құрғақ жерде сақтаңыз. Сіз құмыраны 
тамырлар топырағынан 1:10 қатынасында сумен араластырылған сірке ерітіндісімен немесе сода 
көмегімен тазалай аласыз.
Ескерту
Балшықтан жасалған ыдыс-аяқтардың көмегімен суару әдісін қолданғанда ыдысқа тыңайтқыштар 
мен таңғыш заттар қосуға болмайды. Өсімдіктерді тамақтандыру керек, оларды фунгицидтермен 
және инсектицидтермен бөлек өңдеу керек. Өсімдіктерді дегидратацияның негізгі белгілері болған 
кезде байқауды ұмытпаңыз (қурау, сарғаю және т.б.). Керуеттерді мульчиландыру ұсынылады, содан 
кейін ылғал жерде жақсы сақталады.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Басылымдар:
 h�ps://drive.google.com/file/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing
Бейне:
h�ps://drive.google.com/file/d/1LMky_J8HRAVm4TCFNtAGtsujmzKk_edN/view?usp=sharing

1 КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ 
ТҰРАҚТЫ СУ ҚАБЫЛДАУ  ТӘЖІРИБЕСІ
1.9 Суды үнемдеу және сумен жабдықтаудың қарапайым 
тиімді технологияларының жиынтығы. Пластикалық және 
сазды ыдыстардан өсімдіктерді суару.

https://drive.google.com/file/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing
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1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.10 Өсімдіктерді отырғызу ушін топырақтагы ылғалды 
сактайтын амалдар

МАҚСАТЫ
Бақшаларды құрғақшылық жағдайында және 
суармалы судың жетіспеушілігінде өсіру 
кезінде топырақтағы ылғалды ұстап тұрудың 
т ү рл і  т е х н ол о г и я л а р ы  қ ол д а н ы л а д ы . 
Перспективалы технологиялардың бірі - 
көшеттерді «тас дорбаларға» отырғызу, 
мульчамен көшеттер отырғызу және жүнмен 
немесе киізбен отырғызу. Бұл технологиялар 
атмосфералық суландыру және көшеттердің 
тамыр бөлігінде ылғал жинау принципін 
қолдана отырып, жеміс ағаштары мен жүзім 
көшеттерін  жаңбырлы жағдайда және 
с у а р м а л ы  с у  т а п ш ы л ы ғ ы  жа ғд а й ы н д а 
отырғызуға мүмкіндік береді.

СИПАТТАМА
Тас дорбаларға» отырғызу.
Бұл жағдайда полиэтилен мульч ретінде және 
түбірлік бөлікке тас қиыршық тас төсеу 
(диаметрі 3-5 см) ретінде қолданылады. Ыстық 
күнде тастар қатты қызады және 70-100 см 
тереңдіктен ылғал буланып, интенсивті түрде 
көтеріліп, пленка астына жиналады. Түнде 
пленка мен тастар тез суытып, конденсация 
процесі басталады.

Мульчамен отырғызу
Сабан мульча ретінде қолданылады, ол 
ө с і м д і к те рд і ң  т а м ы р ы н д а ғ ы  ы л ғ а л д ы 
сақтайды, ылғалдың булануын және суаруға су 
шығынын азайтады.  Мульчиландыру - 
ө с і м д і к т е р д і  қ ұ р ғ а қ ш ы л ы қ қ а  ж ә н е 
температуралық толқындарға дайындауға 
арналған маусымдық жұмыс. Сабаннан және 
басқа органикалық материалдардан жасалған 
мульч топырақта жақсы ыдырайды және 
к л и м а т т ы ң  ө з ге ру і  м е н  қ ұ р ғ а қ ш ы л ы қ 
жағдайында дақылдардың өнімділігін сақтауға 
пайдалы.

ПАЙДАСЫ
Технология жеміс ағаштары мен жүзім 
көшеттерін құрғақ және құрғақшылық 
жағдайында отырғызуға мүмкіндік береді. 
Э к о н о м и к а л ы қ  ж ә н е  э к о л о г и я л ы қ 
тиімділіктерге суаруға судың аз жұмсалуы, 
құрғақшылық кезінде өсімдіктердің сақталуы 
және көшеттерге күтім жасау ыңғайлы.

Бағбан Рашидов Наим Тәжікстанның Согди 
облысында тас тастар мен полиэтиленді 

қолдана отырып, көшет отырғызуды 
көрсетеді. Ең жақсы бейімделу практикасы 

бойынша CAMP4ASB конкурсының 
материалдары бойынша.
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СИПАТТАМА
Жүнді қондыру.
Ағаш отырғызу үшін олар тереңдігі 1 м және диаметрі бойынша шұңқыр қазады. Шұңқырдың түбіне 
салмағы 4-5 кг болатын табиғи жүннен немесе киізден тұратын қабат орналастырылып, жүн 
шарының ұзындығынан оның бетіне шыққанға дейін пластикалық құбыр орнатылады. Бұл 
ағаштарды тұрақты және бақыланатын суару көзімен қамтамасыз етеді, бұл қарқынды құрғақшылық 
кезеңінде ағаштың өмір сүруіне көмектеседі және оның өнімділігін арттырады. Тесікке 
отырғызылған ағаштың өсуіне көмектесу үшін жүннің бетіне органикалық компост пен немесе 
жоғары сапалы топырақ орналастырылады. Содан кейін ағаш құбыр арқылы суарылады.
Шамамен 5 кг жүнге шамамен 4 литр су есептеледі. Пішен немесе үгінділер осы технологияда суды 
сақтауға арналған жүнге балама бола алады.

Көшеттерді жүнмен отырғызу. Душанбеден келген бағбан Каландаров 
Рустам өз учаскесінде мульча көшеттерін 

отырғызады. CAMP4ASB бейне үзіндісі

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

Ағаштар мен бұталарды отырғызу: негізгі ережелер, 2012 ж
h�ps://www.ruspitomniki.ru/ar�cle/vash-sad.html/id/228
Бейне: су жетіспейтін жағдайда көшет отырғызу: h�ps://youtu.be/hSnq5_BY3PI 
Су жетіспейтін жерлерде топырақтағы ылғалды сақтау:  h�ps://yec.k-box.net/d/show/26849983-
7425-4a13-a322-4258ae5060ac 

1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.10 Өсімдіктерді отырғызу ушін топырақтагы ылғалды 
сактайтын амалдар

https://www.ruspitomniki.ru/article/vash-sad.html/id/228
https://youtu.be/hSnq5_BY3PI
https://yec.k-box.net/d/show/26849983-7425-4a13-a322-4258ae5060ac
https://yec.k-box.net/d/show/26849983-7425-4a13-a322-4258ae5060ac
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1 ТҰРАҚТЫ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
1.11 Құрғақ дәретханалар

МАҚСАТЫ
Орталық Азиядағы барлық дерлік елді 
мекендершұңқырлы дәретхананың үздіксіз 
желісіменқамтылған. Топыраққа енетін 
нитраттар мен нәжістержер асты суларын 
ластайды, оны тұрғындарұңғымалар мен 
ұ ң ғ ы м а л а р  а р қ ы л ы  а у ы з  с у 
ретіндепайдаланады. Нашар салынған 
дәретханалар менкәріз жүйелері аурулар мен 
жер асты суларыныңластануының негізгі себебі 
б ол ы п  т а б ы л а д ы .  Та з а  с у р е с у р с т а р ы 
жетіспейтін болғандықтан, адамқоқыстарын 
қ а у і п с і з  ж о ю  м а ң ы з д ы  б о л ы п  о т ы р .

СИПАТТАМА
Қ ұ р ғ а қ  д ә р е т х а н а н ы  қ о л  ж е т і м д і 
материалдардан өзіңізоңай дайындауға 
болады. Құрғақ дәретхана - бұлбиіктігі 80-100 
см кірпіштен салынған екі нәжіскамерасының 
ү с т і н д е  о р н а т ы л ғ а н  к ә д і м г і 
дәретхана,дәретхана -  бұл пластмасса, 
керамика,  бетон немесетот баспайтын 
болаттан жасалған қаңылтыр немесебасқа 
м а т е р и а л д а р  -  ш ұ ң қ ы р  ж ә н е  т е с і к . 
Құрғақдәретханалар үшін келесі шарттар 
қажет:
1) дәретхана ыдысының дизайны зәр мен 
нәжісті араластырмауға мүмкіндік береді: зәр 
нәжіспенжанаспайды;
2) төменгі қабаттағы дәретханада нәжіс кіретін 
және құрғақ,  үг інділермен, кез-келген 
органикалық материалдардың күлімен дереу 
жабылатын екі құрғақ камера бар;
3) камералар құрғақ болуы керек және 
қолданар алдында топырақтың, үгінділердің, 
күлдің құрғақ органикалық қоспасымен
жабылуы керек;
4) жақсы табиғи желдету желдеткіш түтік 
арқылы нәжіс камерасынан ауаның шығуын 
қамтамасыз етеді.
Екі камерадан басқа, құрғақ дәретханада зәрді 
жинауға арналған жеке резервуар бар, ол 
дәретханадан су төгетін түтік арқылы келеді, 
басында тексеру клапаны орнатылған. 

ПАЙДАСЫ
Орташа алғанда,  бір адам жылына 50 
литрнәжіс және 500 литр шығарады . Кәдімгі 
ағындыдәретхана жылына 12000 литр 
жұмсайды, қауіптіқалдықтардың көлемін 
көбейтеді - «қара» су, олауылдық жерлерде, 
әдетте, топырақтың астынатөгіледі. Құрғақ 
дәретханалар суды ластамайды, қауіпті 
қалдықтар бөлініп, тазартылып, қауіпсізге 
айналдырылады.
Адам қалдықтары тыңайтқыш рет інде 
қолданылады. Бұлсантехника мен қымбат 
т а з а р т у  ж ү й е л е р і н  қ а ж е т е т п е й д і . 
Д ә р е т х а н а н ы ң  қ ұ р ы л ы с ы  қ а р а п а й ы м 
жәнежергілікті материалдардан алынған 
барлық тұрғынбөлмелер үшін қарапайым және 
мүмкін. 50 адамнанжиналған зәр бір гектар 
жерді ұрықтандыруы мүмкін,бұл гектарына 
1 2 0 - 1 5 0  к г  а з о т  қ о с қ а н м е н  т е ң ,  а л 
компостталған  нәжіс  қау іпс із ,  жердің 
қ ұ р ы л ы м ы н  ж а қ с а р т а д ы  ж ә н е  о н ы 
ұрықтандырады (фосфор, калий, магний).

Мектеп құрғақ дәретханасы, б. Балдыбрек, 
Оңтүстік Қазақстан облысы,
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО  ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.11 Сухие туалеты

СИПАТТАМА
Толтырылған нәжіс камерасынан 2-3 жыл ішінде қоздырғыштарды азайту процесі жүреді және нәжіс 
пен органикалық заттардың қоспасы кәдімгі топырақ сияқты зиянсыз топырақ кондиционеріне 
айналады. Күнделікті нәжісті тамақтандыруға арналған органикалық қоспаны електен өткен 
топырақ, күл, үгінділер, әк қоспасынан кез-келген қоспа түрінде дайындауға болады. Бұл қоспаның 
бір шелегі бір айға жетеді. Жаңа нәжісті сенімді жауып тұратын шаңды компоненттің болуы маңызды.

Пайдаланылатын камера толған кезде, нәжісті құрғақ жер қабатымен жабу керек, қондырғыны 
ауыстырып, бос камераның үстіне қою керек. Екінші камера толған кезде, біріншісі босатылуы керек. 
Мазмұнды топырақ / кондиционер ретінде пайдалануға болады.

Құрғақ дәретхана жасауға арналған нұсқаулық:
h�ps://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

www.ecosan.org

https://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf
http://www.ecosan.org
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.1 Непал түріндегі энергия үнемдейтін пеш

МАҚСАТЫ
Пісіруге арналған «непалдық» пештер бірнеше 
кәстрөлдер мен қазандарға және олардың әр 
түрлі көлемдеріне арналған. Пеш жергілікті 
материалдардан сабан, киізден жасалғанжәне 
жоғары энергия тиімділігі бар. 
Бұл технология кедей ауылдық елді мекендер 
отын тапшылығы проблемасына тап болған 
Непалда кеңінен қолданылады.

СИПАТТАМА
Іс жүзінде сазды пештердің бірнеше түрі тиімді. 
Бұл пештер ICS (пісіру пешін жақсарту) және IICS

«бизнеске арналған тиімді пеш» деп аталады. 
Бұл пештердің екі мақсаты бар: жану процесін 
жақсарту нәтижесінде пайдаланылатын отын 
мөлшерін азайту, бұл ағаштар мен бұталардың 
к е с і л у і н  а з а й т а д ы  ж ә н е б ө л м е д е г і 
шығарындылар мен түтін мәселесін шешеді. 

ICS пештері дәстүрлі пештерден жасалынатын 
жергілікті материалдарды қолдана отырып, 
үйде, ас үйде салынады. Алайда, дәстүрлі 
пештерден айырмашылығы, ICS пештері 
ластануды, жанармай шығынын азайтады және 
үй ішіндегі түтіннен болатын аурулардың қаупін 
азайтады. Пештердің жетіспеушілігі - үш ай 
сайын мұржаны күйеден тазарту қажет, себебі 
ол саз кірпіштен салынған.

IICS пештері тұтынушылар саны көп жерлерде: 
к ә с і п о р ы н д а рд а ,  ә с ке р и  б өл і м де рде , 
мектептер мен балабақшаларда, асханаларда, 
шайханалар мен мейрамханаларда тамақ 
дайындауға арналған. Бұл пештер бір, екі 
немесе одан да көп қазанға, үлкен қазанға 
а р н а л ғ а н .  Б ұл  п е ш т е р д е  б і р н е ш е  о т 
қазандығын қыздыратын және отынды 
үнемдейтін бір оттық бар.

ПАЙДАСЫ
Непалдық типтегі пешті пайдалану кезінде 
отын үнемдеу дәстүрлі ас үй ошағынан 
айырмашылығы 50% жетеді. Пешті сынау 
нәтижелері оны пайдалану кезінде жылына 0,6 
куб м ағаш (ағаштар) немесе 260 кг көмір дейін 
үнемдеуге болатындығын көрсетті.Пештер ас 
үйдегі санитарлық-гигиеналық жағдайларды 
жақсартады - олар қолдануға қауіпсіз және
зиянды шығарындылар мен қалдықтарды 
азайтады. Пештер жасау қарапайым жаттығуды 
қажет етеді, пештер әсіресе әйелдер арасында 
танымал.

Жылы Дехканобод ауылынан шыққан 
Муродова Мохираның үйіндегі непал 

типтегі пеш Тәжікстан.
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СИПАТТАМА
Пештер жергілікті материалдардан жасалған. Кірпіш өндірісіне үлкен мән беріледі, оны алдын-ала 
дайындау керек. Кірпіштің сазына сабан, киіз және сиыр тезегі қосылады, бұл оларға энергияны 
үнемдейтін қасиеттер мен күш береді. Пешті салудың бірнеше кезеңдері бар: пеш платформасын, 
ішкі қалқандарды салу, түтін мұржасын жасау, пешті сылау. Пешті қалай құруға болатынын және сізге 
қандай материалдар қажет екенін қоса берілген бейнеден біле аласыз.

Бірлаш пен Лангар ауылдарында пештің құрылысы
Тәжікстан.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

Басылымдар: 
Энергия тиімді пештер салуға арналған қысқаша нұсқаулық, «Кішкентай жер» ҮЕҰ, Душанбе, 2010: 
h�p://sgp.uz/userfiles/Energy%20effic%20stoves%20russian.pdf

Пештердің құрылысы туралы бейне. «Жастар экологиялық орталығы» ҮЕҰ, Душанбе, 2018 ж.:
џ қажетті құралдар  h�ps://youtu.be/K47_GAKL3_U  
џ кірпіш  h�ps://youtu.be/PzX0JwXcj6Q 
џ пештің құрылысы h�ps://youtu.be/HkSkYJ5BuTU 

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.1 Непал түріндегі энергия үнемдейтін пеш

http://sgp.uz/userfiles/Energy%20effic%20stoves%20russian.pdf
https://youtu.be/K47_GAKL3_U
https://youtu.be/PzX0JwXcj6Q
https://youtu.be/HkSkYJ5BuTU
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.2 Отын брикеттері

МАҚСАТЫ
Отын брикеттері - бұл қатты отынның бір түрі, 
ауылшаруашылық қалдықтарынан (пішен, көң, 
т ұ қ ы м н ы ң  қ а б ы ғ ы ) ,  а ғ а ш  ө ң д е у 
қалдықтарынан (үгінділерден, үгінділерден 
және т.б.), көмірден алынған үгінділер мен 
шаңнан тұратын престелген масса болып 
табылатын әдеттегі отынға немесе көмірге 
балама. Отын брикеттерін өндіру технологиясы 
қалдықтарды қысыммен (қыздырумен немесе 
қыздырусыз) басу процесіне негізделген.

СИПАТТАМА
Отын брикеттері тағамды дайындауда немесе 
үйді жылыту кезінде ағаш немесе көмірдің 
орнына қолданылады. Отын брикеттерін 
өндіру үшін үйде жинауға болатын қарапайым 
қолмен бастырғышты қолдануға болады. Пресс 
бөліктері үлкен болттармен біріктірілген.

Брикет шығаруға арналған қолмен жұмыс 
жасайтын баспа

(«Бірге балама жасайық» материалдары 
негізінде, Ташкент 2010 ж.)

1 Баспа тұтқасы – 1380 мм x 45 мм  x 100 мм.
2 Жалғастырғыш иық – 450 мм x 45 мм x 10 мм 
3 Престің бойлық негізі –1220 мм х 45 мм х 100 
мм.
4 Баспа аяғы – 600 мм x 45 мм x100 мм. - 2 дана. 
5 Тік тірек -1000х45х100мм - 4 дана. 
6 Бойлық иық -153 мм x 45 мм x100 мм.

ПАЙДАСЫ
Брикеттерді қолдану қарапайым технология 
болып табылады және өндіріс қалдықтарын 
пайдалануға және азайтуға, ағаш пен ағаштың 
энергетикалық мақсаттағы шығынын азайтуға 
мүмкіндік береді. Брикеттер өндірісі ауыл 
тұрғындарын жылытуға және тамақ пісіруге 
арналған көмірге қарағанда арзан әрі 
экологиялық таза отынмен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.

Кептіруге дейін дайын брикеттер.
Тәжікстандағы CAMP4ASB тренингінде.
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СИПАТТАМА

Брикет жасау үшін темір қалыптары қолданылады. Поршеньнің биіктігі 285 мм және диаметрі 102 
мм, цилиндрдің биіктігі 285 мм және диаметрі 106 мм.
Баспасөзге арналған шикізатты алдын-ала дайындау керек. Тәжікстандағы үй шаруашылықтарының 
тәжірибесіне негізінде ұсынылған қоспалар: үгінділер, ағаш қалдықтары, жапырақтары 30%, сиыр 
тезегі 30%, көмір шаңы 40%. Брикеттерге арналған субстратты араластыруды қолмен банкада 
жасауға жасауға болады.
Содан кейін қолмен басу арқылы брикеттерді басу, кептіру (3-7 күн) және ашық ауада немесе 
желдетілетін бөлмеде сақтау қажет.

Отын брикеттерін оқыту
Тәжікстан, 2020 ж

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

Басылымдар:
«Бірге балама жасайық», ЕБЖ \ ГЭФ, Ташкент, 2010 ж 
h�p://sgp.uz/ru/publica�ons/publica�ons/508

Бейне: 
Отын брикеттері: h�ps://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV 

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.2 Отын брикеттері

http://sgp.uz/ru/publications/publications/508
http://sgp.uz/ru/publications/publications/508
https://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.3 Спутниктік антеннасынан жасалынған күн пеші

МАҚСАТЫ
Бұл ас үйлер - фокустағы сәулелерді жинайтын 
кәдімгі ойыс айна. Мұндай ас үйдің ерекшелігі 
жылытудың жоғары температурасы"мақсаты". 
Я ғ н и  о н ы  қ а р а п а й ы м  п е ш т е г і д е й 
салыстырмалы түрде аз мөлшерде пісіру қажет 
болған кезде қолдануға ыңғайлы.

СИПАТТАМА
Үйде жасалынған күн концентраторын 
жасаудың ең қарапайым тәсілі - ескі жерсеріктік 
антеннаны пайдалану. Антеннаны мұқият 
ж у ы п ,  қ ұ р ғ а т ы ң ы з .  А й н а  п л е н к а н ы 
п л а с т и н а н ы ң  қ а б ы л д а у  ж а ғ ы н а 
жабыстырыңыз. Пленка тегіс, қатпарсыз жатуы 
үшін оны ені 3-5 сантиметр жолақтарға кесу 
керек. Егер пластинаның диаметрі кішкентай 
болса, онда жолақтарды ұзындығы шамамен 
10 см кесектерге кесу ұсынылады.Әр бөлікті 
бөлек-бөлек жапсырыңыз, буындарды мұқият 
реттеңіз.
Пластинаның ортасында диаметрі шамамен 5 - 
7 сантиметр болатын тесікті кесу ұсынылады. 
Бұл тесіктен ыдыс тірегі бар кронштейн (оттық) 
өтеді. Бұл рефлектор күн көзіне айналған кезде 
тағам ыдысының қозғалмайтын күйде болуын 
қамтамасыз етеді. Шағылыстырғыш дайын 
болған кезде оны тірекке орнату керек. Осыдан 
кейін сізге фокусты анықтау қажет болады.
Жылуды жақсы сіңіру үшін шайнек немесе 
қазан қара түсті болуы керек.

Күн сәулелерін көрсететін материалдар 
н е ғ ұ рл ы м  жа қс ы  т а ң д а л с а ,  о ш а қ т а ғ ы 
температура соғұрлым жоғары болады.

Біз күн пешін жинап, оны күнге қарай бұрамыз. 
Реттелетін аспа және штанга аркылы біз 
фокустық нүкте шайнек немесе қазанда 
болатындай етіп реттейміз.

ПАЙДАСЫ
Көптеген ауылдар мен қыстақтарда газ жоқ, 
сондықтан әйелдер отқа тамақ пісіреді. Үнемі 
отын жетіспейді. Қазірдің өзінде сирек 
кездесетін екпелер кесіліп жатыр. Сонымен 
қатар,  адамдар көптеген параболалық 
антенналарды жинақтады, олар қазіргі кезде 
қолданылмайды.
Уақыт пен ақшаны үнемдеу, әйелдер үшін 
физикалық белсенділікті қажет етпейді, күлді 
кетірудің және қоқысты шығарудың қажеті жоқ. 
Энергия үнемдеу. Рұқсат етіңіз
қоршаған ортаға ауыртпалықты азайту. 
Технологиялар жұмыс орындарының көбеюін 
қамтамасыз ете отырып, жергілікті жерлерде 
өндірілуі мүмкін
Күн пешін ің  артықшылықтары туралы 
толығырақ жоғарыда көрсетілген - жиналмалы 
күн пеші.

Біз антеннаның бетін жабыстырамыз
жабысқақ қабаты бар металлдалған пленка, 

айна пленкасы, фольга немесе кішкентай айна 
бөліктері
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СИПАТТАМА
Бұл пештің жетіспеушілігі: пісіру кезінде антеннаны күн бағытында әр жарты сағат сайын бұрып отыру 
қажет.Сонымен қатар, кездейсоқ фокусты ұрып, күйіп қалмас үшін белгілі бір сақтық шараларын 
қабылдау қажет.

Фокустық температура бірнеше жүз градусқа жететіндіктен, ағаш блок оңай тұтануы мүмкін (ағаштың 
тұтану температурасы 300 градустан асады).
Мүмкін болатын жарқылдан көздің қабығын күйдірмеу үшін күн көзілдірігінде осындай күн пешімен 
жұмыс істеген дұрыс.
Ескерту

Егер сіз параболаны өзіңіз жасаған болсаңыз, онда ең қарапайым әдіс - фокус нүктесін анықтау - 
эксперимент әдісін қолдану арқылы антенна бетінен шағылысқан күн сәулесі шоғырланған жер. 
Қалың фанераның бір бөлігін алып, оны күн доғасы азайғанға дейін байытқыштан біртіндеп алып 
тастау керек, егер ол минималды болса, бұл күн сәулесінің шоғырланған нүктесі болады.

Суретте - Навои облысының 
Канимех ауданында өткен 

жаттығуда спутниктік ыдыс 
пешінің жұмысын көрсетілуі

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Басылымдар:
h�ps://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
Бейне:
h�ps://drive.google.com/file/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing 
h�ps://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.3 Спутниктік антеннасынан жасалынған күн пеші

https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
2.4 Су жылытатын кун бөшкесі

МАҚСАТЫ
Күн бөшкесі - бұл күн сәулесінің энергиясын 
пайдаланып, суды жылытуға арналған үй 
қондырғы. Қыздырылған судың көлемі 60-тан 
100 литрге дейін (сыйымдылықтың көлеміне 
байланысты). Жазда мұндай бөшкедегі су 4 
сағат ішінде 50-85 ° С дейін, ал қыстың шуақты 
күнінде 30-40 ° С дейін қызады.

СИПАТТАМА
Қажетті материалдар: фанера (қалыңдығы 10 
мм) - 0,5 парақ, фанера (қалыңдығы 4 мм) - 1 
парақ, полистирол (қалыңдығы 5мм) - 1 парақ, 
қарағайлы оқшаулауға арналған фольга - 4 м, 
әйнек (қалыңдығы) 4 мм) өлшемі 75 см х 50 см - 
2 дана, «Силикон» желімі - 1 түтік, рояльды 
топса- 2 дана, штангалық қалқа - 1 дана, бөшке 
(V = 60 л) - 1 дана, шелектер (d = 20 мм, l = 40 мм) 
- 1 дана, бұрыштар (d) = 20 мм,
металлопластик) - 2 дана, пластикалық құбыр 
(d = 20 мм, l = 1м) - 1 дана, шланг (d = 15 мм, l = 70 
см) - 1 дана. , кран (d = 20 мм) - 1 дана. , адаптері 
бар штуцер (d = 20 мм) - 1 дана, шұңқыр - 1 дана, 
кеңейту шлангісі (d = 5 мм, l = 50 см), 
шағылыстыратын пленка - 1 орам, өздігінен 
бұрап тұратын бұрандалар (1-3 мм.) - 1 қаптама, 
реик̆ а (4 мм х 3 мм) - 10 метр, бекітпе "ілгек"- 1 
дана, жасыл бояу - 3 литр. Негізгі құралдар: 
рулетка, бұрғылау, ара, бояу щеткасы (валик), 
бұрағыш, тістеуік. Орнатудың орталық элементі 
- ағаш қорапқа салынған тот баспайтын 
болаттан жасалған резервуар (мысалы, 
пайдаланылған қазандықтан). Резервуар 
жылуды ұстап қалу үшін қара түске боялған, ал 
қораптың қабырғалары фольгамен қапталған. 
Бұл күн сәулелерін қараңғы резервуарға 
шоғырландыруға көмектесетін фокустық әсер 
жасайды, бұл судың температурасы мен 
қыздыру жылдамдығын арттырады. Қораптың 
үстіңгі және алдыңғы қабырғалары әйнектен 
жасалған. Сонымен қатар, резервуар мен 
қораптың қабырғалары арасында қалың көбік 
н е м е с е  б а с қ а  о қ ш а ул а ғ ы ш  м а т е р и а л 
орналастыру маңызды.

ПАЙДАСЫ
Күн бөшкесін жайылымдарда, шалғайдағы ара 
өсіретін аудандарда, далада, отынға, ағашқа 
немесе электр қуатына қол жетімді емес жерде 
пайдалану ыңғайлы. Сондай-ақ, қол жетімді 
материалдардан жасалған күн бөшкесі оңай 
орнатылады.
Орнату тұрмыстық қажеттіліктер үшін шамамен 
20 литр ыстық сумен қамтамасыз ете отырып, 
қажетті санитарлық жағдайларды қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді

Технологиялар көпшілікке қол жетімді және 
а р з а н ,  б ұ л  о н ы  ф е р м е р л е р  м е н  ү й 
шаруашылықтарына, оның ішінде әйелдер 
басқаратын отбасылар арасында кеңінен 
таратуға мүмкіндік береді.

Әйелдер дәстүрлі түрде тамақ пісірумен және 
с у д ы  ж ы л ы т у  і с і м е н  а й н а л ы с а т ы н 
болғандықтан, технологиялар олардың жұмыс 
және тұрмыстық жағдайларын жақсартады.

Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының 
"Дастан" жамаатының мүшелері Жениш 
ауылындағы семинарда жиналған күн су 

жылытатын бөшкелерді көрсетеді
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СИПАТТАМА
Осы шаралардың арқасында қораптың ішінде парниктік эффект пайда болады, бұл бөшкедегі суды 
тез қыздыруға және жылуды сақтауға мүмкіндік береді.

Пайдалану: Күн бөшкелерін қыста да пайдалануға болады,  күн ашық болған кезде ғана. Нөлдік 
температурада бөшке консервіленген күйде жақсы сақталады. Бұл үшін жай ғана суды ағызып, 
оларды жауып, механикалық зақымданудан сақтау жеткілікті.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
ГЭФ ПМГ КР материалдары негізінде күн баррелін орнату туралы бейне: 
h�ps://youtu.be/xPB0D6dr8SY
Күн сәулесімен душқа арналған резервуарды қалай таңдауға болады  - h�ps://yandex.ru/turbo/kak-
sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
Көрсетілім орны: Жеңіс ауылы, Қырғызстан Республикасы, Ыстықкөл облысы, Жетиогуз ауданы. 
Байланыс жасайтын тұлға: Қайрат Қасымов, е-mail: Kairatbek.k@gmail.com 

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
2.4 Су жылытатын кун бөшкесі

https://youtu.be/xPB0D6dr8SY
https://yandex.ru/turbo/kak-sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
https://yandex.ru/turbo/kak-sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
mailto:Kairatbek.k@gmail.com
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МАҚСАТЫ
Күн ауа коллекторы үй мен коммуналдық 
ғимараттарды жылытуға арналған. Коллектор 
қабырғаға  немесе  ғимарат  шатырына 
орнатылған. Күн сәулесі оның бетіне және 
фотоэлектрлік  панельге  түскен кезде, 
желдеткіш қосылып, жылы ауа бөлмені жылыта 
бастайды.

СИПАТТАМА
Коллекторды кәдімгі ағаш терезе жақтауы мен 
абсорбер ретінде қызметін атқаратын қара 
боялған металл қаңылтыр негізінде жинауға 
болады.
Қажетті материалдар: бір жағынан әйнегі бар 
терезе жақтауы 1,37 мх 1 м, қалыңдығы 0,4 мм 
темір қаңылтыр, қалыңдығы 2 м фольга 
оқшаулау (қалыңдығы 5 мм), OSB фанерасы (6 
мм) - 1 парақ, рейка (4 см х 3 см) -3 м, бекітуге 
арналған штапик-5м, желдеткіш (14 Вт) және 
бақылау клапаны, қара бояу, бұрандалар, 
электр лентасы, «Moment» желімі, силикон - 1 
түтік, электр сымы - 2 м, фотоэлектрлік панель 
(бар болса) –1 дана.
Негізгі құралдар: рулетка, бұрғылау, ара, бояу 
щеткасы (валик), шыны кескіш, бұрағыш, 
тістеуік.

Коллектордың негізгі элементі - қара боялған 
металл қаңылтыр (абсорбер). Оның қара беті 
күн сәулесінен жылуды сіңіріп, ауаға тарайды. 
Күн коллекторға түсіп жатқанда, абсорбер 
үйден желдеткіштер үрлеген салқын ауаны 
қыздырады. Қазірдің өзінде қызған ауа 
бөлмеге оралады - осындай желдетудің 
арқасында бөлмедегі температура біртіндеп 
көтеріледі. Бөлмедегі ауа күн коллекторы 
арқылы өтіп, қызады. Қыздырылған ауа 
бөлмеге қайтарылады. Күн панелі (егер бар 
болса) желдеткішке қуат береді.

ВЫГОДЫ
Мұндай құрылғыны үйді,  жылыжайды, 
гаражды, сарайды немесе тауық қорасын 
жылытуға пайдалануға болады. Оны тауық 
қорасында қолданған жағдайда тауықтардың 
жұмыртқасы көбейеді. Күн жылытқышының 
т и і м д і л і г і  б ө л м е н і ң  б а с т а п қ ы 
т е м п е р а т у р а с ы н а ,  к ү н  с ә у л е с і н і ң 
қарқындылығына және қабырғалардың 
қ а л ы ң д ы ғ ы н а  ( ж ы л у  о қ ш а у л а у ы н а ) 
байланысты. Ауданы 20-30м2 болатын бөлмені 
жылыту үшін ауданы 2м2 бір коллектор 
орнатқан жөн. Дизайн 1 шаршы метрге 1,5 кВт * 
жылу энергиясын алуға және қатты отын 
шығынын азайтуға мүмкіндік береді..
Технология әйелдер өмірі мен әлеуметтік 
жағдайын жақсарта алады. Технологияның 
экологиялық артықшылықтарының қатарына 
отын шығыны мен СО2 шығарындыларының 
азаюы, ағаштар мен бұталардың аз кесілуі 
жатады.

Жамаат "Келечек" үй шаруашылығы базасында 
Қырғыз Республикасының Жалалабад облысы Ақ-

Текір ауылындағы семинарда дайындалған күн 
коллекторы және күн су жылыту бөшкесі. 

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.5 Күн - ауа коллекторы
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СИПАТТАМА
Дайындау әдісі: Жақтаудың фанера түбінде диаметрі желдеткіштің диаметріне және бақылау 
клапанына тең 2 тесік кесу керек. Жақтаудың төменгі бөлігін фольга оқшаулағышымен оқшаулануы 
қажет (түбіне желіммен бекітіледі), ол қыздырылған абсорберден келетін жылуды көрсетеді және 
коллектордан жылу шығынын азайтады.
Төменгі тесікке желдеткіш орнатылған, оның көмегімен коллекторға суық ауа тартылады. Жоғарғы 
тесікке (коллектордың шығысында) бақылау клапаны орнатылған, ол желдеткіштер өшірілген кезде 
ауаның қозғалысын блоктайды.
Абсорбер парағы алдын ала қара бояумен жабылған. Рейкадан жасалған «лабиринт» абсорбердің 
ішкі бөлігіне бекітіледі, ол желдеткіштен пайда болатын ауа ағынының құрылымын өзгертеді 
(ұзындығы 3 м-ге дейінгі гофрленген ауа өткізгіш те осы мақсат үшін жарамды) және бүкіл құрылым 
коллектордың Жақтауына орнатылған. Абсорбердің жоғарғы бөлігін әйнек парағымен жабыңыз. 
Коллектордың барлық тігістері силиконмен тығыздалған. 
Желдеткішке қуат беру үшін шағын күн панелі немесе кәдімгі электр торабы қолданылады. 
Коллектор үйдің оңтүстік қабырғасында желдетілетін ауаның қозғалысы үшін 2 тесік жасап болғаннан 
кейін орнатылады.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Ауа коллекторын жасауға арналған бейнеге сілтеме: h�ps://youtu.be/IAoPOaxuIKY
Өз қолдарымен күн ауа коллекторы күн ауа коллекторы  - 
h�ps://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-
otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
Көрсетілім орны: Қырғыз Республикасы, Жалалабад облысы, Тоқтогул ауданы, Ақ-Тетир ауылы. 
Байланыс жасайтын адам: Чалов Акмат, e-mail: chalov_akmat@mail.ru.

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.5 Күн - ауа коллекторы

https://youtu.be/IAoPOaxuIKY
https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
mailto:chalov_akmat@mail.ru
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
2.6 Конвекторлы күн кептіргіші

МАҚСАТЫ
Күн кептіргіштегі температура орта есеппен 
көлеңкедегі ауаның температурасынан 15-20 С̊-
тан асып, 50 ̊ С-қа жетеді және сыртқы ауа 
температурасы шамамен + 20 С̊ болғанда, яғни 
ерте көктемнен бастап күздің аяғына дейін 
тамақты кептіруге болады.

СИПАТТАМА
Кептірг іш жылыту аймағынан (күн ауа 
коллекторы) және коллектордың үстіндегі 
кепт іру  камерасынан тұрады.  Кепт іру 
камерасының ішінде кептіруге арналған 
бірнеше темір торды науалар бар
Ауа күн коллекторы арқылы өтіп, қызады. 
Қыздырылған ауа желдеткіштің көмегімен 
кепт іру  аймағына түс іп ,  под дондарда 
орналасқан жемістер мен көкөністерді үрлейді. 
Желдеткіштің жұмысы 220 В желісінен немесе 
фотоэлектрлік панельден (егер бар болса) қуат 
көзімен қамтамасыз етіледі.
Қажетті материалдар: коллекторы 0,42 мх0,9 м 
және кептіру камерасы 0,5 мх0,7 мх0,5 м 
құрғатқыш үшін сізге 1 парақ OSP фанерасы 
(қалың дығы 6 мм.) ,  1  темір қаңылтыр 
(қалыңдығы 4 мм), қара бояу - 1 банка, штанга 
(4 смх3 см)- 36 м, металл тор (ұяшықтары 1 смх1 
см) - 2 м2, силикон -1 түтік, бұрандалар – 1 
қаптама, шегелер (30 мм) - 1 қаптама, әйнек 
(қалыңдығы 4 мм) - 0,4mX0, 9 м, фольга 
оқшаулау - 1 м, салқындатқыш желдеткіш (14 
Вт), герметикалық есік –2,5 м, тұтқа - 1дана, 
гофрленген шланг - 0,5 м, фитинг бұрышы 
(поддондардың бұрыштарын нығайту үшін), 
желінің желісінен қуат алуға арналған электр 
сымы мен штепсель.
Н е г і з г і  қ ұ р а л д а р :  р ул е т ка ,  б ұ р ғ ы л а у, 
ұнтақтағыш, балға, металға арналған қайшы, 
шыны кескіш, ара, бояу щеткасы (валик), 
бұрағыш, тістеуік.

ПАЙДАСЫ
Кептіргішті орнату оңай және қол жетімді 
материалдардан жасалған. Ол жемістердің, 
жаңғақтардың, егін жинау тұқымдарының 
сақталуы үшін қолданылады. Технология 
барлық жерде өзекті болып табылады, әсіресе 
дәстүрлі  түрде кептір ілген жемістерді 
(кептірілген өрік, мейіз, қара өрік және т.б.) 
дайындаумен айналысатын жерлерде 
маңызды. Бір мезгілде 10-20 кг-ға дейін жүктеу.
Экономикалық пайда:
џ Ө н і м д е р  н а у р ы з д а н  қа з а н ғ а  д е й і н 

кептіріледі
џ Дәмі, түсін, пайдалы қасиеттерін сақтау 
џ Кептіру жылдамдығы - 1 тәулік
џ Кептіру алаңын 10 есеге азайту
џ кеміргіштерден, жәндіктерден, құстардан, 

шаң мен жауын-шашыннан қорғау;
Технология отбасының тамақ рационын 
кеңейтуге мүмкіндік береді (әсіресе қыста), 
әйелдерге өз өнімдерін кептіруді жеңілдетеді.
Экологиялық пайда - күн сәулесінен энергияны 
п а й д а л а н у , к ө м і р ,  о т ы н  ж ә н е  э л е к т р 
энергиясын қажет етпейді.

КР Баткен облысы тамаша ауылының "Абдулла 
Ажы" шаруа қожалығының базасында 

семинарлар барысында дайындалған күн 
кептіргіші.
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СИПАТТАМА
Дайындау әдісі: 1. Көлемі 0,42 мх0,9 м күн коллекторының жақтауын (күн коллекторын құрастыру 
жөніндегі нұсқаулықты қараңыз), тек ауа айналымына арналған тесіктер ұштарынан жасалады. 2. Біз 
OSB тақтасынан өлшемі 0,5 мх0,7 мх0,5 м құрғататын камераны жинаймыз, оны қара түске бояймыз. 
Кептіру камерасын 4 аяққа штангадан орнатамыз (биіктігі 0,5 м). 3. Кептіру камерасының түбінде біз 
тесіктер жасаймыз (30 мм) және гофрленген шлангтың көмегімен кептіру камерасын коллектормен 
байланыстырамыз (оның корпусындағы соңғы тесіктер арқылы). Кептіру камерасы мен 
коллектордың түйіспелерін мұқият кремнийлеу, сондай-ақ барлық тігістерді тығыздау қажет. 4. 
Кептіру камерасының жоғарғы бөлігіне желдеткішті орнатамыз. 5. Көлемі 0,48мХ0,4м науалар 
шегелер мен балғамен жылтыратылған штангамен 5 рамка жасаймыз (бұрыштарды арматуралық 
бұрыштармен нығайтамыз) және торды олардың түбіне бекітеміз. 6.Кептіру камерасының есігінің 
контурлары бойымен тығыздағышты бекітеміз, тұтқаны бекітеміз.

Пайдалану: Күн кептіргіштің сәтті жұмыс істеуі үшін күн сәулесі коллектор мен фотоэлектрлік панельге 
түсуі үшін оны оңтүстікке бағыттау керек. Егер сіз кептіргішке дөңгелектер мен тұтқаларды 
орнатсаңыз, оны оңай жылжытуға болады.Түнде және бұлтты ауа-райында кептіру үшін сіз 220 В 
желісінен қуат алатын 150 Вт қуаты бар 3 қыздыру шамынан құрылымға резервтік жылытуды қоса 
аласыз.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Күн кептіргішті жасау туралы бейнеге сілтеме: h�ps://youtu.be/YuvGUu5weco
Өз қолдарымен күн кептіргіші: h�ps://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-
izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
Демонстрация аймағы:
Қырғыз Республикасы, Баткен облысы, Қадамжай ауданы, Тамаша ауылы. Байланысушы тұлға: 
Ашбаева Аширбу, тел.: +996 (771) 215746.

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
2.6 Конвекторлы күн кептіргіші

https://youtu.be/YuvGUu5weco
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
2.7 Ұзақ уақыт бойы жанатын түтінсіз пиролиз пештері

МАҚСАТЫ
Үй л е рд і  ж ы л ы т у ғ а  а р н а л ғ а н  п и р ол и з 
пеші.Суперэкономикалық, бір жүктемеде 7 
күнге дейін жұмысістейді, пешті тоқтатпай 
отынды (көмір, үгінділер, отын және т.б.) 
жүктеуге болады. Қарапайым құрылыс 
ж ә н е п а й д а л а н у .  О т қ а  т ө з і м д і , 
шығарындыларсыз және күл түзусіз жұмыс 
істейді.

СИПАТТАМА
Пиролиз пештері Ресейде, Қазақстанда және 
басқа елдерде кең таралған - жеке үйлерде, 
дүкендерде, мектептерде, балабақшаларда 
және басқа ғимараттарда - ғимараттарды 
автономды және үнемді жылыту үшін. Әсер 
жану температурасының жоғарылауына 
байланысты болады. 50 - 500 шаршы метрден 
тұратын үйлер үшін отын үнемдеуі 3-тен 5 есеге 
дейін,  ал үздіксіз  жану қосымша отын 
жүктемесіз 7 күнге дейін жетеді. Пешті жасау 
құны 400 доллардан (кішігірім ғимараттар 
үшін), ал үлкен (кеңсе) ғимараттар үшін 2000 
долларға дейін жетеді. Жанармай үнемдеудің 
арқасында ол 1-2 жылдың ішінде өзін-өзі 
ақтайды.

Пештің нұсқасын қалай таңдауға болады
Алдымен шешім қабылдаңыз:
џ қандай мақсатта пеш қажет;
џ кайда орналастырылады;
џ қандай отынмен жұмыс істейді.

Өз қолыңызбен жасау үшін құрылыстың түрін
таңдағанда, кеңістіктің ауданы мен түрін
қарастырыңыз. Жылытылатын бөлменің
параметрлеріне байланысты пештің 
өлшемдері мен қуаты таңдалады. 
Кірпіш модельдері болашақта пайдалану үшін 
тұрақты орынға қойылатындығын ескеру 
керек, ал металл - барлығы дерлік мобильді.

ПАЙДАСЫ
Жоғары тиімділік - 85% дейін. Сонымен қатар, 
пеш отынның70% -ын үнемдейді, іс жүзінде 
шығарындыларсыз және күлсізжұмыс істейді. 
Т е х н и к а л ы қ  қ ы з м е т  к ө р с е т у д і ң 
минималдыуақыты және маңыздысы - бұл отқа 
төзімді және үнсіз.
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СИПАТТАМА
Дайындық үшін сізге қажет:
џ бұрғылау;
џ тегістеу, кесу және тегістеу дөңгелектері;
џ дәнекерлеу аппараттарының электродтары;
џ қалыңдығы 4мм металл (7,5м2 жеткілікті);
џ отқа төзімді кірпіш (10-15 дана);
џ желдеткіш;
џ температура сенсоры;
џ торлы торлар;
џ дөңгелек және тік бұрышты құбырлар;
џ екі есік;
џ болат жолақ.

Өз қолыңызбен жасау процедурасы келесі операцияларды қамтиды:
џ екі камера мен болат корпусты дәнекерлеу;
џ кірпіш негізін құру;
џ тесіктер жасау, камераға ауа беруді ұйымдастыру;
џ камераның терезелерін кесу, есікті орнату;
џ желдеткіш шығатын құбырларға салынған;
џ қазандықтың қабырғалары тегістеуіштің көмегімен қаңылтыр болаттан және профильді 

құбырлардан (қаттылық үшін) кесіледі;
џ есіктің өлшемін ескере отырып, алдыңғы қабырғада тесік жасалады;
џ су ыдысын жасау үшін баспайтын болаттан жасалған парақ қолданылады;
џ жылуалмастырғыш су құбырларының жиынтығынан қолмен жасалады.

Бүгінгі таңда көптеген әр түрлі дизайндар бар. Пиролиз пешін жасау туралы толығырақ нұсқаулықты 
мына сайттардан табуға болады:

Төмен қуатты пештер: h�ps://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
Ең үлкен пештер: www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Қосымша материалдар
h�ps://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
2.7 Ұзақ уақыт бойы жанатын түтінсіз пиролиз пештері

https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus
http://www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ
https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.8 Жылу оқшаулағыш және коррозияға қарсы «Қамқор» 
бояуы  

МАҚСАТЫ
Ж ы л у  о қ ш а у л а ғ ы ш  Қ а м қ о р  б о я у ы  - 
қабырғаларға, бетонға, кірпішке, пластикке, 
м е т а л л ғ а ,  қ ұ б ы р л а р ғ а  ж ә н е  б а с қ а 
материалдарға кәдімгі бояу ретінде жағылады 
және тиімді жылу тосқауылы ретінде қызмет 
е т е д і .  Қ а м қ о р  к е р а м и к а л ы қ 
жылуоқшаулағышы үйдің қабырғаларын, 
ғимараттың қасбеттерін, шатырларын, терезе 
беткейлерін, бетон едендерді, ыстық және 
суық сумен жабдықтау құбырларын, бу 
өткізгіштерді, ауа баптау жүйелеріне арналған 
ауа өткізгіштерді, салқындату жүйелерін, 
әртүрлі контейнерлерді, цистерналарды, 
тіркемелерді, тоңазытқыштарды және т.б жылу 
оқшаулағыш үшін өте тиімді. Ол сондай-ақ суық 
с у м е н  ж а б д ы қ т а у  қ ұ б ы р л а р ы н д а ғ ы 
конденсацияны  болдырмау  және жылу 
жүйелеріндегі жылу шығынын азайту үшін 
қолданылады. Қамқор керамикалық жылу 
оқшаулағышы - 60 С-тан + 210 С-ге дейінгі 
температурада жұмыс істейді. Материалдың 
қызмет ету мерзімі - 15 жыл

СИПАТТАМА
Қамқор сұйық жылу оқшаулағышы- жоғары 
кеуекті жылу оқшаулағыш материал, ол жылу 
берудің 3 түрін – конвекцияны, кондукцияны 
және радиацияны блоктау механизмін (жоғары 
жылу кедергісін жасау) жүзеге асыру арқылы 
ж ұ м ы с  і с т е й д і .  Қ а м қ о р  ж а б ы н ы н ы ң 
микропористалық құрылымы жылу беру 
кезінде сәулеленудің 82% - дан астамын 
шағылыстырады және шашыратады. Жылу 
өткізгіштіктің төмен болуына байланысты 
Қамқор материалының қалыңдығындағы 
жылу ағынының "әлсіреуі" байқалады, төмен 
сәулелену шығатын жылу ағынының деңгейін 
төмендетеді және жылу шығынын азайтады. 
Оның өндірісі  мен сатылымы  Ресейде, 
Қазақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда және 
басқа елдерде жолға қойылған.

ПАЙДАСЫ
Бояуды пайдалану айтарлықтай энергия 
үнемдеуді қамтамасыз етеді - 80% дейін. 
Кірпішпен және минералды жүнмен жылу 
оқшаулау бойынша көп еңбекті қажет ететін
және көлемді жұмыстардың орнына бояу кез-
келген бетке оңай жағылады және қабырғалар, 
құбырлар, ғимараттар мен құрылыстарға жылу 
оқшаулауын сенімді түрде қамтамасыз етеді. 
Бояумен қаптау сонымен қатар бетті ылғалдан, 
жауын-шашыннан және температураның 
өзгеруінен қорғайды. Коррозияға қарсы 
қорғанысты арттырады. Конденсаттың пайда 
б ол у ы н а н  қо р ға й д ы .  Тұ р ғ ы н  ү й л е рд і , 
қабырғалар мен қосымша құрылыстарды, су 
құбырларын қатып қалудан оқшаулайды. 
Бюджет пен энергияны үнемдеу - суық және 
ыстық жағдайлар үшін.
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СИПАТТАМА

Қолдану:
Қамқор ультра-жұқа жылу оқшаулағышы консистенциясы бойынша кәдімгі бояуға ұқсайды және кез-
келген бетті жағуға болатын суспензия болып табылады. Ол жұқа қабатта қолданылады - 1 мм-ден 
аспайды. Кептіруден кейін серпімді полимерлі жабын пайда болады, ол ерекше жылу оқшаулау 
қасиеттеріне ие (1 мм Қамқор = 50-60 мм минералды мақта), сонымен қатар коррозиядан қорғауды 
қамтамасыз етеді.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнелер: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ
Тел. 7182 65 16 82 (Қазақстан)

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.8 Жылу оқшаулағыш және коррозияға қарсы «Қамқор» 
бояуы  

https://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.9 Панельдік күн пештері. Жиналмалы күн пеші

МАҚСАТЫ
Күн энергиясын қолдана отырып, жеткілікті 
тамақ дайындау, нан пісіру және суды 
пастерлеу қуаты бар қарапайым дизайн. 
Жиналмалы пешті серуендеу кезінде де 
қолдануға болады, оны тағамды тікелей жұмыс 
орнында немесе үйдің ішінде жылыту үшін де 
қолдануға болады.

СИПАТТАМА
Картонның үлкен бөлігі шамамен 1 М Х 1.33 М. 
төмендегі диаграммада көрсетілгендей кесіп, 
бүгіңіз. Көрсетілген схема оңтайлы, бірақ 
шағын өзгерістерге жол беріледі. Картонға дәл, 
түзу бүктемелер жасау үшін алдымен сызық 
бойымен қасық тұтқасының доғал жиегімен 
белгілеп, содан кейін шетінен тік бұрыштап 
бүктеңіз. Саңылауларды кішкене және тар етіп 
жасаңыз, олар алдыңғы панельді ұстап 
тұратындай етіп жасаңыз. Алюминий фольганы 
бүйірден жабыстырыңыз, содан кейін пешті 
пайдалану үшін қабырғаға орналастырған 
кезде ішкі беті пайда болады. Реттеу үшін 
панельді жылтыр жағымен жоғары қойыңыз. 
Алдыңғы және артқы және артқы бұрыштарды 
алдыңғы жағына бүктеңіз. Бұл дизайнның 
ерекшелігі - салмағы аз
0,5 кг және шамамен 33х33 см өлшемді ықшам 
блокқа бүктеуге болады.

ПАЙДАСЫ
Үй  ш а ру а ш ы л ы қ т а р ы  м е н  ә й ел де рд і ң 
экономикалық жағдайын жақсарту:
џ Энергетикалық тәуелсіздікті арттырады. 

Тегін күн энергиясы күн сайын әр үйге 
тікелей жеткізіледі.

џ Бұл әйелдерге жаңа мүмкіндік береді және 
тамақ дайындау үшін өздерінің энергия 
қ а ж е т т і л і к т е р і н  ж а қ с ы р а қ 
қ а н а ғ а т т а н д ы р а д ы  ж ә н е  қ ы з м е т 
көрсетілмеген нарықта ақша табады.

џ қарапайым тазалау - тамақ күймейді немесе 
табаға жабыспайды.

џ Үйіңізде болуы мүмкін заттардан жасау 
оңай.

Денсаулықты жақсарту; Пандемия кезінде күн 
асүйін қолдану негіздемесі:
џ Өнімдер дәрумендерді, қоректік заттарды 

және табиғи дәмді сақтайды.
џ Медициналық жағдайы ауыр адамдар, 

қарттар, мүгедектер және жастар үшін тамақ 
дайындау оңай және қауіпсіз

џ өрт пен көмір түтінінің әсерін азайтады,
џ р е с п и р а то рл ы қ  а у р ул а рд ы ң  қа у п і н 

азайтады.
џ Суды пастерлеуге және бактерияларды 

жоюға болады.

Отын мен көмірді үнемдеуге байланысты 
орман жүктемесінің төмендеуі. Технологиялар 
жергіл ікт і  жерлерде өндірілуі  мүмкін, 
осылайша жұмыс орындарының көбеюін 
қамтамасыз етеді..
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Алдыңғы панельді реттеу
Алдыңғы панель күнді көрсетпеуі керек, оны блоктамайды. Алдыңғы панельді оның енінің 
жартысынан аспайтын кішкентай көлеңке болатындай етіп көтеріңіз немесе түсіріңіз. Панель күн 
жоғары болған кезде жоғары бұрышта, ал күн аз болғанда төменірек болуы керек.
Желді күндерде үлкен тастарды немесе кірпіштерді пештің шеттеріне де, алдыңғы панельдің астына 
да қоюға болады.

Тамақ дайындау уақытына арналған ұсыныстар
џ Арпа, жүгері, тары, сұлы, күріш, бидай: 2 сағат. Суды әдеттегі мөлшерден бастаңыз. Келесіде өз 

қалауыңыз бойынша баптаңыз. Егер күн жылы болмаса, макаронға ұсынылғандай су мен дәнді 
бөлек қыздырсаңыз жақсы болар еді. Бұл әсіресе дән өте баяу жұмсарса (қоңыр күріш) немесе 
оңай жұмсарса (тары) өте пайдалы.

џ Жаңа жасыл көкөністер: 1-1 1/2 сағат. Егер ұзақ уақыт пісірілсе, олар керемет дәмге ие болады , 
бірақ әдемі жасыл түстерін жоғалтады.

џ Бұршақ - кептірілген: 3-5 сағат. Судың қалыпты мөлшері, алдын ала жібіту керек.
џ Қызылша, сәбіз, картоп және басқа тамырлар: 3 сағат.

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.9 Панельдік күн пештері. Жиналмалы күн пеші
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Күтім
Пешті ылғалдан және жануарлардан аулақ жерде, жақсырақ жабық жерде сақтаңыз. Пластикалық 
пакеттерді ауамен кептіріңіз немесе сүлгімен ақырын құрғатыңыз. Пеш ықшам және портативті. 
Пайдаланбаған кезде оны жай қосуға болады.

Пайдалануға арналған кеңестер
Тағамыңызды қою түсті ыдысқа салыңыз. Содан кейін ыдыстарды полиэтилен пакетке салыңыз 
(пісіруге арналған пештер жоғары температураға төзімді). Сөмкенің ашық ұшын жауып, кастрөл мен 
дорбаны пештің ортасына қойыңыз. Екі полиэтилен пакетті қолданған кезде, екіншісінің ішінде 
температура бір пакетке қарағанда 20 ° C дейін көтерілуі мүмкін. Назар аударыңыз, күн қатты 
жарқырап тұрғанда, сіз полиэтилен пакетін қолданбай тамақ жасай аласыз. Пешке екі кастрюльді 
қоюға рұқсат етіледі.

Пісіру алаңын таңдау
Тұмшапешті әлеуетті көлеңкеден аулақ, күн сәулесі түсетін құрғақ, тегіс жерге қойыңыз. Жақсы 
нәтижеге қол жеткізу үшін шуақты ас үй пісіру кезеңінде үнемі күн сәулесін қажет етеді.

Бағдар Сіз плитаның алдыңғы бетін күннің бір сағатта болатын орнына бағыттауға болады. Бұл пешке 
тағамның көп бөлігін күн сәулесін қадағалап отырғызбай-ақ дайындауға мүмкіндік береді.

Күні бойы тамақ пісіру үшін пешті күндіз немесе күннің екінші жартысында қарайтындай етіп 
бұраңыз.

Фотосуретте - Нукус қаласында тренингте пешті 
құрастыру бойынша мастер-класс

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.9 Панельдік күн пештері. Жиналмалы күн пеші



50

СИПАТТАМА
џ Қырыққабат, баклажан: туралған болса, 1/2 сағат. Баклажан кесілген алма тәрізді қоңырға 

айналады, бірақ дәмі жақсы.
џ Жүгері: 1 - 1 1/2 сағат. Жүгері дәндері күн сәулесінің астында қалса, аздап сөнеді. Қабық ылғалды 

сақтайды және ядроларды табиғи түрде қорғайды. Жүгерінің құлағына таза қара шұлық киюге 
болады, бұл жылу сіңіріп, пісіру уақытын қысқартады.

џ Жұмыртқа - су қоспаңыз. Ауыр сарысы үшін екі сағат. Егер көбірек пісірілсе, ақуыздар қоңырға 
айналады, бірақ дәмі бірдей.

џ ЕТ - су қоспаңыз. Егер сіз ұзақ уақыт пісірсеңіз, ол жай ғана нәзік болады. Балық: 1-2 сағат; Тауық: 2 
сағат

џ турайды, барлығы 3 сағат Сиыр еті, шошқа еті және т.б.: 2 сағат, турау, 3 - 5 сағат - ірі кесектер; 
күркетауық үлкен, бүтін: күні бойы.

џ ПАСТА, ВЕРМИЧЕЛ - Су ыдысын қыздырып, кішкене өсімдік майымен құрғақ пастаны басқа 
ыдысқа салыңыз да, су қайнап болғанша қыздырыңыз. Ыстық суға ыстық паста қосып, тағы 10 
минут араластырыңыз.

џ НАН ПІШІНІ - күндізгі уақытта (таңғы 10-нан 14-ке дейін) жақсы дайындалады. Нан: толық астық - 3 
сағат; Торттар: 1 1/2 сағат; Печенье: 1 - 1 1/2 сағат және оны жабудың қажеті жоқ. Төменгі 
қабықтардан аулақ болыңыз - олар дымқыл болады.

џ ҚУЫРУ НУТЫ - қабаты жоқ бадам пісіріңіз: 1 сағат, жержаңғақ: 2 сағат.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Басылымдар:
h�ps://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing  
h�ps://drive.google.com/file/d/1aTJze3Gu6PVcJ3GygFoBbzuGZ7mCckFz/view?usp=sharing
h�p://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_4
8_x_36.pdf,
h�p://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_4
8_x_36_�led.pdf 
h�ps://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
Бейне:
h�ps://youtu.be/cSVVqFjY2Ek
h�ps://drive.google.com/file/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.9 Панельдік күн пештері. Жиналмалы күн пеші

https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTJze3Gu6PVcJ3GygFoBbzuGZ7mCckFz/view?usp=sharing
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_48_x_36.pdf
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_48_x_36.pdf
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_48_x_36_tiled.pdf
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_48_x_36_tiled.pdf
https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
https://youtu.be/cSVVqFjY2Ek
https://drive.google.com/file/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.10 Картоннан жасалған шағылыстырғыш параболалық пеш

МАҚСАТЫ
Бұл асүйлер - фокустағы сәулелерді жинайтын 
кәдімгі ойыс айна. Мұндай ас үйдің ерекшелігі - 
жоғары температура «мақсатты». Анау. оны 
қарапайым пештегідей салыстырмалы түрде аз 
мөлшерде пісіру қажет болған кезде қолдануға 
ыңғайлы.

ПАЙДАСЫ
Көптеген ауылдар мен ауылдарда газ жоқ, 
сондықтан әйелдер отқа тамақ пісіреді. Үнемі 
отын жетіспейді. Сирек екпелерсіз кесіледі.
Уақыт пен ақшаны үнемдеу, әйелдер үшін 
физикалық белсенділікті қажет етпейді, күлді 
кетірудің және қоқысты шығарудың қажеті жоқ. 
Энергия үнемдеу. Рұқсат етіңіз
қоршаған ортаға ауыртпалықты азайту. 
Технологияларды көбірек жұмыс орындарын 
қамтамасыз ете отырып, жергілікті өндіруге 
болады.

СИПАТТАМА
Параболикалық пластинаны картоннан шағылыстырғышпен жасау
Рефлекторды жасаудың күрделілігіне қарамастан, ол өте қарапайым және оны картоннан және 
фольгадан жасауға болады.
Жапырақшалар (12 дана.) Үлгі бойынша жасалған

Картон жапырақшалары алдымен шын жағына қосылады.
Содан кейін алынған концентраторлық тақтаның ішкі жағын сақинаға қосып, оны ішінен фольгамен 
жабыстырыңыз.
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Негізді сыммен немесе арқанмен бекітіңіз.

Міне нәтиже (сыртқы және ішкі көрініс)

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.10 Картоннан жасалған шағылыстырғыш параболалық пеш
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СИПАТТАМА
Табаны тұрғызу. Ол үшін пештің түбінен 4 тесік жасаңыз. Біз шұңқырларға ұзындығы 35 см 
таяқшаларды енгіземіз. Содан кейін біз қосымша қаттылық үшін картонның бөліктерін салынған 
таяқшалардың үстіне жабыстырамыз. Резеңке таспаны немесе сымдарды таяқшалар сыртқа шықпас 
үшін олардың ұштарына бұрап қою жақсы. Содан кейін ішкі жағынан тағы екі таяқшаны сыммен 
бұраңыз. Бұл стенд болып шықты.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Басылымдар:
h�ps://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
h�ps://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
Бейне:
h�ps://drive.google.com/file/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing
h�ps://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.10 Картоннан жасалған шағылыстырғыш параболалық пеш

https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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МАҚСАТЫ
Тамақ өнімдерін, ыстық суды отын мен электр 
қуатын жағусыз баяу пісіру үшін. Мұндай пеш 
130 градус температураны шығаруға қабілетті, 
бұл көптеген тағамдарды пісіруге жеткілікті.

СИПАТТАМА
Сізге қажет: бірнеше картон қораптар, фольга 
және әйнек бөлігі. Сізге кішкене қорапты 
таңдау керек, сонда ыдыс оған оңай сыйады. 
Кәстрөлдің қара болуы өте маңызды, өйткені ол 
қара түсті, ол күн энергиясын жақсы сіңіреді. 
Содан кейін біз үлкен қорапты таңдаймыз, 
осылайша қораптар арасында 3-5 см алшақтық 
болады.

Егер сізде тиісті өлшемдегі қораптар болмаса, 
оларды скотч көмегімен бұрынғыларынан оңай 
түрлендіре аласыз. Бір қораптың бүйірін күннің 
көкжиектен төмен болған кезде де оған тікелей 
күн сәулесі түсетін етіп 25-30 градус бұрышпен 
кескен жөн. Кішкене қораптың ішкі жағы 
шағылысатын фольгамен жабылуы керек, 
с о н д ы қ т а н  к ү н  с ә ул е с і  қа б ы р ғ а л а р ғ а 
шағылысып, табаға соғылады.

Термиялық сәулелену сыртқа шықпауы үшін 
қорапты әйнекпен жауып, қабырғаларын 
оқшаулау керек, бұл үшін екі қораптың 
арасында пайда болған саңылауды гофр картон 
немесе минералды мақта парақтарымен 
толтыру қажет.

ПАЙДАСЫ
Арзан материалдар қол жетімді. Энергия 
үнемдеу. Қоршаған ортаға шығарындыларды 
азайту. Ағаштарды кесуді, көмір немесе басқа 
отын жағуды қажет етпейді. Энергия шығынын 
азайтады. Азық-түлік дайындауға кететін еңбек 
шығыны төмендеді .  Технологияларды 
жергілікті жерде өндіруге болады, осылайша 
жұмыс орындарының көбеюі қамтамасыз 
етіледі. Оны үйден тыс жерде, мысалы, 
жайылымдарда, бау-бақша мен көкөніс 
бақтарында, мал жаю үшін пайдалануға 
болады. Экономикалық және қолдануға 
ыңғайлы, соның ішінде әйелдер үшін. Толық 
ақпаратты жоғарыдан қараңыз - жиналмалы 
күн пеші

2 2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.11  Қорап түріндегі күн пеші 
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СИПАТТАМА
Сізге қажет: бірнеше картон қораптар, фольга және әйнек бөлігі. Сізге кішкене қорапты таңдау керек, 
сонда ыдыс оған оңай сыйады. Кәстрөлдің қара болуы өте маңызды, өйткені ол күн энергиясын 
жақсы сіңіреді. Содан кейін біз үлкен қорапты таңдаймыз, осылайша қораптар арасында 3-5 см бос 
орын қалады.
Егер сізде қолайлы өлшемдегі қораптар болмаса, оларды қайшыны және таспаны қолданып, 
барларынан оңай қалпына келтіре аласыз. Қораптың бір жағын күн, көкжиектен төмен болған кезде 
де, оған тікелей күн сәулесі түсетін етіп, 25-30 градус бұрышта кескен жөн. Кішкене қораптың ішкі 
жағы шағылысатын фольгамен жабылған болуы керек, сондықтан қабырғалардан шағылысқан күн 
сәулелері ыдысқа соғылады.
Термиялық сәулелену сыртқа шықпауы үшін қорапты әйнекпен жауып, қабырғаларын оқшаулау 
керек, бұл үшін екі қораптың арасында пайда болған саңылауды гофр картон немесе минералды 
мақта парақтарымен толтыру қажет.

Үлкен тиімділік үшін фольга шағылыстырғыштар мен айналарды қорап қақпағына бекіту керек, бұл 
күн энергиясын пайдалану көлемін ұлғайту керек. Шағылыстырғыштарды мезгіл-мезгіл реттеп отыру 
керек, сонда олардан шағылысатын күн сәулелері ыдысқа тікелей түседі. Нукустағы тренингте күн 
сәулесінің әсерін күшейту үшін линзаны қолдану тәжірибесі жүргізілді. Панельді плиталарда пісіруге 
арналған кеңестер мен нұсқаулар - күннің бүктелетін пеші туралы қараңыз

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жарияланымдар:   
h�ps://drive.google.com/file/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing
h�ps://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing 
Бейне:
h�ps://youtu.be/5YaQnfz1TPA

2 2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
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https://drive.google.com/file/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
https://youtu.be/5YaQnfz1TPA
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.12 Компост каталитикалық су және ауа жылытқышы

МАҚСАТЫ
Ко м п о с т т а у  п р о ц е с і  ке з і н д е  а э р о б т ы 
бактериялар органикалық заттарды жылу мен 
к ө м і р қ ы ш қ ы л  г а з ы н а  а й н а л д ы р а д ы .
Бұл жылуды үй бөлмені жылыту және ыстық 
суды жылыту үшін пайдалануға болады,
компост үйіндісінің ішіндегі температура 60-70 
градусқа жетеді. 

СИПАТТАМА
1. Тегіс жер немесе өлшемі 4 * 4 метр жақсы 
д р е н а ж д ы  а л а ң  т а ң д а л д ы
2. Биіктігі 50 см, ірі қара малдың сұйық емес 
көңі (3-4 айдан Үлкен емес) 10 см сабанмен 
араласады және аяқтарымен, күрекпен немесе 
басқа тәсілмен тығыздалады.
3.  Қабат сумен және Compos�n препаратымен 
1 м2 үшін 1 қорап мөлшерінде жақсы төгіледі
4. Бөлек, 3,5*3,5 м өлшемді рамалық торға 
сыммен жылыту үшін құбыр зигзаг түрінде 
н е м е с е  ш е ң б е р  б о й ы м е н ,  қ ұ б ы р л а р 
арасындағы қашықтық 15-25 см (құбырлар бір-
біріне жақын болған сайын, су соғұрлым жақсы 
қызады)шеңбер жақын болса, су жақсырақ 
қызады)
5. Құбырдың бір жағынан суды қосуға және 
құбырдың келесі  "қабатына" қосылуға 
жеткілікті қоры болуы керек.
6. Әрі қарай, құбырлармен дайын жақтау 
биіктігі шамамен 50 см болатын қондырғының 
бірінші қабатына қойылады.
7. 2 және 3-қадамдарды қайталаңыз және 
к ө ң д і ,  с а б а н д ы  т а ғ ы  5 0  с м  қ ұ й ы п , 
бактериялармен Мұқият төгіңіз.

ПАЙДАСЫ
Тұ р ғ ы н  ү й д і  ж ы л ы т у  ж ә н е  ко м п о с т т ы 
"биореактор" немесе биомайлерді пайдалану 
шығындарды едәуір қысқартады және кез-
келген отынды жағудан толығымен бас 
тартады. Осылайша Сіз ақшаңызды ғана емес, 
қоршаған ортаны да сақтайсыз. Компост су 
жылытқышы қуат көзіне қосылуды қажет 
етпейді, офлайн режимде жұмыс істейді және 
сапалы және тұрақты жылытуға кепілдік 
береді. Әйелдер үшін еңбек шығындары 
азаяды.
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СИПАТТАМА

8. Келесі жақтауды 3 * 3 торда жасау керек, өйткені үйінді пирамида түрінде салынады (егер биіктігі 
бойынша 50-70 см биіктікте қоршау жасау мүмкін болса, жұмыс істеу əлдеқайда ыңғайлы болады)
9. Төменгі жақтаудың құбыры үстіңгі түтікке жалғанады жəне үйінді минималды биіктігі 1,8 - 2,2 
метрге жеткенше барлық қадамдар қайталанады.
10. 3-4 күннен кейін біздің қондырғының ішіндегі температура кем дегенде 40-50 С болады
11. Сумен жабдықтау құбырдың жоғарғы шығысына қосылған. Егер сіздің қондырғыңыз су 
ыдысының деңгейінен төмен болса немесе кранға жетсе, ауырлық күші бойынша. Егер суы бар ыдыс 
төмен болса, онда сіз сумен жабдықтауды сорғы арқылы қосу керек.
12. Құбырдың шығуы құбырға қосылады, онда ыстық су қажет болады. Егер суды жылыту үшін 
пайдалану жоспарланған болса, онда схема жабық болады.
13. Жылу қондырғысы мен бөлме сыртындағы учаскеде өтетін құбырдың бөлігі тез салқындауы 
мүмкін, осылайша судың температурасы төмендейтіндігін ескеру керек, сондықтан бұл бөлімді 
оқшаулау қажет.

2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.12 Компост каталитикалық су және ауа жылытқышы
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СИПАТТАМА
Компостты су жылытқыш үшін ұсынылған параметрлер
Сыйымдылығы 50 тонна және 120 м³ компостты су жылытқышы (диаметрі шамамен 5 метр және 
биіктігі 2,5 м), компосттың ішіндегі 200 метрлік құбыр минутына шамамен 60 градус Цельсийде 4 литр 
су шығарады (бастапқы су температурасы 10 градус). Бұл сағатына 240 литр су = 10 кВт (шамамен 1 
литр сұйық отынмен сияқты ).50 тоннаға арналған үйінді 10 айдан бастап жұмыс істейді. Компост 
үйіндісінде 2 жолды пайдалануға болады.  Біреуі - суды жылытуға арналған су құбырларынан. Ал 
екіншісі - ауаны жылытуға арналған ауа өткізгіш түтік (ауаны жылытуды ұйымдастыру). «Ауа» 
жағдайында жылу алмастырғыш қажет емес; Түтін мұржасы еденнен салқын ауаны шығарады және 
ыстық ауаны қайтарады. Сонымен қатар мынаны ескерту қажет: 50 тоннадан астам үйінді қыстың 
аязына іс жүзінде әсер етпейді.
Мини-биомиллерлер қыста «қатып», көктемде қайтадан жұмыс істей бастайды. 
Биомилерді есептеу

Ең қарапайым каталитикалық су жылытқыш
Мұндай су жылытқыштағы ең құндылығы - ол кез-келген ауа-райында және тәулік бойы жұмыс 
істейді. Шөп шіру процесінде жыли бастайды және 60-70 ° C дейін және одан да көп қызады. Шөп 
компостқа айналған кезде, ол суды қыздырады. Сізге дайындалған үйіндіге бірнеше пластикалық 
бөтелкелер мен канистрлерді «көму» керек. Ал бірнеше сағат ішінде сіз ыстық су аласыз [23].
Шөпті шабылғаннан кейін (егер ол майдалап туралған болса), оны үйіндіге, кішкене дренажға және 
т.б. салып, егер ол жеткілікті ылғалды болмаса және аздап тығыздалса, сумен суарған дұрыс. 
Егер сіз шөпті пластикалық орамамен жапсаңыз, шөптің ыдырау процесі одан да жақсы болады. 
Келесі күні осы үйіндінің ішіндегі температура 50 0С болады. 10-20 литрге арналған канистрді алып, 
оған екі шланг - түтікті, кіріс және шығыс түтігін кесу жеткілікті. Шлангтарды тікелей кранға қосуға 
болады.
Ескерту: Мұндай компостты су жылытқыш 2 апта бойы жұмыс істейді, содан кейін температура 
төмендей бастайды. Содан кейін сіз жаңа шөптер мен арамшөптерді шабуға немесе жылы сумен 
суланған кептірілген шөптер мен ескі пішендерді пайдалануға болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

Д??гелек негіз 

Диаметрі, 
м 

Биіктігі, 
м 

Ала? , 
мІ  

? абаттар, 
шт. 

К?лемі, 
мі  

Энергия ?ндірісі, 
кВт 

4 2.1 13 2 20 1.1 

5 2.8 20 3 40 2.6 

6 2.8 28 3 60 4.2 

7 3.5 37 4 100 7.9 

8 3.5 50 4 145 11.3 

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Басылымдар:
 h�ps://drive.google.com/file/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing 
Бейне:
h�ps://drive.google.com/file/d/1Ekx4qP-7DbKxhbOoUtBSC5zrtdpjFCyu/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ekx4qP-7DbKxhbOoUtBSC5zrtdpjFCyu/view?usp=sharing
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2 ТҰРАҚТЫ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
КЛИМАТТЫҚ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
2.13 Пластикалық бөтелкелерден жасалған үй кондиционері

МАҚСАТЫ
Бангладеш және басқа да ыстық елдер электр 
қуатын қажет етпейтін үйлерді салқындату үшін 
кондиционерлерді пайдаланады. Бөлмені 
энергияны қалай тұтынбай салқындатуға 
болады, Eco-Cooler деп аталатын жобаны 
жасаушылар ойлап тапты. Мұндай құрылғыны 
жасау үшін сізге қарапайым пластикалық 
бөтелкелер мен картон парағы қажет болады. 
Бұл күрделі емес құрылым Бангладештегі 
тұрғындары электр жарығы жоқ қалайы 
үйлерде тұратын 25000-нан астам үйге 
орнатылды. 

СИПАТТАМА
Осындай «кондиционер» жасау қарапайым жəне өте 
арзан.
Қалың картон парағында сіз бөтелкенің мойнының 
диаметрімен тесіктерді кесуіңіз керек.

Содан кейін бөтелкенің жартысын кесіп, бөлігін 
мойынмен қалдырыңыз, ал қақпақтың жоғарғы 
бөлігін қайшымен кесіңіз.

Бөтелкелерді картонға / фанераға / тақтаға салу 
қалады.

Қақпақтарды екінші жағынан бұрап, құрылымды 
терезеге мойындар бөлменің ішкі бөлігіне  
қарайтын етіп орнатыңыз.

ПАЙДАСЫ
Жоғары температура жағдайында үйлерді 
салқындату үшін энергияны үнемдеу.
Термиялық ластану мен климаттың өзгеруі 
жағдайында өлім қаупін азайту,  еңбек 
өнімділігін арттыру және өмір мен денсаулық 
үшін қолайлы жағдайлар Технология қымбат 
емес- әр орнату үшін 10 долларға дейін

Бөтелкенің диаметрлері арасындағы 
айырмашылық неғұрлым көп болса, соғұрлым 

жақсы болады. Мұнда қарапайым принцип жұмыс 
істейді: ыстық ауа бөтелкелерге енеді, ал 

мойынның тарылуына байланысты ол аздап 
салқындатылады - бөлме салқындатылады.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнелер:   h�ps://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk 

https://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk
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МАҚСАТЫ
Вакцинациялар ауылшаруашылық өнімдерінің 
жаңа қажетті сапаларын, соның ішінде сыртқы 
түрі мен сақталуын жақсартуға мүмкіндік 
б е р е д і .  Е г у  ж е р г і л і к т і  ж е м і с - ж и д е к 
д а қ ы л д а р ы н ы ң  к л и м а т т ы ң  ө з г е р у і н е 
бейімделуіне мүмкіндік береді, өсімдіктерге 
көптеген жағымсыз бейімделу қасиеттерін 
береді - құрғақшылыққа, аязға төзімділік және 
т.б.

СИПАТТАМА
Егу технологиясы өсімдікт і  тұқыммен, 
қабаттасу немесе кесу арқылы көбейту мүмкін 
болмаған жағдайларда қолданылады. Содан 
кейін, бір ағаштың түбіне, оның жемістері 
ешқандай маңызы жоқ, екіншісінен бұтақ 
егіледі, бұл қажетті өнім береді. Егудің негізі қор 
деп аталады. Егу алаңының үстінде құнды 
әртүрліліктен алынған бөлік болады

- бұл егу. Ұзақ уақыт бойы жеміс ағаштарын 
өсіру барысында адамдар егудің көптеген түрлі 
әдістерін ойлап тапты. Күрделі де бар және 
қарапайым, көптеген сарапшылар оларды екі 
санатқа бөледі: бүршіктену және кесу арқылы 
егу.

Вакцинация әдістері.
Бүршіктену (көзбен егу) - ұзындығы 25-35 мм 
және ені 4-6 мм қалқаны бар өсімдіктердің 
көбеюі, оған бүршік, қабық және кішкене ағаш 
қабаты кіреді. Әдіс жеміс тұқымын өсіру үшін 
кеңінен қолданылады. Әдіс Тәжікстанның 
оңтүстік аймақтарында жемісті тұқымдарды, 
соның ішінде тас жемістерін көбейту кезінде 
к е ң і н е н  қ о л д а н ы л а д ы ,  о н д а  о л 
вакцинациялардың жоғары өмір сүруін және 
өте жоғары көбею коэффициентін қамтамасыз 
етеді.

ПАЙДАСЫ
Өсімдікті егудің арқасында жемісті ағаштардың 
барлық бағалы түрлерін өсіруге және сақтауға 
болады. Егу қиын климаттық жағдайларда 
ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге 
м ү м к і н д і к  б е р е т і н  қ а ж е т т і  а д а п т и в т і 
қасиеттерді алуға мүмкіндік береді.

Тәжікстандағы CAMP4ASB тренингінде егу 
жүргізу

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.1 Ауылшаруашылық дақылдарының тұрақтылығын 
арттыру үшін егулер
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СИПАТТАМА
Окулировка техникасынын 2 түрі бар - «Т- бейнелі»  (немесе тәжік тілінде «баргпайванд», көзді көзге 
дейін) және «бөксеге» (көзді бұтаққа бүршіктеу), орындау және техникасы бойынша ерекшеленеді.
Құрғақшылыққа немесе аязға төзімді қасиеттерді беру үшін тиісті қорды (тәжік тілінде 
«баргпайванд») немесе егу материалын таңдау керек. Мысалға, сіз құрғақшылыққа төзімді алмұрт 
өсіре аласыз, егер сіз айва қорын қолдансаңыз. Тәжікстанда бүршіктену мерзімі - Мамыр және тамыз 
айлары. 

Кесу арқылы көктемгі егу. Қазіргі уақытта кесінділермен көктемгі егу өрік пен өрік, алма, алмұрт және 
шие сорттарын көбейтудің негізгі әдісі болып табылады. Кесектермен көктемгі егу жапырақтары 
гүлдегенге дейін бүршіктің ісінуі кезеңінде жүзеге асырылады.
Бұл егу бау-бақша дақылдарына қажетті климатқа бейімделу қасиеттерін де ұсынады. Бұл егу әдісі 
өнімділікті бүршіктендіруге қарағанда жылдам алуға мүмкіндік береді. Тәжікстанда вакцинация 
уақыты өсімдіктердің бүршік жаруына дейін.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР

Анықтама жүйесі «Ауыл шаруашылығы техникасы« Жеміс ағаштарын егу
h�ps://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev

Бейне: Ауыстыру   h�ps://youtu.be/TSFqiixzIts

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.1 Ауылшаруашылық дақылдарының тұрақтылығын 
арттыру үшін егулер

https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev
https://youtu.be/TSFqiixzIts
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МАҚСАТЫ
Климаттың өзгеруі жағдайындабейімді бау-
бақша дамыту барған сайын маңызды міндетке 
айналуда.Бұл кезде әртүрлі агротехникалық 
әдістер мен технологиялар, соның ішінде 
өсімдіктерді  кесу және тәжін қалыптастыру 
технологиялары қолданылады.Бақшаны кесу - 
ұл өсімдіктердің жай-күйі, егіннің мөлшері мен 
сапасы үшін үлкен маңызы бар процедура.Ол 
ағаш ішіндегі метаболикалық процестерді 
реттейді, өмірлік ресурстарды қайта бөледі 
және оларды ағаштың қажетті бөліктеріне 
бағыттайды.
Кесу арқылы өсімдіктердің құрғақшылыққа 
төзімділігі мен қысқы төзімділігі артады. Дұрыс 
кесу арқылы сіз су режимін реттей аласыз-
судың булануы, әсіресе суарылмайтын және 
с у а р м а л ы  же рл е рде .  С ау ат т ы  ке с уд і ң 
арқасында ағаштың әр тармағы басқаларға 
кедергі келтірместен қажетті жарық пен өз 
кеңістігін алады.

СИПАТТАМА
Климаттың өзгеруі өсімдіктер үшін қолайсыз 
а у а  т е м п е р а т у р а с ы н ы ң  а у ы т қ у ы н ы ң 
жоғарлауымен, сондай-ақ жаздың ұзаққа 
созылатын қатты ыстықымен сипатталады, бұл 
сонымен қатар өсімдіктердің ыстыққа 
төзімділігі және қыстың төзімділігіне кері 
әсерін тигізеді. Жеміс-жидек дақылдарының 
стресстік климаттық құбылыстары өнімділік 
пен сапаның төмендеуіне, ал судың қатты 
булануы судың жетіспеуіне және бақтардағы 
аурулар мен зиянкестердің өршуіне әкеледі.
Жағымсыз климаттық әсерлердің алдын алу 
үшін тәжді дұрыс таңдау және қалыптастыру 
арқылы бейімделу шараларын жүргізуге 
болады. Сәтті кесу өсімдіктердің өсуін сақтауға, 
өнімділікті арттыруға және дақылдардың 
сапасын жақсартуға көмектеседі.

ПАЙДАСЫ
Кесу және тәжді кескіндеу өсімдіктердің 
құрғақшылыққа төзімділігін жақсартады, суды 
тұтынуды азайтады, өсімдіктердің ауруларға 
төзімділігін арттырады және климаттың 
өзгеруі, құрғақшылық және суармалы судың 
жетіспеушілігі жағдайында жеміс бақтарының 
өнімділігін сақтайды.

Ауыл тұрғыны Буриева Сабохат Бобоисурхан 
Тәжікстанда жеміс ағаштары мен 

жүзімдіктерді кесу бойынша CAMP4ASB 
тренингінде.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.2 Үй бақтарының өнімділігін арттыру үшін кесу
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СИПАТТАМА
Жеміс ағаштарын кесу және қалыптастыру.
Тәжікстан Республикасында алма мен алмұрттың көптеген түрлеріне қабылданған мықты тамыр 
сабақтарында жеміс ағаштарын қалыптастырудың негізгі жүйесі сирек деңгейлі. Осы жүйеге сәйкес 
толық қалыптасқан жеміс ағашында бірінші ретті бес-жеті қаңқа бұтақтары болуы керек. Олардың 
пайда болуымен бір мезгілде екінші және үшінші реттік бұтақтар салынады: екінші реттің бірінші 
тармағы оның негізінен 30-40 см, екіншісі біріншіден 25-30 см қашықтықта. Үшінші ретті тармақтарды 
қалыптастыру да жүзеге асырылады. Толық жеміс беру кезінде кесу ағаштардың өсуі мен өнімділігін 
сақтауға бағытталған. Тәжді қалыңдататын кішкене бұтақтар ғана кесіледі, бөлек, жаңадан пайда 
болған ұзын бұтақтар оларды жеміс бұтақтарына ауыстыру үшін қысқарады. Кесудің бұл түрі суды 
көбейтпей ағаштардың өнімділігін арттырады.
Нашар жылдағы кесу жүйесі ағымдағы жылдың өсуі мен жұқаруын күрт қысқартады, сонымен қатар 
күрделі бұтақтарды қысқартады. Нәтижесінде өсу артады, ағаштарда көптеген вегетативті өркендер 
пайда болады, ал жеміс бүршіктерінің орналасуы төмендейді. Қысқа кесу күшті өсінділер тудырады, 
олар келесі жылы жеміс бүршіктерін қалыптастыру үшін қысқарады. Сонымен қатар, ағаштардың 
қоректенуі мен сумен қамтамасыз етілу жағдайларын күшейту қажет. Бірақ құрғақшылық 
жағдайында сіз кесудің осы түріне абай болуыңыз керек.
Бұтаның кесуге арналған бөліктерін анықтау.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.2 Үй бақтарының өнімділігін арттыру үшін кесу
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СИПАТТАМА
Жүзім бұтасын кесу
Кесу - бұл жүзімнің өсуі мен жемісін бақылауға арналған ең маңызды ауылшаруашылық техникасы. 
Тиісті кесу  кезінде жыл сайын жоғары сапалы өнім алуға болады. Жас бұталарды кесу арқылы қажетті 
пішінге қол жеткізіледі, және жетілген бұталардың жыл сайынғы кесілуін қамтамасыз етеді: 1) 
ағымдағы жылы жеміс беруді реттеу; 2) жемісті дақылдарды өсіру және келесі жылға алмастыру; 3) 
қабылданған нысанды сақтау; 4) бұтаның жеке ескірген бөліктерін мерзімді ауыстыру.

Жүзім бұталарын қалыптастыру түрлері.
Жүзім өсіруде бұталардың қалыптасуының бірнеше кең таралған түрлері бар. :
желдеткіш, жоғары стандартты, «войш» (тірексіз - тостаған тәрізді) және тірегі бар қалыптастыру.

Желдеткіш қалыптастыру Жоғары стандартты қалыптау

«Войшная» пішіні

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жүзімді кесу. h�ps://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-
instrukcija-dlja-novichkov.htm
Кесудің негізгі принциптері  h�p://www.4living.ru/items/ar�cle/osnovnye-principy-obrezki-plodovyh-
derevev/
Ағаштарды қалай дұрыс кесуге болады h�ps://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-
obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
Бейне: Жеміс ағаштарын кесу  h�ps://youtu.be/iOzRkgJBrN0 

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.2 Үй бақтарының өнімділігін арттыру үшін кесу

https://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm
https://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm
http://www.4living.ru/items/article/osnovnye-principy-obrezki-plodovyh-derevev/
http://www.4living.ru/items/article/osnovnye-principy-obrezki-plodovyh-derevev/
https://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
https://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
https://youtu.be/iOzRkgJBrN0
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.3 Үй аумағында күн жылыжайы

МАҚСАТЫ
К ү н  ж ы л ы ж а й л а р ы  -  б ұ л  ж ы л  б о й ы 
дақылдарды жинап, оларды қиын климат 
жағдайында қорғаудың сенімді, уақытпен 
тексерілген технологиясы. Күн жылыжайлары 
жылуды және сыртқы энергия көздерін 
пайдаланбай дақылдарды жыл бойы өсіру үшін 
ішкі кеңістікті жылыту үшін күн радиациясының 
суық мезгілде максималды мөлшерін сіңіреді. 
Күн жылыжайларын кейде күн сәулесіндегі 
пассивті немесе жылыжай деп атайды. Бұл 
жылыжайлар солтүстіктен, шығыстан және 
батыстан жылу шығынын болдырмайтын 
оңтүстік күн сәулесін алуға және күшейтуге 
арналған.

СИПАТТАМА
Күн жылыжайының жұмыс істеу принципі - күн 
энергиясын жинау, сақтау және түнде жылу 
энергиясын біртіндеп босату болып табылады.

Күн жылыжайы:
џ күн энергиясын ұстайды;
џ бұл  э н е р г и я н ы  к ү н  б о й ы  ж ы л ы жа й 

қабырғаларында жылу түрінде сақтайды;
џ ішкі кеңістікті жылыту үшін бұл жылуды 

түнде береді;
џ жылуды ұстап тұру үшін оқшаулауға ие;
џ қызып кетпес үшін желдетуге болады.

ПАЙДАСЫ
џ Жылыжай ішіндегі микроклимат көкөністер 

мен өс імдіктерді  жыл бойы өс іруге 
мүмкіндік береді.

џ Жылыжай салу үшін жылыжайдың бір 
жағын жабуға арналған мөлдір пленка 
н е м е с е  ә й н е к т е н  б а с қа ,  же р г і л і к т і 
м а т е р и а л д а р  ( с а з ,  а ғ а ш ,  с а б а н ) 
қолданылады.

џ Жылу оқшаулауын қолдану есебінен жылу 
ш ы ғ ы н ы н  а й т а рл ы қ т а й  т ө м е н д е т у ; 
жылыжайлар жылытуды қажет етпейді.

џ Қ ұ р ы л ы с  ж ұ м ы с т а р ы н  ж е р г і л і к т і 
құрылысшылар жүргізе алады.

Э к о н о м и к а л ы қ  т и і м д і л і к  к е  к ө к ө н і с 
дақылдарының ерте көшеттерін сатудан, ерте 
ауылшаруашылық өнімдерін өндіруден, бір рет 
жиналған өнімнен 2-3 есе жинап алудан, 
сондай-ақ өсірілген өнімді тиімді және ұзақ 
мерзімді сақтау арқылы қол жеткізуге болады.
Жылыжай жұмысы ауыл әйелдері үшін дәстүрлі 
болып табылады. Жылыжайды басқару 
әйелдерден жаңа, бірақ қарапайым білім мен 
дағдыларды талап етеді, бірақ оның пайдасы 
айқын және маңызды болуы мүмкін. Күн 
сәулесінен жылыжай салу қымбатқа түссе де, 
ерте дәнді дақылдарды қорғау және қосымша 
кіріс алу сияқты бейімделудің айтарлықтай 
пайдасы бар.

Тәжікстанның Шартуз аймағындағы Бирлаш 
ауылындағы Жастар экологиялық 

орталығының күн жылыжайы.
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Өңдеу, құрылыс.
џ Пассивті күнжай жылыжайы "Шығыс-Батыс" осі бойымен жобаланған: оңтүстік жағының 

ұзындығы күн сәулелері мүмкіндігінше үлкен бетке түсетін етіп артады..
џ Шығыс, батыс және солтүстік жақтағы қабырғалар, сондай-ақ шатыр жылу шығынын азайту және 

жылу энергиясын сақтау әлеуетін арттыру үшін жылу оқшаулау қасиеттеріне ие болуы керек. Бұған 
3 қабатты қабырғаларды тұрғызу арқылы қол жеткізіледі: ішкі қабат күндіз жылу жинап, оны түнде 
таратады - бұл қабатты балшық кірпіштен тұрғызуға және жылыжай ішінен қара түске боялып, 
жылу ұстауды күшейтуге болады; екінші қабат - оқшаулағыш қабат (сабан), ал сыртқы қабат - 
балшық кірпіштен жасалған тірек қабырға.

џ Оңтүстіктік жағындағы қабырға полиэтилен орамамен қапталған ағаш жақтауға ұқсайды. Жылуды 
сақтау үшін бұл қабырға түнде жылу оқшаулағыш материалмен жабылуы мүмкін.

џ Қабырғалар мен шатырдағы температураны реттеу үшін желдеткіш фрамуги-люктер орнатылған.
џ Іргетасы тастардан және бетоннан тұрғызылған, ол жылыжай құрылымының тұрақтылығын 

қамтамасыз етеді, жылу шығынын азайтады және жылыжайдағы топырақты зиянкестердің 
енуінен қорғайды.

Жылыжай жабыны
Жылыжай салу үшін фермерлер мен жазғы тұрғындар көбінесе полиэтиленді, сирек поликарбонат 
пен әйнекті пайдаланады. Ең танымал және арзан нұсқасы - қарапайым полиэтилен пленкасы. 
Құрылымның тірек рельстері арасынан сымнан немесе берік арқаннан жасалған қосымша тірек 
торды тарту ұсынылады. Бұл шара көп мөлшерде қар жиналған жағдайда полиэтилен жамылғысын 
сақтап қалады.

Температура режимі
Жоғары сапалы көшеттерді алу үшін жылыжай ішіндегі ауа температурасы оны 22-25 ° C деңгейінде 
ұстап тұру арқылы үнемі реттеліп отырылуы керек. Температураны реттеу үшін желдеткіш 
фрамугалар - төбесінде арнайы люктер арқылы қолданылады.

Топырақ дайындау
Отырғызу алдында топырақтың бактериялардан, саңырауқұлақтардан және вирустардан, сондай-ақ 
жылыжайдағы өсімдік бөліктерінің қалдықтарынан стерильділігін қамтамасыз ететін шаралар 
кешенін жүргізу ұсынылады, топырақты байыту қажет.

Агротехника
Жылыжайларда агротехникалық шаралар кешені қолданылады, олар өсімдіктердің өсуі мен дамуы 
үшін оңтайлы жағдай жасауға және зиянкестердің көбеюін басуға бағытталуы керек. Агротехникалық 
шаралардың арсеналында мол өнім алуға бағытталған көптеген тиімді әдістер бар.
Жылыжайлар мен ошақтарда өсімдіктердің төзімді сорттары мен формаларын таңдау үлкен маңызға 
ие. Жылыжайларға егудің ұсынылған мерзімі (Тәжікстанның оңтүстігі үшін):
Көшеттер: желтоқсан - гүлді қырыққабат, ақ қырыққабат; Ақпан - қызанақ.
Көшеттерді отырғызу: қаңтар - гүлді қырыққабат; Ақпан, наурыз - қызанақ, қияр. Қазан, қараша, 
желтоқсан - жасыл желек.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
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Жылыжай жылыту
Егер жылыжай жылу оқшаулау ережелеріне сәйкес салынса және күн сәулесіне бағытталған болса, 
әдетте қыста жылыжайды арнайы жылыту қажет емес. Бұл ереже Тәжікстанның оңтүстік 
аймақтарында жұмыс істейді, бірақ соңғы жылдары климаттың өзгергіштігі және қыстың суық 
болуына байланысты бірқатар тәсілдерді қолдануға тура келеді:
џ полиэтиленнің екі қабаты;
џ жаңа сиыр немесе жылқы көңі ( бірнеше шелек) түнде жылыжайыңызды жылытады;
џ жылыжайда түнде қалдырылған жылы суы бар темір бөшке температура режімін сақтайды;
џ күндіз күн сәулесінде қыздырылған тастар, немесе жылу аккумуляторлары түнде жылыжайда 

тұрақты орналастырылған болса, жылыжайда жылы ұстауға көмектеседі;
џ сіз жылыжайда түнде ашылатын оқшаулауды қолдана аласыз.

Жылыжайдың секциялық дизайны (GERES материалдары негізінде).

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жарияланымдар:
Жерді тұрақты басқарудың технологиялары мен тәсілдері... Күн жылыжайлары... WOCAT, 2011 ж  
h�ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1032/
.Күн жылыжайларын салу бойынша нұсқаулық... Жастар экологиялық орталығы, 2017 
h�ps://slmtj.net/item.html?d=ae5292f2-8cc8-485f-bb0d-66338258a5eb
Пассивті жылыжай. CACILM\ICARDA, 2015 
h�p://www.cacilm.org/technologies/sec�on/greenhouses/solar
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3.4 Күн сәулесінен жасалған жылыжай

МАҚСАТЫ
Жылыжай пайдалану климаттың  өзгеруі 
жағдайында айтарлықтай пайда әкеледі - 
дәстүрлі  энергия  көздеріне  тәуелділікті 
азайтады. Екі қабатты жабындысы бар «үйдің» 
күн  сәулесінен  жасалған  жылыжайдың 
қарапайым нұсқасы. Жылыжай ғимараттардың 
немесе ағаштардың көлеңкесі жоқ жазық, күн 
сәулелі  жерге  орналастырылуы  керек , 
солтүстікте жылыжай желдерден қоршау 
немесе бұталармен қорғалуы керек, оңтүстікке 
қарай қыс айларында көлбеу, географиялық 
ендік пен күннің биіктігіне байланысты 15-тен 
40 градусқа дейін.

СИПАТТАМА
Қажетті материалдар: полиэтилен пленкасы - 1 
орама ,  ескі  су  құбырлары  немесе  ағаш 
тақтайшалар, олардың көлденең қимасы 
жылыжайдың қалаған мөлшеріне байланысты 
таңдалады, жылыжай  негізіне  арналған 
кірпіштер.
Мұндай жылыжайды құбырлардан немесе 
плиталардан тұрғызу үшін кірпіштің немесе 
арқалықтардың кішкене негізіне орнатылатын 
өздігінен жасалған пленка жылыжайының 
қаңқасы салынады (1, а, б-сурет).
Рамка жылыжайлар мен ошақтарға арналған 
және  құрылыс  дүкендерінде  сатылатын 
полиэтиленмен қапталған.  Пленканың екі 
қарама-қарсы ұштарын дөңгелек жолақтарға 
(мектеп карталары сияқты) бекіту жақсы, содан 
кейін жылыжайды бөліктерге бөліп жабыңыз. 
Ең берік ішкі торлы және шыны талшықты 
арматурасы бар пленка болады.
Фольгадан  жасалған  жылыжай  күннің 
қызуымен қызып, өсіп келе жатқан үйге 
а й н а л у ы  м ү м к і н .  О н ы  ж ы л ы ж а й ғ а 
айналдырып, өтпелі көңдің жылуы арқылы 
жылытуға болады.

ПАЙДАСЫ
Арзан материалдардан жасалған шағын күн 
жылыжайы ерте дақылдарды қорғауға және 
қосымша  кіріс  алуға  мүмкіндік  береді . 
Жылыжай құрылысының принциптерімен 
таныс фермерлер (экспозиция, энергияны 
ү н е м д е у ,  ж ы л уд ы  с а қ т а у ,  э н е р о и м д і 
материалдарды  пайдалану ,  пайдалану 
ережелері) климаттық қауіп-қатерлерге жауап 
беруге жақсы дайындалған, экономикалық 
тиімділікті  көкөніс  дақылдарының  ерте 
көшеттерін сату, ерте ауылшаруашылық 
өнімдерін өндіру, 2-3 рет өнім алу, сонымен 
қатар өнімді тиімді сақтау есебінен алынуы 
мүмкін.Технологияны қолдану климаттың 
өзгеруіне айтарлықтай пайда әкеледі- дәстүрлі 
энергия  көздеріне  тәуелділікті  азайту .  
Жылыжайды басқару әйелдерге климаттың 
өзгеруіне жақсы бейімделуге және "ауа-
райының  құбылыстарына"  қарамастан 
кепілдендірілген өнім алуға мүмкіндік береді.

Ош мемлекеттік университетінің 
ботаникалық бағы негізінде, Қырғызстан 

Республикасының Ош облысы, Озгур 
ауылындағы үлдірлі жылыжай «Эко-Демилге» 

қоғамдық қорымен бірлесіп басқарылды
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Жылыжай неғұрлым төмен болса, соғұрлым аз жылу қажет 
болатындығын есте ұстаған жөн. Дегенмен, оның биіктігін 
иесінің биіктігінен төмен таңдауға болмайды. Жылыжайды 
кішкене ойыққа орнатқан кезде, жылыжай жаңбыр суымен 
толтырылмауы үшін қадамдар мен төсеніштерді қамтамасыз 
ету керек.
Үйде жасалған пленкалы жылыжайдың қарапайым дизайны 1 
суретте көрсетілген. Жерге тігінен соғылған таяққа негізінің 
диаметрі 1 - 1,5 м пленкадан жасалған конус қалпақ тағылады, 
пленкадан жасалған қалпақтың шеттері тастармен немесе 
арнайы жасалған ауыр сақинамен бекітіледі. Осындай 
бірнеше  жылыжай-қақпақтар  жылуды  жақсы  көретін 
өсімдіктерді өсіру үшін айтарлықтай орын бере алады.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
h�ps://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html
Жылыжайларды орнату туралы бейнеге сілтеме: h�ps://ok.ru/video/1392951759141
Демонстрациялық аймақ: Озгур ауылы, Ош облысы, Қырғыз Республикасы. Байланыс жасайтын 
адам: Орозбай Маматқұлов, е-mail: orozb@mail.ru.
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https://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html
https://ok.ru/video/1392951759141
mailto:orozb@mail.ru
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.5 Құрғақшылық жағдайында пісте өсіру

МАҚСАТЫ
Пісте бағын ойдағыдай және тиімді өсіру мен 
қорғау заманауи технологияларды енгізуге, 
соның ішінде жоғары тиімді тыңайтқыш 
биогумус тыңайтқышы, тамшылатып суаруды 
қолдану және бақтарды күн энергиясын 
немесе фотоэлектрлік қоршау немесе басқа 
қоршау түрлерін қолдана отырып, малдан 
қорғауға байланысты.

СИПАТТАМА
Пісте өсір басқа дақылдарға қарағанда суды 
әлдеқайда аз қажет етеді.Ол тасты, кедей 
топырақтарда және тік беткейлерде өседі. Пісте 
т а м ы рл а р ы  1 0 - 1 2  м  т е р е ң д і к т е  ж ә н е 
айналасында 20-25 м таралады.  Ағаш 
құрғақшылық пен аязды 20 градусқа дейін 
төзеді және күтім жасауы да қарапайым. Негізгі 
қиындықтар - барлық жерде судың жеткілікті 
мөлшерде болмауы, сонымен қатар пістенің 
жас өркенін жейтін жануарлардан қорғау 
қажет. Пістелердің өнеркәсіптік плантациялары 
үшін жеміс-жидектер теңіз деңгейінен 600-ден 
1300 м-ге дейінгі салыстырмалы биіктіктерде 
орташа жылдық жауын-шашын мөлшері 
кемінде 300 мм және оң температураның 
жылдық қосындысы 3500 ° -дан төмен емес 
жаңбырлы тау бөктерінде перспективалы 
болып табылады (Түркменстан жағдайында 
пістелер тіпті теңіз деңгейінен 100 метр 
биіктікте жеміс береді). Тамшылатып суарумен 
қамтамасыз етілген пісте екпелері 600-800 
метрден төмен биіктікте өнім бере алады, бірақ 
ө с у  б а с ы н д а  б а қ т а р д ы  б и о г у м у с п е н 
тыңайтқыштар жасау ұсынылады. Тыңайтқыш 
және суару (суару жиі емес) пісте өсуі мен 
жемісін тездетеді.
Пісте питомнигі өсімді арттыру, жемістерді 
тездету және аурулар мен зиянкестерге 
төзімділікті нығайту үшін биогумусты қолдана 
отырып, 1 га бақша аумағын қоршау арқылы 
жасалады.

ПАЙДАСЫ
Пісте - бұл жергілікті тұрғындар үшін қосымша 
табыс көзі, жұмыс орындарын ашуға, экспортты 
ұлғайтуға, әйелдер мен балалардың дұрыс 
тамақтануын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл 
жа ң ғ а қ т а р  ә й ел де рд і ң  р е п р оду к т и в т і 
денсаулығына пайдалы. Пісте ағаштары 
мыңдаған жылдар бойы табиғи түрде өсіп келе 
жатқан жергілікті климатқа төзімді аймақ 
экожүйесін жақсартады.

Пісте өсіруші теңіз деңгейінен 200 м 
биіктіктен (нум), тау бөктеріндегі аудандар

Түрікменстан. Мердан Розықұлыұлы 
Худайкулиевтің суреті, CAMP4ASB 

бағдарламасының жаттықтырушысы.
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СИПАТТАМА
Қосымша шара тамшылатып суару әдісі болып табылады, бұл жеміс беруді тездетеді және қалыпты 
жағдайда қажетті су мөлшерін азайтады. Сіз сайтты әртүрлі тәсілмен қоршай аласыз: тіректерге 
созылған бірнеше қатар тікенді немесе қарапайым сым. Бағандар ағаш болуы мүмкін (бұл жағдайда 
тіректердің төменгі бөлігін битуммен өңдеу қажет) немесе жүзім алқаптарында қолданылатын 
темірбетон; пикет қоршауынан немесе бұрыштардан.

Қоршауды орнатқаннан кейін, сіз алқапты дайындауға және тұқым себу арқылы пісте 
плантацияларын төсеуге кірісе аласыз.
џ Тұқым себу - пісте плантациясын құрудың ең кең тараған, қарапайым және арзан тәсілі. Алайда 

тұқым себер алдында тұқымдарды дұрыс жинап, сақтап, тұқымдарды себуге дайындау қажет.
џ Тұқымдарды жинау олардың толық пісу кезеңінде (тамыздың I-III онкүндігі) жүзеге асырылады. 

Тұқымдар - пісте жаңғағының өзі. Жиналған жаңғақтар перикарпадан 1-2 күн ішінде тазартылады. 
Зақымдалған, зарарланған және қатты емес жаңғақтарды алып тастайды, ал сау тұқымдарды 
көлеңкелі, жақсы желдетілетін жерде 5-6 күн кептіреді. Жаңғақтарды сақтауға арналған бөлменің 
ылғалдылығы 10-12% -дан, ал жарамдылық мерзімі 2 жылдан аспауы керек. Тұқымдарды 3-4 жыл 
сақтау кезінде олар өнгіштігін 50-60% жоғалтады. Егіс үшін қабатты тұқымдар қолданылады. 
Тұқымдарды егуге дайындау үшін бұрын жиналған және құрғақ жерде сақталған жаңғақтарды 
ылғалданған, жақсылап шайылған өзен құмымен араластырады, 1: 5 қатынасында (тұқымдардың 
бір бөлігі және құмның бес бөлігі).

џ Содан кейін бұл массаның барлығы 30-40 күн ашық жерде траншеяларда сақталады. Әр 5-6 күн 
сайын қоспаны мұқият араластырады және қажет болған жағдайда қосымша аздап 
ылғалдандырады. Тұқымдарды егуге дайындаудың бұл процедурасы стратификация деп 
аталады. Егіске дайын тұқым - бұралған және тамыры кішкентай жаңғақ. Сонымен бірге бұл 
тамырдың көбеюіне жол бермеу керек (3-5 мм-ден артық), өйткені тамырлары ұзын тұқымдар өте 
нәзік және себілген кезде үзіліп кетуі мүмкін.

џ Егер тұқымдарды қысқа мерзімде себуге дайындау қажет болса, жеделдетілген стратификация 
қолданылады. Ол үшін стратификация +20 -25 ° C температурасын сақтай отырып, жылытылатын 
бөлмеде жүзеге асырылады. Әр 3-4 күнде тұқым мен құм қоспасы аздап ылғалдандырылып, 
жақсылап араластырылады. Үдемелі стратификация кезінде тұқымдар 10-12-ші күні себуге дайын. 
Егіс үшін тұқымның кішкене партиясы (10 кг-ға дейін) қажет болған кезде, оларды 1-2 күн сайын 
ылғалдандырып, ілулі маталық пакеттерге құммен араластырмай стратификациялауға болады. 
Бұл жағдайда тұқымдар 6-7 күннен кейін жарылу процесін бастайды. Бұл кезде стратификация 
жүргізілетін бөлменің температурасы кемінде + 20 ° C болуы керек.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
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СИПАТТАМА
џ Тұқымдарды жақсы «жару» және оларды саңырауқұлақша ауруларынан жеңудің алдын алу үшін 

оларды стратификацияға қоймас бұрын, оларды натрий гуматының сулы ерітіндісіне (10 г 
препараттың 10 г суы) 8-10 сағатқа батырған жөн, содан кейін оларды әлсіз калий перманганаты 
ерітіндіде жуған жөн. Натрий гумматын тыңайтқыштар мен түрлі химиялық заттарды сататын 
құрылыс дүкендерінен сатып алуға болады. Натрий-гуммат - бұл өсімдік заты, сондықтан оны 
қолдану қауіпті емес. Топырақтың сарқылу дәрежесіне байланысты 5-8 кг шіріген көң, 20-40 г азот, 
10-15 г фосфор және 2-3 г калий тыңайтқыштары себіледі. Тыңайтқышты себуге 15-20 күн 
қалғанда, топыраққа 18-20 см тереңдікке сіңіре отырып енгізеді.

џ Тұқым себу көктемнің басында (әдетте ақпан айының аяғында - наурыздың басында) екі адамдық 
қондырғыда жүзеге асырылады. Олар ілулі жердің айналасына тұқым себетін (1х1м) 
дайындайды. Бір адам отырғызу алаңына ұзындығы 15-20 см және тереңдігі 5-6 см себу сызығын 
(ойық) жасайды, екіншісі осы себу сызығына тұқымдарды 6-8 дана біркелкі етіп себеді, борозды 
түбінің бойымен себіңіз және тұқымдарды топырақпен жабыңыз. Мүмкін болса, отырғызуды 
үгінділермен, жақсы шіріген көңмен, 1-2 см сабан қабатымен араластырыңыз.

џ Вегетациялық кезеңнің екінші жылының соңында егіс алқабы жұқарады, себу аймағында бір-екі 
жақсы дамыған көшет қалады. Сол жақтағы көшеттерде сабақтар бүйір бұтақтарынан 15-20 см 
биіктікке дейін тазаланады. 3-4 жыл ішінде осы мақсаттар үшін таңдалған пісте сортымен 
бүршіктену жүргізіледі.

џ Тұқымдарды Пісте тұқымдарын тұрақты жерге себуден басқа, «көшет» түріндегі жабық тамыр 
жүйесі (ПМЗК) отырғызу материалымен де жасауға болады. Ол үшін пісте көшеттерін алдын-ала 
кішкене контейнерлерде (5х25 см) өсіруден тұратын технологияны қолдануға болады. 
Контейнерлер полиэтилен пленкасынан жасалған. Бұл кезде ыдыстың төменгі бөлігінде дренаж 
мақсатында ұсақ тесіктер тесіледі, содан кейін олар кәдімгі (тұзды емес) топырақтың 3 бөлігі мен 
шіріген көңдің 1 бөлігінің қоспасынан тұратын топырақ субстратымен толтырылады. Әр 
контейнерге 1-2 см тереңдікке бір тұқым себіледі. Егіске арналған тұқымдар жоғарыда аталған 
стратификация әдістерінің бірін қолдана отырып дайындалады.
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СИПАТТАМА
џ ПМЗК қыста немесе көктемнің басында жылыжай түріндегі үй-жайларда оларды плантациядағы 

тұрақты жерге көшірмес бұрын өсіріледі. Отырғызу материалының осы түрін қолданған кезде, 
көктемнің аязынан сақтану керек, бұл нәзік өсімдіктерді жоюға қабілетті. Жоғарыда аталған 
технологияны пайдалану плантацияларды отырғызу уақытын ұзартып қана қоймай (мамырға 
дейін), сонымен қатар пісте тұқымдарының шығынын едәуір (6-7 есе) азайтады,сондай-ақ 
ауылшаруашылық дақылдарының кепілдендірілген өмір сүру деңгейін алу.

џ Көшеттер түріндегі көшеттермен топырақты үздіксіз немесе жолақты өңдеумен пісте 
плантациясын төсеу кезінде, алкапты шұңқырлармен белгілегеннен кейін орындарды 
дайындауға кіріседі. Ол үшін шұңқырлардың жанында көлемімен 50х50х50 см шұңқырлар 
қазылады, олар 5:1 қатынасында шіріген көң араласқан борпылдақ топырақпен толтырылады. 
Субстратпен толтырылған шұңқырдың ортасында 25-30 см тереңдікке тесік қазылады, содан 
кейін контейнер отырғызылады.

џ Отырғызудан 2-3 сағат бұрын контейнерлердегі топырақ сумен мол суланады. Ұңғымаларға 
салмас бұрын контейнерлер тігіс бойымен төменнен жоғары қарай кесіледі. Көшеттің өзі кесілген 
контейнер 45-50 ° көлбеуі бар тесікке орналастырылады. Субстраттың бұлай қисаюы және 
сулануы оның тұтастығын қамтамасыз етеді. Содан кейін көшет жермен жабылады. Қазу кезінде 
көшеттер сабақтың тік күйіне ұқыпты тураланып, контейнердегі топырақ субстратының 
бұзылуына жол бермейді Ауа-райының жағдайына қарамастан, ПМЗК-ны пайдаланып, 
плантациялар отырғызған кезде, кез-келген жағдайда, бір өсімдікке 1-1,5 литр су есебінен 
отырғызудан кейінгі, жергілікті суаруды (отырғызу алаңында) жүргізу қажет.

џ Террастармен немесе алкаптармен топырақ дайындайтын алаңдарда отырғызу дәл осылай 
жүзеге асырылады, тек қатарларды туралаудың қажеті жоқ, өйткені мұндағы қатарлар рельефтің 
контуры бойында орналасқан.

џ Пісте бақшасына күтім оны өсіру мен пайдалану кезеңінде жүргізілуі керек. Көшеттердің жақсы 
өмір сүруі үшін өсімдік кезеңінен кейінгі суарудан басқа, вегетациялық кезеңнің бірінші және 
екінші жылдарында 1-2 айлық суаруды сәуірден тамызға дейін жүргізу ұсынылады. Суаруды 
өсімдікке 1-2 литр мөлшерімен сабаққа жақын шеңберлерде жүргізеді. Кейінгі жылдары 
қалыптасқан өсімдіктер суаруды қажет етпейді және табиғи ылғалмен өсе алады. Техникалық 
қызмет көрсету шаралары, сонымен қатар, қатар аралықтарын пайдалану әр нақты секциядағы 
топырақты дайындау әдісіне байланысты. Тегістелген учаскелерде топырақты үздіксіз немесе 
жолақпен дайындағанда, ауланатын дақылдарды өсіру үшін қатар аралықтарын өнімді 
пайдалану мүмкін.

џ Пісте плантациясында оны жеміс бергенге дейін қатарлар арасында аралық дақылдар өсірілген 
жағдайда, ағаш бұтақтарын қолмен қопсыту ғана жүргізіледі. Егер тәтті су суару үшін 
пайдаланылса және тыңайтқыш үшін пайдаланылса, мысалы, вермикомпост, бұл өсіру және 
жеміс беру одан да тез және үлкен болуы мүмкін.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Пістені одан әрі өсіру туралы қосымша ақпаратты ТжКБ мамандарынан алуға болады «Тебиги 
Кувват» электрондық пошта арқылы: merdan.r.hudaykulyyev@gmail.com
птелефон арқылы +99365941411, немесе нұсқаулықтан табыңыз «Өзбекстанның құрғақ тау 
бөктерінде сортты негізде нақты пісте плантациясын өсіру бойынша ҰСЫНЫСТАР«, Майкл 
Зукковтың табиғатты қорғау қоры.
www.succow-s��ung.de, info@succow-s��ung.de, www.sgp.uz
alexey.volkov@undp.org h�p://www.science.gov.tm/organisa�ons/desert_ins�tute/, 
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.6 Аквамәдениет

МАҚСАТЫ
Аквамәдениет (лат. Aqua - су және мәдениет - 
өсіру, өндіру, асылдандыру) - табиғи және 
жасанды түрде су қоймаларында, сондай-ақ 
а р н а й ы  ж а с а л ғ а н  ж а ғ д а й л а р д а  с у 
организмдерін өсіру. Аквамәдениет тамақ, 
балық аулау (спорт түрінде), сәндік балықтар, 
шаяндар, моллюскалар, балдырлар  мен 
уылдырық үшін балықтар шығарады.

СИПАТТАМА
Техникалық қызмет көрсету шарттары: кемінде 
8 м2 аквариумдары бар, жарықтандырумен, 
с у м е н  ж а б д ы қ т а у м е н  о р н а л а с т ы р у 
температура режимін және ылғалдылықты 
сақтау мүмкіндігі (сорғыштың болуы). Клари 
сом +8-ден +35 градус температурада өмір сүре 
алады, көбею және тамақтану үшін + 18 ... + 25 
градус температуралық режим қажет. Балықты 
өсіру үшін сізге 3 аквариум қажет - ересек 
балықтарды ұстау үшін - ересектерді ұстау үшін, 
шабақтарды ұстау үшін,  көлемі  850м3 
шабақтарды (уылдырық шашатын жерлерді) 
өсіру үшін, Сәйкесінше 750м3 және 450м3. 
Мұндай жағдайда балықты көктем мен жазда 
ғана емес, жыл бойы өсіруге болады.
Материалдар: Металл стендтердегі жоғары 
беріктігі бар шыныдан (12 мм) жасалған 3 
аквариум, 2 сыртқы сүзгі, температураны 
б а қ ы л а у ғ а  а р н а л ғ а н  т е р м о м е т р л е р , 
термостатпен қыздырғыштар (500 Вт), суды 
оттегімен байытуға арналған компрессор, 
аквариум балдырлары және қуырғыштың 
құрамына сәйкес аквариумға арналған 
жарықтандыру (сары жарқырау).
Балық өсіретін бассейн (ауданы 15 м2, тереңдігі 
- 1 м): механикалық және биологиялық сүзу 
жүйесімен (арнайы аэробты бактериялар); 
тазартылған суға арналған резервуар; жылу 
жүйесі; сорғы; автоматты қоректендіргіш, 
оксигенатор (суды оттегімен байытатын 
қондырғы) Бұл резервуарда 300-400 кг тірі 
балық болуы мүмкін.

ПАЙДАСЫ
Жүйе суға қол жетімді шағын жылытылатын 
бөлменің, үш аквариумның (балық аулау үшін - 
өндірушілер, шабақтар және уылдырық 
шашатын аквариум) болуын болжайды.
Балық өсіру үшін қымбат емес кәдімгі рамалық 
бассейнді пайдалануға болады. Бұл топыраққа, 
өс імдік  жамылғысына және жергіл ікт і 
экожүйеге елеулі  кері  әсерін тигізетін 
кеңейтілген мал шаруашылығының баламасы.
Тоған балықтарын өсіруден айырмашылығы, 
о л  ө з і н і ң  с у  қ о й м а с ы н  ж ә н е  ү л к е н 
инвестицияларды қажет етпейді.
Артықшылықтарға арзан және қауіпсіз балық 
өнімдері, жұмыспен қамту және жоғары өнім, 
суды үнемді және қайта пайдалану кіреді.
Отбасының азық-түлік рационын кеңейтуге, 
әйелдер үшін жұмыс орындарын құруға және 
жергілікті еңбек нарығын әртараптандыруға 
мүмкіндік береді.
Тұщы су аквамәдениеті негізінен форель, 
алабұға, тилапия және сомға бағытталған. 
А ф р и к а н д ы қ  К л а р и у с  с о м ы н  ө с і р у 
экономикалық жағынан тартымды - жұмсақ, 
құнарлы,  ұсақ сүйектерсіз  ет  нарықта 
сұранысқа ие.
Африка сомын өсіру оңай, сондықтан кәсіп 
бастау  қызықты.  Бұл  балықтың басты 
артықшылығы - оның тез өсуі. 6-7 ай ішінде 1 г 
шабақ салмағы 1,2-1,6 кг болатын тауарлық 
ү л г і г е  а й н а л а д ы .  Ө с у  ж ы л д а м д ы ғ ы 
қол д а н ы л а т ы н  жем  с а п а с ы н а  т і кел е й 
б а й л а н ы с т ы .  А с ы л  т ұ қ ы м д ы  ө с і р уд і ң 
артықшылықтары: ұстау жағдайларына 
қарапайымдық; судың сапасына талап 
етілмейді; көбеюдің қарапайымдылығы; өмір 
с ү р уд і ң  ж о ғ а р ы  д е ң г е й і ;  т а ғ а м д а ғ ы 
қа р а п а й ы м д ы қ ;  от те г і н і ң  жет і с п еу і н е 
төзімділік; бассейннің халық тығыздығы - бір 
текше су 300-400 адамды қамтуы мүмкін.
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СИПАТТАМА
Процестің сипаттамасы
Балықты ұстауға және өсіруге арналған аквариумдарды желімдеу процесін төмендегі сілтемеден 
көруге болады. Өндірістен кейін аквариумдар сумен толтырылады, судың ағып кетуін тексереді 
қажетті жабдықтармен жабдықталады.
Сыртқы сүзгі жиынтығы:
Қажетті материалдар: құбыр (Ø = 160 мм) - 1 дана, тығын (Ø = 160 мм) - 2 дана, муфталар (Ø = 160 мм) - 
1 дана, кірістіру (Ø = 15мм) - 2 дана, шүмек ( Ø = 15мм) - 2 дана, бұрыш (Ø = 15мм) - 1 дана, арматура (Ø 
= 1мм) - 2 дана, шланг (Ø = 15мм) - 5 м, корпус (Ø = 15мм) -2 дана, бұрандалы жең (Ø = 15мм) -2 дана, 
гофр - 8 м, губка - 0,5 м, силикон - 1 түтік, жуылған галька - 1 кг., синтетикалық қыстағыш, втулка - 1 
дана, эл. штепсель - 1 дана, сым - 1,5 м.
Өздігінен құрастырылатын сыртқы сүзгі диаграммада көрсетілген.
Сыртқы сүзгіні орнату үлкен аквариум үшін қажет. Бұл ішіндегі тазарту жүйесі бар контейнер.
Көлемі үлкен болғандықтан, мұндай сүзгілерді балық резервуарынан тыс жерде (су деңгейінен 
төмен, көбінесе еденде) орнатылады, ал жұп шланг суға лақтырылады: бірі лас су жинауға, екіншісі 
таза суды толтыруға арналған. Сүзгінің төменгі бөлімінде қосалқы биоматериалдар (керамикалық 
түйіршіктер, көмір), жоғарғы бөлігінде автоматты түрде жұмыс істеуге арналған жабдықтар бар.
Тәжірибе көрсеткендей, сыртқы сүзгімен жабдықталған аквариумдар неғұрлым тұрақты, 
проблемалық ластануға аз бейім.
Егер сіз кларий сомының жұмыртқаларын өзіңіз инкубациялауды жоспарласаңыз, онда 
жұмыртқалардан личинка алу әдісін төмендегі сілтемеден көруге болады.

Кларий сомы өсірілген аквариум.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.6 Аквамәдениет
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СИПАТТАМА
Шабақ өсіру
Өмірдің алғашқы 2-3 аптасында личинкалар әсіресе осал. Осы кезеңде олар оттегінің жоғары 
концентрациясы бар суда болады, өйткені олар әлі атмосферадан ауаны жұтуға мүмкіндік беретін 
орган құрмаған. Балғындарды тереңдігі 60 см, сыйымдылығы 1000 литрге дейінгі бассейндерге 
орналастырады және жартылай қараңғылықта ұстайды.
Ұсынылатын популяция тығыздығы 1 литр суға 50-ден 150 личинкаларға дейін. Өмірдің алғашқы 5 
күнінде шабақтарды Tubifex тамақтандырады, содан кейін олар құрғақ бастапқы қоспаға 
ауыстырылады. Тәуліктік азық шығыны балықтың жалпы салмағының 15% құрайды.
3 аптадан кейін шабақтарды екі санат бойынша сұрыптайды. Осыдан кейін олар окситетрациклин 
ерітіндісінде 1000 г суға 50 г зат концентрациясында бір сағат бойы ұсталады.Өсірудің келесі кезеңі 3-
тен 5 аптаға дейін созылады. Осы кезеңнің басында шабақтың салмағы 300-500 мг құрайды. Енді 
балық күніне 4-5 рет тамақтандырылады. Қоспаны тұтынудың тәуліктік дозасы жеке дарақ 
массасының 5% құрайды. Ұсынылған отырғызу тығыздығы литріне 20 - 40 дана

Лебединовка кентіндегі экосомадағы 
Bystroke үй шаруашылығының негізінде 

шағын аква фермасының мысалы.

Шамамен 65 күнге созылатын үшінші кезеңде салмағы 
20-30 г қуырылған балық салмағы 165-180 г болатын 
шабақтардан алынған балықтар жеке дарақтарға 
айналады. Енді оларға көбірек бос орын қажет - 1 литр 
суға 3 дарақтардан аспауы керек. Өсіру кезеңінде 
азықтандырудың күнделікті мөлшері тірі салмақтың 3-
5% құрайды.
Қорытынды кезең - бұл тауарлық сомдарды өсіру. Оның 
ұзақтығы - 35-50 күн. Отырғызу тығыздығы - 1  литрге 1 
дарақ. Жылдам өсу үшін балықтарға күніне 3-4 рет 
өзгермелі тамақ беріледі. Күнделікті азық тұтыну тірі 
салмақтың 2-3% құрайды. Тауарлы балықтың массасы 
1-1,2 кг құрайды.
Балық тағамы
Ай сайын балыққа құрама жем сатып алу қажет 
Салмағы 1 грамға дейінгі  шабақтар негізінен 
л и ч и н ка л а р м е н ,  т ұ зд ы  а с ш а я н д а р м е н ,  ұ с а қ 
жәндіктермен қоректенеді. Содан кейін олар балыққа 
арналған құрғақ аралас қоспаларға ауыстырылады. 
Личинкалардің өсуімен қоректену жиілігі төмендейді, 
бірақ күнделікті азық мөлшері артады.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Қалалық аквамәдениет туралы бейнеге сілтеме:  h�ps://youtu.be/AWRLh5nDfQk
Аквариумды желімдеу технологиясы: h�ps://youtu.be/_0asicyXjy4
Клари сомдарының жұмыртқаларын инкубациялау технологиясы: h�ps://xn----
8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/biznes-plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html
Демонстрациялық аймақ: Лебединовка ауылы, Қырғыз Республикасының Шу облысы. Байланыс 
жасайтын адам: Бараталиев Алмаз, е-mail: a.beroev08@list.ru
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МАҚСАТЫ
Компост немесе көң құрттарымен өңделген 
ө н і м  Б и о г у м у с  -  қ ұ н д ы  о р г а н и к а л ы қ 
тыңайтқыш.

СИПАТТАМА
Биогумус өндірісі компост үйіндісін жасаудан 
басталуы керек. Осы мақсаттар үшін көңді, 
арамшөптер өсімдігін және кез-келген басқа 
органикалық заттарды пайдалануға болады. 
Барлық осы органикалық заттар үйіндіге алдын 
ала үйіліп, сумен жақсы төгіліп, біраз уақытқа 
қалдырылады. Осыдан кейін оны бірнеше рет 
араластыру керек. Бұл әдіс арамшөптердің 
тұқымын жоюға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
осы сәтте ылғалдылықты бақылау өте 
маңызды. Ол жеткілікті жоғары деңгейде болуы 
керек.
Шамамен бір аптадан кейін масса дайын 
болады және 1х0.5 м х 0.3 м өлшемді қорапқа 
салуға болады. Оны тақтайдан немесе кез-
келген басқа қолайлы материалдан жасауға 
болады. Әрі қарай, құрттарды қорапқа жіберуге 
болады. Бұл үшін арнайы Калифорния 
құрттарын қолданған дұрыс, бірақ олар 
болмаған кезде қарапайым жергілікті құрттар 
да қолайлы. Осымен бұл өндірістің бірінші 
кезеңі аяқталады. Бірақ құрттар көбейеді және 
көп ұзамай оларға бос орын мен тамақ 
жеткіліксіз болады. Осы мақсаттар үшін 
қосымша қораптар мен органикалық заттар 
жасалады. 
Бұл қораптар біріншісінің жанына қабырғалары 
жанасатындай ет іп  орналастырылады. 
Олардың жанасатын жерлерінде алдын-ала 
тесіктер жасалуы керек, олар арқылы құрттар 
бірінші қораптан еркін шығып, жаңа қоректі 
өңдейді. Жоғары сапалы дайын биогумус 
жағымды, барқытты және әрдайым біркелкі 
қара түсті. 

ПАЙДАСЫ
Өнімділік көрсеткіштерін жоғарылатады. 
Өнімдердің дәмін жақсартады. Топырақтың 
қ ұ н а рл ы  қа б а т ы н  қа л п ы н а  кел т і р ед і . 
Өсімдіктердің иммунитетін күшейтеді және 
қолайсыз факторларға төзімділігін арттырады.
Қайта өңдеу. Органикалық тыңайтқыш алу үшін 
1500-3000 құрт жеткілікті болады, бұл үш-төрт 
жүз шаршы метр аумақтағы көкөніс бақшасын 
тамақтандыруға жеткілікті. Бұл тыңайтқыштың 
екі литрлік банкасы 50 килограммдық көңді 
алмастырады. Әрекеттің тиімділігі жағынан ол 
айтарлықтай жоғары - өсімдіктер қоректік 
заттарды бір айда емес, ертең алады. Сонымен 
қатар, жер учаскелеріне еніп жатқан биогумус 
өзінің қасиеттерін 4-7 жылға дейін сақтайды. 
Тө м е н д е т і л г е н  ш ы ғ ы н д а р .  Х и м и я л ы қ 
тыңайтқыштарды пайдалануды азайту арқылы 
денсаулыққа қауіп-қатер азайған. Әйелдер 
үшін еңбек шығындарының төмендеуі. 
Технологияны жергілікті жерде өндіруге 
болады,  осылайша жұмыс орындарын 
көбейтуге болады.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.7 Органикалық қалдықтарды жауын құрттарымен және 
пайдалы микроорганизмдермен қайта өңдеу
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СИПАТТАМА
Вермибашня өндірісі - биогумус өндіруге арналған шағын зауыт
Мұндай құрылымды сіз бақша үшін жарты сағат ішінде жасай аласыз және бұл үнемі пайдалы 
болады.
Сізге қажет: ПВХ құбыры (жақсырақ тамақ өнімдері), 0.6-1.2 м, диаметрі кем дегенде 14 см; көңді 
құрттар (кем дегенде 50 дана); көң сөмкесі (кез келген түрі); органикалық заттар; гүл құмыра.
ПВХ құбырының төменгі жартысында (тігінен) бірнеше тесік бұрғылаңыз. Бұл құбыр мекендейтін 
құрттар мен микроорганизмдердің тіршілік ету өнімдері топырақта біркелкі таралуы үшін қажет.
џ Құрылымның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін құбырды тік күйде мүмкіндігінше терең 

қазыңыз. Сонымен қатар, оған суару және органикалық заттарды қосу үшін ыңғайлы қол 
жетімділік болуы керек (компост құрттарына арналған тамақ). 

џ Құбырдың төменгі жартысын көңмен толтырыңыз. Оған компост құрттарын қосыңыз. Құбырды 
органикалық заттар қабатымен толтырыңыз. Аз мөлшерде су құйып, құрылымды төңкерілген гүл 
құмырасымен жабыңыз.

Вермибашнадағы компост құрттарының белсенділігін сақтау өте қарапайым. Олар онда тамақ пен 
жайлы ылғалдылық болғанша өмір сүреді. Бірнеше күн сайын құбырға арамшөптер, шабылған 
шөптер, ұсақталған жемістер мен көкөністер қабығы немесе картон (қағаз) қосып, оларды сумен 
суарыңыз. Уақыт өте келе құрттар белсенді түрде көбейе бастайды, егер қаласаңыз, оларды 
аумактағы жаңа вермибашналарын толтыра аласыз.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жарияланымдар:
h�ps://drive.google.com/file/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing 
Бейне:
h�ps://youtu.be/UQh1aq68v-8

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.7 Органикалық қалдықтарды жауын құрттарымен және 
пайдалы микроорганизмдермен қайта өңдеу

https://drive.google.com/file/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing
https://youtu.be/UQh1aq68v-8
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МАҚСАТЫ
Биогумус мәдени, декоративті және басқа 
өсімдіктердің дамуын және өсуін едәуір 
ж ы л д а м д а т а д ы ,  т а м ы р  т ү з і л у і н 
ынталандырады, гүлденудің молдығын 
а р т т ы р а д ы ,  к е с і н д і л е р д і ң  ж а қ с ы 
тамырлануына ықпал етеді, бұл әсіресе 
климаттың өзгеруі жағдайында маңызды.

СИПАТТАМА
Биогумус көңді жуу арқылы жасалады (1 және 
2-сур.), төсенішті тегіс бетке дайындау (сур. 4) 
ж у ы л ғ а н  к ө ң д і  ж у ы л ғ а н  ш ұ ң қ ы р д а н 
дайындалған тегіс жерге шелектерге салу 
арқылы. Көң жуғыш шұңқырдан (№2) тегіс 
жерге (№4) жылжытылған кезде қоқыстардан, 
тастардан, металдан, пластмассадан және 
әйнектен тазартылады. Көң ені 1 метр, 
ұзындығы 10 метр және қалыңдығы 0,1 метр 
тегіс жерге құйылады. 1 м2 үшін 10 шелек көңді 
және әр шелектің салмағы 10 кг болатын бір 
қатарға 100 шелек қажет. Құрттардың тез 
көбеюі үшін 1 шелек көңге 1 кг құрт қажет. 2,5 кг 
құрт бір шелек көңді бір күнде жейді. 1 кг 
көңден 0,5 кг биогумус алынады.

ПАЙДАСЫ
џ Өнімділікті 2 есеге арттырады;
џ Жеткілікті тыңайтқышпен суару қажеттілігін 

30% азайтады;
џ Өсімдіктердің иммунитетін, яғни ауруға 

төзімділігін, егіннің түрі мен сапасын 
жақсартады және фермердің табысын 
арттырады;

џ Тозған топырақты қалпына келтіруге 
көмектеседі,  Топырақ эрозиясы мен 
шөлейттенудің алдын алады;

џ Биогумус - өсімдіктер үшін ең қауіпсіз, 
толықтай табиғи тыңайтқыш.

џ Тіршілік  процестерінің нәтижесінде 
құрттармен өңделген органикалық заттар 
дақылдарға қол жетімді элементтерге 
бөлінеді, аминқышқылдары мен басқа да 
пайдалы заттармен қаныққан.

џ Биогумус көшеттерге арналған ең жақсы 
тыңайтқыш болып саналады, өйткені оның 
құрамында көшеттердің дамуын тездететін 
жеңіл сіңімді, улы емес заттар бар.

џ Өсімдіктер тез сіңіреді;
џ Құрамында патогендік микрофлора жоқ;
џ Ж е м і с т е р д і ң  д ә м д і к  қ а с и е т т е р і н 

жақсартады;
џ Өсімдік иммунитетін күшейтеді;
џ Олардың өсуі мен дамуын жеделдетеді;
џ К ө ш е т т е р д і ң  ж о ғ а р ы  т і р ш і л і к  е т у 

жылдамдығын қамтамасыз етеді.
џ Биогумус - бұл арнайы сақтау жағдайларын, 

жұмыс кезінде жеке қорғаныс шараларын 
қажет етпейтін қауіпсіз зат

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.8 Үйде биогумус өндірісі

"Тебиғы Кувват" ББҰ өткізген тренингтерге 
қатысушыла Бағдарламасы шеңберінде
CAMP4ASB Дүниежүзілік Банк / РЕЦЦА / 

NESDCA
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СИПАТТАМА

Шұңқырда үш рет жуғаннан кейін, көң құрттарды тамақтандыруға дайын.
Тамақтандыру және қатармен суару күн сайын, күніне 1 рет жүргізілуі керек. Азықтандыру 
қалыңдығымен 0,05 метр болған кезде жасалуы керек, ал вермикомпосттың қалыңдығы 0,5 метрге 
жеткенде, қатардың екі жағынан тамақтандыруды біртіндеп бастау керек. Құрттар қатардың 0,1 метр 
тереңдігінде ғана қоректенеді

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнелер:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14 
h�ps://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/   
xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/sta�/zhivotnovodstvo/kaliforniiskie-chervi.html

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.8 Үйде биогумус өндірісі

https://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14
https://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/
https://����������.��/stati/zhivotnovodstvo/kaliforniiskie-chervi.html
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МАҚСАТЫ
Топырақты қорғау және қасиеттерін жақсарту 
үшін оны мульчамен жабу. Мульчаның рөлін 
т а б и ғ и  о р г а н и к а л ы қ  ж ә н е  ж а с а н д ы 
бейорганикалық, белгілі бір мөлшерге дейін 
ұсақталған материалдар орындай алады.

СИПАТТАМА
Топырақтың мульчилау ерекшеліктері
Мульчаны тарату көктемде, топырақ жақсы 
жылынып, ылғалды жоғалтуға уақыт болмаған 
кезде басталады. Топырақты тексеру қажет: 
егер топырақ құрғақ болса, оны суару керек. 
Органикалық материалдарды топырақ бетіне 
таратпас бұрын оны жақсы дайындау керек. 
Барлық қоқыстар, ескі жапырақтар, бұтақтар 
және т.б .  жер  бет інен  алынады,  егер 
арамшөптер болса, топырақты олардан алып 
тастап, қажет болған жағдайда арнайы 
құралмен бүрку керек. Топырақ дайындалып, 
мульч материалы таңдалғаннан кейін, сіз 
мульчиландыруды бастауға болады. Мульчаны 
тарату кезінде топырақ құрамын ескеру қажет. 
Сазды топырақты қалың. мульча қабатымен 
жабу ұсынылмайды. Ұсынылған топырақ 
қабаты 2 см-ден аспайды. Жеңіл топырақтарда 
мульчирование қабаты пайдалы әсер етеді. 
Топырақ жабу үшін қолданылатын материалға 
байланысты, мульчиландыру кезінде қабаттың 
қалыңдығы өзгереді. Тығыз қабаттың оңтайлы 
қалыңдығы - 5 см, ол үшін қабық немесе үгінді 
түрінде жабын материалы қолданылады. 
Жеңіл қабат үшін жапырақтар, инелер және 
басқа материалдар қолданылады. Бұл 
жағдайда қабат шамамен 7 - 8 см болуы керек. 
Мульча қабаты ағаш бұтақтары мен өсімдік 
сабақтарына тиіп кетпеуі керек.

ПАЙДАСЫ
Өсімдіктердің денсаулығын сақтаудың тиімді 
әдістерінің бірі. Мульча қабаты өсімдік үшін 
оңтайлы температура мен ылғалдылықты 
сақтайды. Сабаннан және басқа органикалық 
материалдардан жасалған мульча топырақта 
жақсы ыдырайды және климаттың өзгеруі 
жағдайында дақылдардың өнімділігін сақтауға 
пайдалы әсер етеді. Технология қол жетімді 
және  қымбат  емес ,  бұл  шағын шаруа 
қожалықтары мен үй шаруашылықтары 
арасында пайдалануды жеңілдетеді.
Энергияны үнемдеу (сорғылар - қалыпты суару 
кезінде). Суару кезінде шығындар мен уақыт 
а з а я д ы .  Ө н і м н і ң  с а п а с ы  ж а қ с а р а д ы . 
Отбасылық бюджетті үнемдеу.

Тәжікстанның Кабодия аймағынанЮсупов 
Шарофтың шаруа алқабында  

мульчиландыру .

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.9 Мульчиландыру
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СИПАТТАМА
Бұталар үшін мульчиландыру радиусы кем дегенде 40-50 см, ал ағаштар үшін 70-80 см болуы керек. 
Мульчты маусым бойы қолдануға болады. Жазда, топырақ қопсытылған кезде, мульча қабаты 
топырақпен араласады, ал күзде қазу кезінде ол жерге батырылады.
Мульчиландыру әсіресе Сабанмен «өзен» суару жүйесімен үйлесетін әсіресе тиімді (жоғарыда 
қараңыз). 
Топырақты мульчиландыру арқылы арамшөптерден ұзақ уақыт қалай арылуға болады
Сіз кереуеттерді тазалауға әлдеқайда аз уақыт жұмсайсыз, ал арамшөптер сіздің бақшаңыздан 
жоғалып кетуіне кепілдік береді.
1. Үгінділерді мульчиландыру. Ең танымал тәсілдердің бірі. Алайда, бәрі бірдей үгінділер ала 
алмайды. Екіншіден, ағаш шіріген кезде азотты топырақтан алады, ал жер азоттық аштықты 
бастайды.
2. Сабанмен мульчиландыру. Сабанды үгінділерге қарағанда оңай алады. Әсіресе, сіздің 
саяжайыңыздың жанында ферма болса.
3. Арамшөптермен қопсыту. Ең ыңғайлы және тиімді әдіс. Арамшөптерді гүлдегенге дейін 
мульчиландыру үшін алуға болады. Пайдалы элементтерге бай және ылғалды жақсы сақтайтын жас 
қалақай өте жақсы. Арамшөптерді сепкеннен немесе оларды шапқаннан кейін, оларды күн 
сәулесінде кептіріп, ұсақтап, кереуеттерге толтыру керек. Әсіресе, бұталар астындағы жер үшін бұл 
әдіс жақсы. Арамшөпті мульчані қағаздан, картоннан немесе ескі матадан да жасауға болады.
Пленкамен мульчиландыру технологиясы
Қара немесе түрлі-түсті пленканы кереуетке жауып, оған кішкене тесіктер жасаңыз. Содан кейін су 
құйып, дайындалған ойықтарға көшет отырғызыңыз. Мульчиландыру үшін ақ пленканы немесе 
басқа мөлдір материалдарды пайдалану ұсынылмайды. Олар арамшөптердің өсуіне қарсы тұра 
алмайды. Қара жабынды пайдаланудың артықшылығы: Ылғалдың булануын азайтады; Ыстықтан, 
суықтан, құрғақшылықтан үнемдейді; Ешқандай топырақ қабығы пайда болмайды; Жердің жауын-
шашынмен тығыздалуын жеңілдетеді. Көптеген бағбандар түрлі-түсті пленканы пайдаланады: 
қызыл жапқышта қызанақ, ал ақ жамылғыда қырыққабат жақсы дамиды. Жасанды материалдың 
кемшіліктеріне мыналар жатады: оның қатты ыстықта қызып кетуді тежеу   мүмкіндігі жоқ, пленка жиі 
қызған кезде ыдырауы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін пленканын үстін сабанмен немесе шөппен 
жауып қоюға болады.
Ескерту: Пайдалы емес, қауіпті мульча түрлері бар. Органикалық мульча - жас өсімдіктерді жоятын 
мольдер мен тышқандар үшін жақсы баспана екенін есте ұстаған жөн. Жауын құрттары мен 
жәндіктермен толтырылған мульча құстарды қызықтырады.
Жапырақтардан немесе қағаздан алынған мульча  жалбыздар мен личинкаларды жинай алады. Тәтті 
шайдың қалдықтары құмырсқаларды тарта алады. Ауру жапырақтарда ауру споралары немесе 
зиянкестер болуы мүмкін.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Басылымдар:
h�ps://drive.google.com/file/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view 
Бейне:
h�ps://drive.google.com/file/d/1B48FJnJ5aImiwU4hWWLX2V6_D4Wxziv7/view?usp=sharing
h�ps://drive.google.com/file/d/1DunPlF8YTtaiz6c-lL2SZJBbKCyaW_Gt/view
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https://drive.google.com/file/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view
https://drive.google.com/file/d/1B48FJnJ5aImiwU4hWWLX2V6_D4Wxziv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DunPlF8YTtaiz6c-lL2SZJBbKCyaW_Gt/view
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.10 Фитопестицидтер

МАҚСАТЫ
Фитопестицидтердің негізгі мақсаты қоршаған 
ортаға зиян келтірмей және химиялық 
пестицидтер мен агрохимияны қолданбай 
зиянкестермен және аурулармен күресуге 
көмектесу. Фитопестицидтер қоршаған ортаға, 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне қауіпті 
е м е с ,  с о н ы м е н  қ а т а р  т о п ы р а қ т а ғ ы 
биологиялық организмдерді сақтайды. 
Фитопестицидтер негізінен өсімдіктерден 
алынады, басқа биологиялық пестицидтерді 
күлді немесе сабынмен өндіруге болады.

СИПАТТАМА
Фитопестицидтерді өндіру және қолдану: 
Табак. Табак қайнатпасын дайындау үшін 
табактің немесе табак шаңының кептірілген 
жапырақтары мен сабақтары сумен құйылады 
(1 литр суға 100 г) және буланған кезде су 
қосып, 30 минут қайнатады.
Алынған қайнатпа бір күн бойы тұндырылады, 
сүзіледі. Қолданар алдында 10-20 рет сумен 
сұйылтып, әр 10 литр сорпаға 40 г сабын 
қосыңыз. Тли, трипске қарсы қолданылады. 
Қауын тлиінің өлімі 95% жетеді.
Бұршаққынды бұрыш.  Бұрыштың ащы 
сорттарының 1 кг жемістері кесіліп, жабық 
э м а л ь  ы д ы с т а  1 0  л и т р  с у д а  1  с а ғ а т 
қайнатылады, содан кейін екі күн бойы талап 
етіледі. Осыдан кейін бұрыш ұнтақталады, 
сығылады және қайнатпа сүзіледі. Тли және 
трипспен күресу үшін 0,5 г концентратты 40 г 
сабын қосып 10 л-ға дейін сұйылтады.
Сарымсақ. 500 г сарымсақты ұсақтап турап, 
ерітіндіге үгітілген, 3 литрлік ыдысқа салып, 
бөлме температурасында сумен құйып, 
қараңғы жерде 5 күн бойы талап етеді. Содан 
кейін қайнатпа сүзіледі және сұйылтылады: 10 
литр су үшін 60 г сарымсақ қайнатпасын және 
50 г сабын алыңыз. Кешке немесе бұлтты ауа-
райында өсімдіктерді жоғарыдан суарыңыз. 
Екінші суару 3 - 5 күннен кейін жүзеге 
асырылады. Өрмекші кене инфекция деңгейіне 
байланысты бірінші немесе екінші суарудан 
кейін  жоғалады.  Сарымсақтың құрғақ 
жапырақтарын қолдануға болады: олардың 
100-150 г 10 литр суда талап етіледі, қайнатпа 
тля мен паук кенелеріне қарсы қолданылады.

ПАЙДАСЫ
Климаттың өзгеруі жағдайында технология 
өсімдіктердің тұрақтылығын арттыруға және 
е р е к ш е  т е м п е р а т у р а  м е н  к л и м а т т ы қ 
ауытқулармен байланысты зиянкестердің 
таралуын басуға қызмет етеді. Технологияның 
үлкен экологиялық пайдасы бар және 
климаттың өзгеруі жағдайында айтарлықтай 
экономикалық тиімділіктер де айқын болады, 
өйткені  бұл  технология  дақылдардың 
шығынын азайтады. Сонымен қатар, бұл 
қ ы м б а т  е м е с :  н е г і з г і  ш ы ғ ы н д а р 
фитопестицидтер жасау үшін өсімдіктерді 
жинауға және кептіруге байланысты.
Фитопестицидтер мен зиянкестермен күресу 
технологияларын таңдай отырып, фермерлер 
өсімдіктердің тұрақтылығын ғана емес, 
сонымен қатар уларды, химикаттарды және 
басқа агрохимияны пайдаланбай өндірілген 
тауарлардың сапасын да арттырады.

Тәжікстандағы CAMP4ASB тренингінде пияз 
қабығынан қайнатпа дайындау
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СИПАТТАМА
Пияз қабығының қайнатпасы. Жарты шелек пияз қабығын бір шелек ыстық сумен құйыңыз, жабыңыз, 
екі күнге қалдырыңыз, сүзіп, шашыратыңыз, 
Пижма қайнатпасы. 1 кг пижма гүлдену кезінде жиналған және кептірілген, 10 литр су құйып, баяу 
отта 15 минут қайнатыңыз, салқындатыңыз, сүзініз. Әр 10 литрге суға бүрку үшін 100 г ерітінді алыңыз, 
оған 40 г сабын қосып, шашыратыңыз.
Қылқан жапырақты инелердің қайнатпасы. Кез-келген қылқан жапырақты түрлердің 2,5 кг инелерін 
10 литр суға батырыныз, мезгіл-мезгіл араластыра отырып, бір апта талап етіңіз, тағы 20 литр су 
құйып, шашыратады.
Цитрус қабығының қайнатпасы. 1 кг цитрус қабығын жібітіп, ет тартқыштан өткізіп, 3 литр су құйыңыз, 
тығыз жауып, қараңғыда 5 күн талап етіңіз, сүзіп, сығып шығару, бөтелкелерге құйыңыз, бітеу 
жабыңыз. Қажет болса, 10 литр суға 100 г ерітінді қолданыңыз. Өрмекші кенелермен күресу үшін де 
қолдануға болады.
Жаңғақ. Оның жапырақтарының қайнатпасы Колорадо қоңызына қарсы ұсынылады. Ол үшін құлаған 
жапырақтар қолданылады. Олар негізінен күзде жиналады және құрғақ, желдетілетін бөлмелерде 
сақталады. Қоңыздар пайда болғанға дейін 3-4 апта бұрын жапырақтары 10 литр суға 2-3 кг 
мөлшерінде суға малыта бастайды. Қайнатпаны қолданар алдында  2 рет сүзіледі. Жаңа піскен 
жаңғақ жапырақтарының қайнатпасы жеміс ағаштарындағы көбелектермен күресу үшін де 
ұсынылады.
Күл. Ағаш күлі фитопестицид емес, бірақ ол өздігінен немесе фотопестицидтермен ерітінділерде 
кеңінен қолданылады. 1 кг таза еленген күл күн сәулесінде қыздырылған 10 литр суға 
араластырылады. Ерітінді 3-4 күн бойы талап етіледі, кейде араластырады, содан кейін сүзгісіз, таза 
шелекке мұқият құйылады. Бүрку алдында осы жеңіл ерітіндіге аздап сабын қосыңыз. Ерітіндіні 
дайындауды тездету үшін контейнерді отқа қойып, кем дегенде 30 минут қайнатуға болады.Ерітінді 
дайындағаннан кейін, шашыратуды бірден бастаңыз. Бұл тли, соратын зиянкестер, ұнтақты зең 
ауруына қарсы және бақылау үшін тиімді.
Әк. Бұл фитопестицид емес, бірақ олармен немесе өздігінен ерітінділерде кеңінен қолданылады.  
Шламдарға қарсы қатар аралықтары тозаңдандыру үшін пайдаланылады. Тұтыну: 1 м2 үшін 50 г. 
Өңдеу кешке немесе таңертең ерте жүзеге асырылады.

Тәжікстанның Бешкапа ауылынан  Бобоев 
Хамза ауыл тұрғындарына өсімдік 

зиянкестерімен күресуге арналған дәрілерді 
көрсетеді.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жарияланымдар: Фитопестицидтер, WOCAT: 
h�ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1064/
Суды пайдаланудың үздік тәжірибелерінің интерактивті картасы, жер және энергетикалық 
ресурстар, сонымен қатар Орталық Азияның қоршаған ортасы. SIC ICWC, 2017: h�p://www.cawater-
info.net/best-prac�ces/ru/base/marker/125
Фитопестицидтерді дайындауға арналған видео: 
h�ps://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV  
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https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1064/
http://www.cawater-info.net/best-practices/ru/base/marker/125
http://www.cawater-info.net/best-practices/ru/base/marker/125
https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
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3  АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.11 Сидераттарды қолдану

МАҚСАТЫ
Сидерат, немесе жасыл көң өсімдіктер - тиімді 
табиғи тыңайтқыш немесе олар туралы 
айтқандай, «жасыл тыңайтқыштар». Бұл 
өсімдіктер көкөніс бақшасындағы ашық жерге 
немесе негізгі дақылдары бар кереуетке 
себіледі. Содан кейін өте қарқынды және тез 
өсетін жасыл масса, қазып алмай, кесіліп, жерге 
жабылады. Бұл әдіс топырақты құнды азотпен 
байытуға мүмкіндік береді, арамшөптердің 
ө с у і н  т е ж е й д і ,  б а к т е р и я л ы қ  ж ә н е 
саңырауқұлақша ауруларының таралуына жол 
бермейді.

СИПАТТАМА
Сидеральды өсімдіктер жыл бойына егіледі, 
және вегетациялық кезең аз болғандықтан, бір 
ж ы л  і ш і н д е  с і з  3 - 4  п а й д а л ы  ж а с ы л 
тыңайтқыштардан өнім ала аласыз.
џ Көктемде. Жылдың осы уақытында жасыл 

көңдің жасыл массасы тез өседі және 
арамшөптердің бақша төсектерінде мәдени 
өсімдіктермен айналысуына жол бермейді. 
Ең танымал сидераттар - қыша, шалғам, 
сұлы, бұршақ, жоңышқа.

џ Жазда немесе күздің басында. Негізгі 
дақылдарды жинап алғаннан кейін, 
топырақтың құнарлылығын және басқа да 
құнды қасиеттерін қалпына келтіру үшін 
сидераттар себіледі: рапс, қыша, сондай-ақ 
бұршақ тұқымдастар. 

џ Күздің соңында (қыстың алдында).Бақша 
маусымы аяқталуы - қысқы сұлы себу 
уақыты, қара бидай және басқа дәнді 
дақылдар,  беде егетін уақыт.

Отырғызылған және жасыл масса жинайтын 
жасыл тыңайтқыш дақылдары өскенге дейін 
шабылып, терең емес топырақпен топыраққа 
сіңірілуі керек. Осылайша, жасыл массаның бір 
бөлігі топырақтың жоғарғы қабатына еніп, оны 
азотпен және бағалы органикалық заттармен 
байытады, ал негізгі бөлігі бетінде органикалық 
мульча ретінде қалады

ПАЙДАСЫ
Аумақтарда жасыл көңнің болуы топырақты 
бағалы азотпен байытуға мүмкіндік береді 
және оны ауа райынан қорғайды, ауа мен су 
өткізгіштігін жақсартады, арамшөптердің өсуін 
тежейді, бактериялық және саңырауқұлақша 
ауруларының таралуына жол бермейді. 
Шөп шабу мен топыраққа отырғызғаннан кейін, 
ыдырайтын жасыл көң сабағы жерді пайдалы 
органикалық заттармен қанықтырады. 
Климаттың өзгеруі жағдайында жасыл көң 
д а қ ы л д а р ы н  п а й д а л а н у  т о п ы р а қ т ы ң 
құнарлылығын сақтауға,  оларды жылу 
күйзелістерінен және ылғалдың болмауынан 
қорғауға мүмкіндік береді.

Тәжікстанның Кабодия 
ауданынан Юсупов Шарофтың учаскесінде 

сидераттар қазуға дайын.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Сидерата  h�ps://rastenievod.com/sideraty.html 

https://rastenievod.com/sideraty.html
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.12 Бірлескен дақылдарды пайдалану (сұлы мен 
жоңышқа)

МАҚСАТЫ
Бір жылдық дәнді дақылдардың көпжылдық 
бұршақ тұқымдас өсімдіктермен бірлескен 
егістері жер құнарлылығын неғұрлым ұтымды 
пайдалануға және жақсартуға, құрғақшылық 
пен қолайсыз климаттық жағдайларда өсімдік 
ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң  ө н і м д і л і г і  м е н 
тұрақтылығын  арттыруға  қызмет  ететін 
мысалдардың бірі болып табылады.

СИПАТТАМА
Бірлескен егістің мақсаты (немесе жабық 
жоңышқа себу) бірінші жылы жоңышқаның 
төменгі  шығымдылығын  өтейтін  жабық 
дақылдан (сұлы) қосымша өнім алу болып 
табылады. Егістің артықшылығы-жабық дақыл 
жоңышқа  көшеттер ін ің  пайда  болуын 
жеңілдетеді, егістің арамшөптері аз, бірінші 
жылы жоңышқамен бірге жабық дақылдың 
шығымдылығы әдетте жоғары болады. Бұл 
жағдайда топырақ органикалық массамен 
байытылады, құрғақшылықтың теріс әсері 
азаяды.

ПАЙДАСЫ
Біржылдық дәнді және көпжылдық бұршақ 
бұршақ дақылдарының бірлескен дақылдарын 
мамандар жердің құнарлылығын жақсарту 
және кірісті арттыру үшін ұсынады. Олар 
климаттың өзгеруі жағдайында тұрақты. 

Тәжікстандағы таулы аймақ баурайында 
көпжылдық шөптерді себу.WOCAT, 2018 ж

Бұл технологияда сұлы мен жоңышқа егу қолданылады. Жоңышқа - бұл керемет жемшөп зауыты 
және Орталық Азияның әртүрлі климаттық аймақтарында, соның ішінде Тәжікстанда жақсы 
өсіріледі. Таза егуден басқа, жоңышқа өсімдіктер - қара бидай, сұлы, арпа (бірлескен егу) 
өнертабысына сәйкес қоспаға себілуі мүмкін. Қоспалар қоректік заттарға жақсы теңдестірілген жем 
береді, 1 га жасыл масса мен шөптің жоғары өнімділігі, топырақты эрозиядан жақсы қорғайды, оны 
азотпен байытады, топырақ ылғалдылығын сақтайды. Құрғақ және қолайсыз жағдайларда 
(топырақтың таяз егістік қабаты, суарудың болмауы, құнарсыз топырақ) жоңышқа өсіру жылдық 
дәнді дақылдармен қоспаларда ұсынылады немесе басқа бұршақ шөптеріне (эспарцет, беде және 
т.б.) артықшылық беру керек. 

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жоңышқа өндірісінің технологиясы: h�p://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm
Жоңышқа өсірудің агротехнологиясы: h�p://agroobzor.ru/rast/a-134.html
Бұршақ және дәнді дақылдарды бірлесіп егу органикалық егіншіліктің негізі ретінде... 2011 жыл
h�ps://cyberleninka.ru/ar�cle/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-
osnova-organicheskogo-zemledeliya

http://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm
http://agroobzor.ru/rast/a-134.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-osnova-organicheskogo-zemledeliya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-osnova-organicheskogo-zemledeliya
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.13 Топырақ өнімділігін сақтау үшін ауыспалы егісті 

МАҚСАТЫ
Ауыспалы егіс - бір тұқымдас өсімдіктер екі жыл 
қатарынан бір жерде өсірілмейтін ауыспалы 
е г і с .  Бұл  әд і с  ш л а м д ы  с а қ т ау ғ а  ж ә н е 
топырақтың сапасын жақсартуға бағытталған.

СИПАТТАМА
Ауылшаруашылық өсімдіктерін бір жерде 
т ұ р а қ т ы  ө с і р у  ө н і м д і л і к т і ң  б і р т і н д е п 
тө м е н д е у і н е ,  а л  ке й б і р  жа ғд а й л а рд а 
д а қ ы л д а р д ы ң  ө л і м і н е  ә к е л е д і .  Е г е р 
дақылдарды ауыспалы егіс қағидаттарына 
сәйкес ауыстырсақ,  өнімділікт і  едәуір 
арттыруға болады. Егер жыл сайын бір жерге 
әртүрлі дақылдар отырғызылса, топырақ 
сауығып, оның қоректік заттары ұтымды 
жұмсалады. 
Мәселе мынада, кейбір өсімдіктер пайдалы 
элементтерді топырақтың жоғарғы қабатынан, 
ал басқалары төменгі қабаттан тұтынады. 
Сонымен қатар, бұл заттар әртүрлі мөлшерде 
тұтынылады. Көптеген өсімдіктердің тамыры 
токсиндерді шығарады. Әдетте сол отбасынан 
шыққан мәдениеттер оларға сезімтал. Бұл 
ә с і р е с е  қ ы з ы л ш а ,  с ә б і з  ж ә н е  ш п и н ат 
кереуеттерінде байқалады. Егер сіз осы 
көкөністерді бірнеше жыл қатарынан бір жерге 
отырғызсаңыз, әрбір келесі дақыл, әдетте, 
а л д ы ң ғ ы ға  қа р а ға н д а  н а ш а р ,  ө й т ке н і 
токсиндер өсімдіктердің дамуын тежейді. 
Дұрыс ауыспалы егіс бұл әсерді тегістейді, 
топырақты емдейді. Бұрынғы шығарған 
токсиндерге сезімталдығы аз -  бұршақ 
тұқымдас, жүгері, пияз.
Өріс үшін:
Ауыспалы егіс схемасына жеке дақылдар да, 
олардың топтары да кіруі мүмкін, әдетте ұқсас 
қасиеттері бар: дәнді дақылдар (күздік немесе 
жаздық), бұршақ тұқымдастар, қатарлы 
дақылдар, көпжылдық шөптер, бір жылдық 
шөптер, таза және жайылған тыңайған.

ПАЙДАСЫ
Ауыспалы егіс фермерлер үшін қажет, өйткені 
ол дақылдардың өнімділігін және қолайсыз 
жағдайларға бейімделу қабілетін арттырады, 
то п ы р а қ т ы ң  қ ұ р ы л ы м ы  м е н  қ ұ р а м ы н 
жақсартады. Ауыспалы егіс зиянкестердің, 
аурулар және т.б тіршілік циклін бұзады; әр 
түрлі тұқымдастардан ауыспалы өсімдіктер 
кейбір арамшөптердің циклін бұзуы мүмкін.
Климаттың өзгеруі жағдайында топыраққа 
жағымсыз әсер күшейеді, сондықтан бұл 
шаралардың ауылшаруашылық өнімділігін 
сақтау үшін маңызы зор. Дәнді дақылдарды 
қалай өсіру туралы дәстүрлі көзқарастарды 
өзгерту жеке учаскелерде, фермаларда (оның 
ішінде әйелдер басқаратын жерлерде) 
қ ұ н а р л ы л ы қ т ы  с а қ т а у ғ а  ж ә н е 
тыңайтқыштардың құнын төмендетуге 
көмектеседі.

Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының 
Жеңіс ауылының фермерлері ауыспалы егіс 

принциптерін зерттеп жатыр.
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СИПАТТАМА
Мысалы, егістік дақылдарға арналған ауыспалы егіс схемасы келесідей болады: 1 - жылдық шөптер, 2 
- күздік дәнді дақылдар, 3 - қатарлы дақыл, 4 - жаздық дәнді дақылдар. Бұл тәсіл қажет болған 
жағдайда дақылдардың ауысуын оны тұтастай өзгертпестен реттеуге мүмкіндік береді. Мысалы, 
жоғарыда келтірілген дақылдарды алмастыруға болады: 1 - жасыл бұршақ - жемге арналған арпа 
қоспасы, 2 - күздік қара бидай сүрлемге, 3 - сүрлемге арналған жүгері, 4 - сұлы, бұл ретте ауыспалы егіс 
және аудандардың құрылымы сақталған.
Әдетте, бір мәдениет бір өрісті алады. Алайда, белгілі бір ауыспалы егістерде, көбінесе қысқа 
ауыспалы егістерде бір алқапқа бірнеше ұқсас дақылдарды егуге болады. Мысалы, күздік дәнді 
дақылдар алқабына күздік қара бидай мен күздік бидайды, қатарлы егін алқабында — картоп, 
сүрлемге жүгері және жемшөп тамыр дақылдары, жаздық дәнді дақылдар алқабына — сұлы мен 
арпа және т. б. орналастыруға болады.

Көкөніс бағы үшін:
Сіз жыл сайын әр түрлі отбасылардың көкөністерін кезектестіру арқылы өнімді арттыра аласыз. Бір 
жерде бірнеше жыл қатарынан өсіруге болмайтын өсімдіктердің үлкен тізімі бар. Ерекшеліктер -  
бұршақ, құлпынай, картоп және қызанақ болып табылады. Сіз бір отбасының дақылдарын бірінен 
соң бірін өсіре алмайсыз. Көкөністерді орнына 3-4 жылдан кейін ғана қайтару керек. Сіз 
алмастыратын мәдениеттер бір отбасы болмауы керек! Мысалы, сәбіздің орнына аскөк себіңіз. Бұл 
дақылдар бір отбасына жатады - балдыркөк.
Қызанақ, қырыққабат, балдыркөк және қиярды микро және макро элементтерге бай топыраққа 
отырғызған дұрыс.
Бұл дақылдар топырақтан көптеген қоректік заттарды тұтынады.
Құрамында аз мөлшерде компост бар кереуеттерге бұршақ дақылдары мен тамыр дақылдарын 
отырғызу керек.
Бұршақ дақылдары топырақты азотпен байытады.
Пияз, сәбіз және сарымсақ асқабақ, қырыққабат немесе картоптан кейін жақсы отырғызылады - 
арамшөптер аз болады. 

Көкөніс дақылдарының ауыспалы егісі
Дереккөз: h�ps://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html
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https://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html
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СИПАТТАМА
Бау-бақша аумағын 3 бөлікке бөліңіз. Әрқайсысында 4 кереует бар. Ауыспалы егісті жоспарлау 
кезінде төмендегі кестені пайдалануға болады.

Өріске арналған ауыспалы егіс
Дереккөз: h�ps://fieldcropnews.com

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнеге сілтеме: h�ps://ok.ru/video/701268890090 
Ауыспалы егіс мақаласы: h�ps://travart.ru/sevooborot 
Демонстрациялық аймақ: Учкун ауылы, Қырғызстан Республикасы, Нарын облысы... Байланыс 
жасайтын адам: Байбағышов Ермек, ҮЕҰ мүшесі «Қырғызстанның топырақтанушылар қоғамы», 
е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.13 Топырақ өнімділігін сақтау үшін ауыспалы егісті 

https://fieldcropnews.com
https://ok.ru/video/701268890090
https://travart.ru/sevooborot
mailto:kyrgyzsoil@mail.ru
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.14 Амарантты өсіру

МАҚСАТЫ
К ө п т е г е н  б а с қ а  д а қ ы л д а р д а н 
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы А м а р а н т  д а қ ы л д а р ы 
құрғақшылыққа және 50 градусқа дейін 
ыстыққа төзімді,бұл оны климаттың өзгеруі 
жағдайында қолдануға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар,Амарант жоғары емдік және 
қоректікқасиеттерімен танымал. Амарант 
т а м а қ  п е н м е д и ц и н а д а  к е ң і н е н 
қолданылады.Оның құрамында көптеген 
дәрумендер,амин қышқылдары, пайдалы 
минералдаржәне элементтер бар, иммундық 
жүйенінығайтады, жасушаларды қалпына 
келтіреді және қатерлі ісіктің алдын алады, 
дененіжасартады, жараларды емдейді 
жәнеқабынуды процестерін тоқтатады, 
қанауруларын емдейді.   Косметология 
майындаамарант салмақ жоғалту,  тері 
ауруларын қалпына  келтіру және шаш жоғалту 
үшінқолданылады.

СИПАТТАМА
Ж ы л ы  ж ә н е  қ о ң ы р ж а й  к л и м а т т а 
өсетін,Амаранттың 100-ден астам түрі 
белгілі.климат. Оның биіктігі шамамен 2,5 
метрге жетеді. 90 күнде ол 2 метрге дейін өседі.

ПАЙДАСЫ
Мал және құс шаруашылығында амарант      
т и і м д і  ж ә н е  э к о л о г и я л ы қ  т а з а  ж е м 
б о л ы п т а б ы л а д ы .  Б а с қ а  ж е м д і к 
дақылдарменсалыстырғанда, ол ең көп табыс 
әкеледі,сүттің мөлшерін көбейтеді және 
с а п а с ы н ж а қ с а р т а д ы ,  қ ұ с т ы ң  к і р і с і н 
а р т т ы р а д ы . А м а р а н т т а ғ ы  2 0 
маңыздыаминқышқылдарының 18-і Амарант 
тамыры топырақты ылғалдандырады, оны 
азотпен байытады және     өнімділікті 
арттырады.Басқа жеммен салыстырғанда бұл     
ауылшаруашылық жануарларының өсуін 30% - 
ғадейін арттырады. Амарантта қызғылт 
тұқымдар бар, олардан қызыл ұн жасап, 
бисквит пісіре аласыз.

Дүниежүзілік Банк / РЕЦЦА / NESDCA 
CAMP4ASB бағдарламасы шеңберінде 2020 
жылы Түркменстанда "Тебиғи Кувват" БҚҰ 
өткізілген тренингтердің қатысушылары 

алғашында Дашогуз бен Мары аймақтарында 
амарант отырғызды. 
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СИПАТТАМА
џ Амарантты алғашқы аяздан кейін гүлді тұқыммен кептіру арқылы астыққа жинайды. Амарант 15-

тен 50 ц/га-ға дейін және 2000 ц (200 т) / га биомасса береді. Егу үшін 1 га үшін 1-2 кг тұқым қажет. 
џ Амаранттың жапырақтарын жинауға, кептіруге, турауға, тағамдар мен салаттарға қосуға, сонымен 

қатар пайдалы шай дайындауға болады.
џ Амарант тұқымдары өте ұсақ болғандықтан, топырақ жеткілікті таза болуы керек (өсімдік 

қалдықтарынан) және егу алдында ылғалдандырылған, ал беті тегістелуі керек.
џ Енгізу тереңдігі 0,5-1,5 см, ал топырақ жеткілікті ылғалды болуы керек, немесе себуді жаңбыр 

жауғанға дейін жасау керек. Себу алдында тұқымдарды себу материалының ыңғайлылығы мен 
үнемділігі үшін ірі құммен немесе үгінділермен араластыруға болады. Тұқым себу тәртібі әртүрлі 
болуы мүмкін, қатар аралықтары 20-30 см және қатар аралықтары 45-70 см.

џ Наурызда немесе сәуірде топырақ 10-12 ° C дейін жылыған кезде амарантты егуге кірісуге болады. 
Өсу кезеңі 90-нан 120 күнге дейін.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Бейнелер мен контактілер
h�ps://www.youtube.com/watch?v=AVauKw_rPAU, h�ps://www.youtube.com/watch?v=6HUxT0oDZ2U
h�ps://gazeta.ua/ru/ar�cles/promo�on/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-i-
kosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
h�ps://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta

Дүниежүзілік Банктің CAMP4ASB/ РЕЦЦА/NESDCA бағдарламасы 
аясында 2020 жылы Түрікменстанда өткізілген "Тебиғи Кувват" БҚҰ 

тренингтеріне қатысушылар Дашогуз және Мары облыстарында 
алғашқы болып амарант отырғызды.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.14 Амарантты өсіру

https://www.youtube.com/watch?v=AVauKw_rPAU
https://www.youtube.com/watch?v=6HUxT0oDZ2U
https://gazeta.ua/ru/articles/promotion/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-i-kosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
https://gazeta.ua/ru/articles/promotion/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-i-kosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
https://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.15 Ауыл шаруашылығы және тұрмыстық қалдықтардан 
алынатын компост

МАҚСАТЫ
Ауылдық үй шаруашылықтарымен шаруа 
қожалықтары топырақ  құнарлылығын 
жақсарту және өсімдіктерді тамақтандыру үшін 
компост қолданылады. Компостты қолданудың 
белгілі артықшылықтары бар:
үй шаруашылығындағы және бақтардағы 
органикалық қалдықтар тез арада жойылады, 
сіз құнды және ақысыз био тыңайтқыш аласыз. 
Компост топырағы жоғары гумустың және 
қоректік заттардың, сондай-ақ ылғалды ұстап 
тұру қабілетінің арқасында топырақтың 
сапасын жақсартуға өте қолайлы.

СИПАТТАМА
Әдетте компостты компост шұңқырларында, 
таяз траншеяларда, үйінділерде, ағаш қоқыс 
жәшіктерінде дайындайды.Әдетте компостты 
компост шұңқырларында, таяз траншеяларда, 
үйінділерде, ағаш қоқыс жәшіктерінде 
дайындайды. Компост - бағалы органикалық 
тыңайтқыш, ол барлық ауылшаруашылық 
дақылдарына, ашық ауада да, үйде де 
жарамды. Ол мульча ретінде де қолданыла 
алады. Компост құрамында 1,4-2% азот, 0,6-
1,0% фосфор, 1,0-1,5% калий, 3,0-4,0% кальций, 
2-4% гумус, 60-70% топырақтың биологиялық 
белсенділігін арттыратын органикалық заттар, 
м и к р о э л е м е н т т е р  ж ә н е  ж ә н е 
микроорганизмдер бар.
Компосттау көп еңбекті қажет етпейді және 
фермада пайда болатын органикалық 
қалдықтардан арылуға мүмкіндік береді. 
Оларға жаңа кесілген шөп, ескі сабан, шіріген 
шөп, ағаш жапырақтары, егістіктер мен 
жайылымдардағы арамшөптер, бақшадан 
өсірілген мәдени өсімдіктердің шыңдары, 
ұсақталған қабықтар мен ағаш дақылдарының 
бұтақтары,  қамыс пен  жүгер і  сабағы, 
тұрмыстық қалдықтар (қоқыс, күл, қағаз, 
картон, мақта қажет емес заттар).

ПАЙДАСЫ
Компост жасаудың бірнеше артықшылықтары 
б а р .  О н ы ң  і ш і н д е  э к о л о г и я л ы қ  т а з а 
т ы ң а й т қ ы ш т а р  а л у ,  м и н е р а л д ы 
тыңайтқыштарды сатып алумен салыстырғанда 
э к о н о м и к а л ы қ  т и і м д і л і к  ж ә н е 
а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ  а л а ң ы н д а  б а р 
қ а л д ы қ т а рд а н  ( қ а л д ы қ т а рд ы  а з а й т у ) 
тыңайтқыштардың қажетті мөлшерін алу.

Тәжікстанның Хисравский ауданы, Бешкапа 
Носири ауылынан Бобоев Хамзаның 
фермасындағы компост бункері мен 

шұңқыры.
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СИПАТТАМА
Компостқа жаңа көң, шлам және сұйық құс тамшысын қосу оның сапасын жақсартады және пісіру 
процесін тездетеді.
Қажетті ылғалдылықты сақтау үшін (60-70%) компост шұңқыры (байламы) құрғақ жаз мезгілінде, 
аптасына бір рет 1 м3 үшін 2 - 3 шелек су мөлшерінде сумен суарылады. Әр суарудан кейін ылғалдың 
булануын азайту үшін шұңқыр полиэтиленмен жабылған, бірақ ауаға жақсы қол жетімділікті 
қамтамасыз ету үшін ауа өткізбейді. Бұл жағдайларда ішіндегі температура 80°C-қа жетуі мүмкін, бұл 
органикалық қалдықтардың тез ыдырауына, ауру қоздырғыштарын мен арамшөптер 
тұқымдарының жойылуына ықпал етеді. Шұңқыр ішіндегі ауаға қол жетімділікті жақсарту үшін, 
компост күрекпен айына 2 рет өңделеді. Суық ауа райының басталуымен компост шұңқыры 10-15 см 
жер қабатымен жабылады.

Компостты қалай жасауға болады. Шұңқырдың түбіне  бұтақтарды, сынықтарды  салыңыз – олар 
дренаж рөлін атқарады. Содан кейін органикалық қалдықтар қабат-қабат болып үйіледі, қалдық 
қабаты 30-50 см, содан кейін жер қабаты 5-10 см, содан кейін тағы да органикалық қалдықтар болуы 
керек. Жетілуді жеделдету және жоғары сапалы тыңайтқыш алу үшін қабаттардың арасына көң, күл, 
әк қосуға болады. Компосттау кезеңі әдетте созылады 6-12 айға созылады. Дайын компост массасы 
ұсақ, ылғалды және қара түсті болуы керек.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Компостты қалай дұрыс жасауға болады: h�ps://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-
3336.html
Компостты қолдану арқылы топырақтың құнарлылығын арттыру... WOCAT (Жерді тұрақты басқару 
бойынша дүниежүзілік мәліметтер базасы) 
h�ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
Жоңышқа: егу және күтім. h�ps://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/

Компост шұңқырын дайындау кезеңдері. Дереккөз
Мурод Эргашев, CAMP4ASB, Тәжікстан.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.15 Ауыл шаруашылығы және тұрмыстық қалдықтардан 
алынатын компост

https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-3336.html
https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-3336.html
https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
https://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.16 Үйдегі вермикомпост

МАҚСАТЫ
Азық-түлік қалдықтарының көпшілігін жер 
қ ұ р т т а р ы н  қол д а н а  от ы р ы п ,  п а й д а л ы 
тыңайтқыш ретінде өңдеуге болады, бұл 
технология «вермикультуралар»деп аталады. 
Бұл жағдайда әдетте қолданылады: қарапайым 
немесе қызыл; кішкентай қызыл; тезек. 
Кішкентай үй шаруашылығының қажеттіліктері 
үшін сіз үйдегі шағын вермикомпостты жинай 
аласыз.

СИПАТТАМА
Вермикомпост - бұл вермикомпост өндіруге 
ж ә н е  т ұ р м ы с т ы қ  қа л д ы қ т а рд ы  жау ы н 
құрттарын қолдану арқылы жоюға арналған 
құрал.
Б а рл ы қ  в е р м и ко м п о с те рл е р  д и з а й н ы 
бойынша бірдей және бір-біріне салынған 
жәшіктер мұнарасын білдіреді. Төменгі тартпа 
түбі тығыздалған науа түрінде жасалған. Оның 
мақсаты - жоғарғы қабаттардан ағып жатқан 
сұйықтықты жинау. Науаның түбіне суды 
ағызатын кран орнатылған. Кейбір өндірістік 
құрылымдарда  төменгі  науаға  сулауға 
арналған сүзгі орнатылған. Ортаңғы қорап 
негізгі болып саналады. Онда құрттардың 
негізгі бөлігі орналасқан. Жоғарыдағы жем 
жануарлардың асқазанымен вермикомпостқа 
дейін өңделеді және осы қораптың төменгі 
ж а ғ ы н а  о р н а л а с а д ы .  О р т а ң ғ ы  қ о р а п 
вермикомпостпен толтырылғаннан кейін, 
келесі қорап оның үстіне қойылады. Орташа 
жәшіктер 2 болуы мүмкін
Ж о ғ а р ғ ы  қ о р а п  н е г і з г і  о р т а  н а у а н ы 
вермикомпостпен артық толтырғаннан кейін 
орнатылады. Үстіңгі қорапқа тамақ үнемі 
жеткізіліп тұрғанда, құрттар ортаңғы қорапты 
б і р т і н д е п  б о с а т ы п ,  б ұл  и е с і н е  о д а н 
вермикомпостты алып тастауға мүмкіндік 
береді.Вермикомпостты  өз  қолыңызбен 
жасаудың артықшылықтары:
џ үйдегі құрттар кез-келген қол жетімді 

материалдардан жасалады, сондықтан 
олардың құны сатып алынғаннан бірнеше 
есе төмен;

ПАЙДАСЫ
Те х н о л о г и я  т о п ы р а қ  қ ұ н а р л ы л ы ғ ы н 
жақсартатын және топырақ организмдерінің 
биоәртүрлілігін сақтайтын вермикомпост 
өндірісі үшін құрттарды қолдануға негізделген.
Технология  топырақтың  құнарлылығын 
қалпына келтірудің қол жетімді әдісін ұсынады, 
азық-түлік үшін қауіпсіз болып табылатын 
органикалық егіншілікті енгізуге мүмкіндік 
береді.  Іс-әрекеттің  тиімділігі  бойынша 
гумустық тыңайтқыштар көңден жоғары. 
Қосымшаның әсері 4-7 жылға созылады.
Тыңайтқыштардың құны мен жұмыс күшіне 
кететін шығындар азаяды (мысалы, көң сатып 
а л у  м е н  и м п о р т т а уд ы ң  қ а ж е т і  ж о қ ) , 
денсаулыққа қауіп азаяды. Әйелдер үшін еңбек 
шығындарының төмендеуі. Құрттың көмегімен 
1 тонна көңден орта есеппен 600 кг-ға дейін 
вермикомпост алынады. Вермикомпост өзінің 
жұмысы кезінде үш міндетті шешеді:
џ О р г а н и к а л ы қ  ш ы қ қ а н  т ұ р м ы с т ы қ 

қалдықтарды жою.
џ Биогумустың көп мөлшерін жыл бойына 

өндіру.
џ Балық аулауға немесе сатуға пайдалану үшін 

құстарды / балықтарды тамақтандыруға 
арналған асыл тұқымды құрттар.

Сарапшы Байбағышов Ермек 
(Қырғызстанның топырақтанушылар 

қоғамы) семинарға қатысушыларға 
Қырғызстан Республикасы, Нарын облысы 
Учкун ауылдық кеңесі шаруа қожалығының 
базасында қарапайым вермикомпостерді 

бөшкеден құрастыру принциптерін айтады.
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СИПАТТАМА
џ өздігінен жасалған құрылымдар олардың болашақ орналасуын ескере отырып жасалады және, 

сондықтан олар кез-келген бөлменің интерьеріне оңтайлы сәйкес келеді;
џ құрт үйіндегі жануарлардың саны үнемі өсіп отырады. Өздігінен жасалған құрылымдарды 

пайдалану кезінде мұнараны қажет болған жағдайда қажетті көлемге дейін ұлғайту өте оңай.

«Мұнара» типіндегі компостер әмбебап және құрттардың тауарлық басын алу үшін де, тұрмыстық 
қалдықтарды вермикомпостқа қайта өңдеу үшін де қолдануға болады.
Құрылымды дайындау үшін келесі материалдар қажет: Бір-біріне мықтап орнатуға болатын 4 
пластикалық қорап; жоғарғы қорапқа немесе фанераның бір бөлігіне қақпақ;
су құюға арналған арматурасы бар кран; фанера, ДСП немесе тірекке арналған жиһаз тақтасы; тіреу 
аяқтарына арналған 50-ден 50-ге дейінгі қимасы бар штангалар.
Контейнердің түбінде диаметрі 13 мм болатын тесік бұрғыланады. Шұңқырға кран салынып, науаның 
түбіне гайкамен салынған екі тығыздағыш арқылы бұрап бекітіледі.
Қалған үш қораптың түбінде әр 30-40 мм-де диаметрі 5-6 мм болатын тесіктер жасалады. Бұрғылауды 
дәлірек жүргізу үшін саңылаулардың орталықтары алдын-ала сквермен шаншылады. Желдеткіш 
қораптардың бүйірлерінде диаметрі 1 мм саңылаулар жасалады. Диаметрі 1 мм болатын желдету 
тесіктері қақпақта 5 см-ден кейін бұрғыланады. Пластикалық қақпақ болмаған жағдайда, ол 
фанерден жасалған
.Стендтің негізі жиһаз тақтасынан, фанерадан немесе ДСП -дан кесілген. Өзек бұрғысын пайдаланып, 
төгу клапанының негізінен тесік кесіледі. Аяқтарда көлденең қимасы 50-ден 50 мм-ге дейін бар 
штангаларды қолдануға болады. Аяқтар өлшемі бойынша кесіліп, өздігінен бұрап тұратын 
бұрандалар көмегімен негізге бекітіледі.

Тағамның мөлшері тікелей құрттардың санына байланысты. Күніне бір дарақ өз массасынның 1⁄2 
дейін жейді. Әдетте құрттардың саны бірнеше айда екі есе көбейеді. Енді оны сандармен 
қарастырайық. Ересектердің құрттардың 450 граммына (оларды дененің айналасында ісінген 
"белдіктің" болуымен анықтауға болады) күніне 225 грамм тамақ қалдықтары қажет болады. 
Құрттардың санын жас даралармен толықтырғаннан кейін жем мөлшерін аздап көбейтуге болады. 
Құрт жыныстық жетілуге шамамен 3 айда жетеді.

Пайдалану:
Ортаңғы контейнер негізгі субстрат қоспасымен толтырылады 
(топырақпен, үгінділермен шіріген көң қоспасы) және пропорцияда 
тамақтандыру 2-ден 1-ге дейін қатынаста қоректеніп, тұндырылған 
ауыз сумен суарылады. «Старатель» немесе Калифорния қызыл 
құртының құрттары құртқа түсіп, қақпақпен жабылады. 
Вермикомпосттағы ауа мен субстраттың температурасы 30°C-тан 
аспауы керек. Әрі қарай, барлық техникалық қызмет көрсету апта 
сайынғы ылғалдылықты бақылауға және тамақтандыруға дейін 
азаяды.
Тағамы: көкөністер мен жемістердің қабығы, шай жапырақтары, 
кофе ұнтағы, жұмыртқа қабығы және т.б.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Вермикультивация туралы бейнеге сілтеме: h�ps://ok.ru/video/672066112191
Вермикомпостері - h�ps://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/
Демонстрациялық аймақ: Учкун ауылы, Қырғызстан Республикасы, Нарын облысы... Байланыс 
жасайтын адам: Байбағышов Ермек, ҮЕҰ мүшесі «Қырғызстанның топырақтанушылар қоғамы, 
 е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.16 Үйдегі вермикомпост

https://ok.ru/video/672066112191
https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/
mailto:kyrgyzsoil@mail.ru
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.17 Үйдегі гидропоникалық қондырғы

МАҚСАТЫ
Гидропоника - өсімдіктерді өсіру әдісі, бұл 
тамырлар өз қоректік заттарын жерден емес, 
судан алады (дәлірек қоректік ерітіндіден). 
2 0 0  ж ы л д а н  а с т а м  у а қ ы т  б о й ы  б ұ л 
технологиялар өнеркәсіптік ауқымда және 
шағын фермаларда қолданылады.
Гидропоника сонымен қатар үй бақшаларында, 
жылыжайларда және шағын жабық бақтарда 
қолданылады.

СИПАТТАМА
Гидропоникалық әдіспен өсіргенде өсімдік 
тамырлары қоректік ерітіндіге немесе тек тірек 
үшін қолданылатын арнайы инертті субстратқа 
орналастырылады. Субстраттың капиллярлары 
арқылы ылғал тамырға көтеріліп, оларды 
с у а р а д ы  ж ә н е  т а м а қ  ж е т к і з е д і . 
Гидропониканың бірегейлігі - бұл салат, қияр, 
құлпынай, гүл және т.б. өсіруге мүмкіндік 
береді. Ерекшелігі түйнегі бар дақылдар 
(түйнектер шіріп кетуі мүмкін).
Қажетті материалдар: қоректік заттармен суды 
сақтауға арналған 1 ыдыс (қақпағы тығыз және 
қабырғалары мөлдір емес,  әйтпесе су 
гүлдейді); 2- құмыралар - төменгі жағында 
көптеген тесіктері бар кішкентай гүл ыдыстары; 
3- суды оттегімен қанықтыруға арналған сорғы
(аквариумдарға арналған екі каналды сорғы 
қолайлы); Қопсытқыш бөшкелері бар 4-
силиконды шлангтар.
Субстраттар. Ең қолайлы: керамзит, кокос 
талшығы, минералды мақта және т.б.
Қоректік ерітінді (концентрат):
Эллис гидропоникалық ерітінділері - бұл 
әм беба п  қо р ект ік  ер і т інд і  ( тө м ендег і 
сілтемелердегі гидропоникалық ерітінділердің 
рецептерін қараңыз). Қоректік ерітінді ретінде 
күрделі тыңайтқышты қолдана аласыз, оны 10 
литр суға 2 ас қасық тыңайтқыш мөлшерінде 
сұйылту керек. 
Пайдалануға дайын қоректік ерітіндінің 
температурасы бөлме температурасынан 
төмен болмауы керек, ал қыста бөлме 
температурасынан 2-3 градус жоғары болуы 
керек.

ПАЙДАСЫ
Технология жасыл желектерді, көкөністерді, гүл 
дақылдарын жеке учаскенің  шектеул і 
аумағында немесе тіпті үйде немесе балконда 
өсіруге мүмкіндік береді.
Экономикалық тиімділік - гидропоникада 
көкөністерді өсіру суды үнемдейді, сізге жерде 
өсірілгенге қарағанда бірнеше есе көп өнім 
жинауға мүмкіндік береді.
Технология сонымен қатар климаттың өзгеруі 
жағдайында дақылдардың жоғалту қаупін 
азайтуға көмектеседі. Өсіру процесінде 
топырақтың жетіспеушіліг і  қопсытпай, 
арамшөптерді жоймай, үнемі суармай, жердегі 
зиянкестермен күресуге мүмкіндік береді, бұл 
әйелдер жұмысын едәуір жеңілдетеді.

Гидропоникалық қондырғы «Экохом тез 
жүретін үй» негізінде, Қырғыз Республикасы, 

Чуй облысы, Лебединовка ауылындағы 
шеберханаға орнатылды.
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СИПАТТАМА
Әдетте өсімдіктерді ерітіндіге біртіндеп «дағдыландыру» керек, яғни ерітінді бірінші аптада 4 рет, 
екінші аптада екі рет, сұйылтылмаған ерітінді 3-ші аптада қолданылады.
Пластикалық құбырлардан қарапайым гидропоникалық қондырғыны жинау (қияр өсіру мысалында) 
Пластикалық ағынды су құбырларынан, бір құрылымға жинақталған адаптерлер мен қондырғылар 
және өзіндік аэрация жүйесі бар, яғни өсімдіктің тамырына үнемі оттегі беретін гидропоникалық 
қондырғы.
Материалдар: ағынды су құбыры, бұрыштар - 4 дана, тройник 4 дана, штепсель - 1 дана (барлық 
бөліктері 110 мм), пломбалар, аквариумдарға арналған сорғы, бөшкелер-аэраторлар, түтікшелер 
(силиконды шлангтар) - 2 м, керамзит (алдын ала қайнатыңыз), гүл құмыралары - 4 дана, қалтқы 
көбікке арналған - пенопласт, маркер (лак), пластик таяқша. Көшеттер: көшеттер өсетін тұқымдарды 
алдын-ала отырғызыңыз.
Құралдар: темір аралау, бұрғылау, пышақ.
Темірдің жоғарғы байланыстырушы бөлігін темір арамен кесіңіз.
Содан кейін құмыраңы тесу арқылы дайындаймыз.
Әрі қарай, сақиналары бар барлық құбырларды бір құрылымға жинаймыз. Жинау алдында 
тығыздағыштарды сұйық жуғыш затпен майлау керек, әйтпесе құбырларды қосу өте қиын болады.
Аэрация үшін сорғыны құбырлармен және аэраторлармен қосыңыз. Орнатуда осылай орналасқан 
(фотосуретті қараңыз).

Штепсельде біз түтіктер мен қалқымалы тесіктерді бұрғылаймыз. Біз түтіктер мен қалтқыларды 
саламыз, түтіктерді құмыралардың астынан өткіземіз.
Біз көшеттерді жерден өте мұқият шығарамыз, тамырларды жерден жуамыз, керамзитпен ыдысқа 
батырамыз. 
Біз қондырғыны қоректік ерітіндімен толтырамыз және гидропоникалық қондырғыны тексеруді 
бастаймыз.
Пайдалану:
Орналастыру: Ең жақсысы - желден және температураның өзгеруінен қорғалған жабық кеңістік 
(жарығы бар терезелері жоқ бөлме, жылыжай). 
Орнатуды тек керамзитты өзгерту арқылы бір жылдан астам пайдалануға болады.
Қиярды ақпан айының соңында өсіруге болады, бірақ қыста да мүмкін, дегенмен, бұл жағдайда 
жасанды жарықтандыру қажет болады.

Әрі қарай, қондырғыдағы су деңгейін анықтау үшін 
көбік пен пластикалық шыбықтан қалқымалы заттар 
жасаймыз. Қалқыманың өзегіне қондырғыдағы 
сұйықтықты анықтау үшін маркерді (лак) белгілейміз. 
Біз бір сызықты қалқыманың түбіне қойдық, екіншісі -
орнату ортасына су толтырылған деңгейде. Үшінші 
сызықша дәл ортасында орналасқан. Одан төмен 
түспеуі керек (бұл деңгей қатаң бақылауға алынуы 
керек - уақытында су құйыңыз).

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Гидропоника туралы бейнеге сілтеме: h�ps://ok.ru/video/35788493291
Гидропоникалық ерітінді рецептері  - h�p://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm
Демонстрациялық аймақ: Лебединовка ауылы, Қырғыз Республикасының Шу облысы... Байланыс 
жасайтын адам: Анатолий Неустроев, е-mail: akmena@mail.ru

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР 
3.17 Үйдегі гидропоникалық қондырғы
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3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.18 Балкондағы шағын бақша

МАҚСАТЫ
Үйдегі немесе балкондағы шағын бақ жыл 
бойына жеміс бере алады және көкөністер мен 
дәрумендердің жақсы жеткізушісі болады.

СИПАТТАМА
Сіз қандай дақылдарды өсіргіңіз келетінін 
шешуіңіз керек. Шағын бақшаға өсімдіктерді 
т а ң д а ғ а н д а ,  б а с т а п қ ы  ж а ғд а й л а р д ы 
басшылыққа алыңыз: температура, жарық, 
ылғалдылық. Шамамен бірдей жағдайлар мен 
ұқсас күтімді қажет ететін және ықшам тамыр 
жүйесі бар дақылдарды таңдауға тырысыңыз.
Витаминді керует
Бұл үлкен қиындықтар мен кеңістікті қажет 
етпейді, бірақ ол жаңа шөптер мен ащы 
шөптермен қамтамасыз етеді.  Мұндай 
кереуетті ең кішкентай балконға, тіпті терезеге 
оңай орналастыруға болады.
Ақжелкен - жәшіктерде жақсы өседі, түбі таяз. 
Тұқым отырғызуды сәуірдің басында жасауға 
болады. Жасыл желектерді көп беретін ерте 
пісетін сортты қабылдаған дұрыс. Топырақты 
жылы сумен суарыңыз, 1 см тереңдікте 
ойықтар жасаңыз, себіңіз және суарыңыз. 
Ақжелкеннің тұқымын алдын-ала сулап алған 
дұрыс. Ол көтерілгенде, жасылдарды біршама 
сирету керек. Бұл өсімдік көлеңке мен ылғалды 
жақсы көреді. Күн сайын су себу.
Аскөк - жасыл желектің өте сабырлы түрі. 
Ұсынылған температура - 17 ° C. Аскөк себер 
алдында тұқымдар жақсы өсіп шығуы үшін суға 
малытыңыз. Бұл жағдайда суды мезгіл-мезгіл 
өзгерту керек. Аскөк жеңіл және таза ауаны 
жақсы көреді. Егер ол ыстық болса, оны жақсы 
суару керек, әйтпесе жұқа жапырақтары дөрекі 
болады.
Салат жапырақтары - Тұқымдарды тереңдігі 1 
см тереңдікке терең емес етіп себіңіз. Өскіндер 
пайда болғанға дейін салатты қараңғы жерде 
ұстаған дұрыс. Салат ылғалды жақсы көреді 
және үнемі суаруды қажет етеді. Бірінші егін 3 
а п т а д а н  к е й і н  ж и н а л а д ы .  С ы р т қ ы 
жапырақтарды барлық бұталардан бірдей кесіп 
алып, ортасын қалдыру керек, сонда өскіндер 
үнемі жаңарып отырады, ал өнімділік үлкен 
болады.

ПАЙДАСЫ
Балконда шағын бақ жасау үшін көп нәрсе 
қажет емес. Шығындар тек көшет пен тұқымға 
кетеді.
Мұнда үлкен артықшылық бар - балконда 
өсірілген көкөністер жылына бірнеше рет өнім 
береді! Үстелде жыл бойы жаңа піскен 
органикалық көкөністер ғана емес, сонымен 
қатар үйде өсірілген дәмдеуіштер көмегімен 
дайындалған тағамдар да болады.
Балкон - бұл жылыжайдың бір түрі, мұнда 
күнделікті температураның күрт өзгеруі 
болмайды, сондықтан өсімдіктер мұнда 
өздерін жайлы сезінеді және маңыздылығы 
ж а ғ ы н а н  о л а р  ә р т ү р л і  а у р у л а р  м е н 
зиянкестерден қорғалған. Шағын көкөніс бағы 
пайдалы ғана емес, сонымен қатар әдемі.
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СИПАТТАМА
Дәмдеуіштер

Мелисса - Лимон бальзамының тұқымы ылғалды топыраққа себіледі. Оны балконда да, терезеде де 
өсіруге болады. Ең бастысы - мелиссаның жарық шамдары жеткілікті екендігіне көз жеткізу.

Жалбыз - өте таңқаларлық және тұқымдар әрдайым өніп шықпайды, бұл климаттық жағдайларға 
таңқаларлық. Жалбыз үнемі суаруды қажет етеді және температураның өзгеруіне шыдамайды.

Райхан - органикалық тыңайтқыштармен тыңайтылған топырақта жақсы өседі. Бұл өсімдік жылу мен 
жарықты жақсы көреді. Райханді суару топырақты шамадан тыс ылғалдамай қалыпты болуы керек. 
Сонымен қатар, топырақты мезгіл-мезгіл қопсыту керек.

Бақша

Қызанақ. Шағын бақшада көргісі келетін ең танымал көкөніс - қызанақ. Балкондағы бақ үшін 
қызанақтың қарапайым емес төмен өсетін сорттарын таңдаған дұрыс (мысалы, шие). Олардың түбірі 
азырақ тамырланған, сондықтан оларды кішкентай қораптарда немесе құмыраларда өсіруге болады 
және биік өсімдіктерге қарағанда топырағы аз болады. Бірақ үлкен сорттарын да өсіруге болады. 
Балкондағы балабақша үшін ең жақсы таңдау бұл ерте пісетін сорт. Қызанақтың биік сорттарының 
бұталары бір-бірінен 40 см қашықтықта жақсы отырғызылады және оларды тіректерге байлауды 
ұмытпаңыз. Ешбір жағдайда күн сәулесінің тікелей қызанақтың жапырақтарына тигізуіне, сондай-ақ 
жер қоспасындағы судың тоқырауына жол беруге болмайды. Өнімді арттыру үшін сізге бесінші 
немесе алтыншы гүл щеткасынан жоғары бұталардың шыңдарын қысып алу керек. Бұтаның ұқыпты 
болуы үшін сіз тек екі сабақта өсуіне мүмкіндік беріп, барлық сатылардан құтылуыңыз керек. Жоғары 
сыныптар үшін бір сабақ қалдырыңыз. Олар үшін тамаша орын балконның оңтүстік-батыс жағы 
болар еді.

Қияр. Қиярдың алуан түрін таңдағанда, өздігінен тозаңданатын сорттарға назар аударған жөн. Бұл 
мәдениет тым қызық емес болғандықтан, егіннің жартысы сортқа байланысты болады. Сіз суаруға 
назар аударуыңыз керек - топырақ әрқашан аздап ылғалды, тіректің болуы және антенналарды 
мезгіл-мезгіл алып тұруы керек (аптасына бір рет). Ал қияр жинау үлкен болу үшін, олардың 
шыңдары қысылып, бір сабақ түзуі керек. Бұл көкөніс күнді қажет етеді, сондықтан оларды тек 
оңтүстік жағына немесе шығыстан немесе оңтүстік-шығыстан орналастыру керек. Қиярды арнайы 
желдетілетін гүл контейнеріне де отырғызуға болады.

Шалғам. Егер сіз оған қажет жағдайлар туралы білсеңіз, шалғам балконда керемет өседі. Шалғам 
салқын ауаны жақсы көреді, сондықтан оны суық мезгілде фольгамен жабуды ұмытпай, ашық 
балконда өсіруге болады. Қолайлы температура 6-8 ° C, максимум 18 ° C.

Шалғамға арналған топырақ әрқашан орташа ылғалды болуы керек (шамадан тыс ылғалды 
ұнатпайды), шамадан тыс кептірілген немесе сумен толтырылған топырақ тамыр дақылдарын 
бұзады. Балконда өсіру үшін шалғамның атпайтын сорттарын таңдаған дұрыс.Тұқымдар бір-бірінен 5 
см қашықтықта отырғызылады.

Бұрыш. Балконда өсіру үшін «ықшам» бұта және ұсақ жемістер бар бұрыштың қолайлы сорттары. 
Бұрышты күту қызанақты күтуден өзгеше емес. Бұрыш суықты ұнатпайды, балкондағы бақ үшін 
бұрыш көшет әдісімен өсірілуі керек. Тұқымдар қораптарға отырғызылады және жемістер 3 апта 
ішінде пайда болады. Сіз бұталардың тым жоғары өсуіне (бір метрден астам) жол бермеуіңіз керек. 
Олар өсуіне мүмкіндік бермей, оларды қысып алу керек. Тәтті және ащы бұрышты да өсіруге болады. 
Бұрыш өсірілетін балконды желдету керек, ал күн шуақты күндері өсімдікті тікелей күн сәулесінен 
қорғау керек.

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.18 Балкондағы шағын бақша
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СИПАТТАМА
Баклажан. Қызанақ сияқты, баклажандар да кішігірім жемістермен бірге үлкен емес болуы керек. 
Баклажан өсіретін ыдыстар оңтүстік жағында жақсы орналастырылған, өйткені олар жарық пен 
жылуды жақсы көреді. Оларды үнемі суарып отыру керек, шашыратуды жасау да пайдалы.
Құлпынай.  Аспалы отырғызғыш сияқты контейнерлерде немесе әртүрлі мөлшердегі құмыраларда 
өсіріледі. Сіз сондай-ақ су мен ауаның өтуіне мүмкіндік беретін материалдан жасалған арнайы ілулі 
сөмкені пайдалана аласыз. Әртүрлілікті бұта мен ампелді, ең жақсысы, ремонтантты таңдау керек.
Орын таңдау
Жасыл желектері бар витаминді кереует үшін пәтердің ішіндегі кез-келген жарқын орын қолайлы. 
Көлемді көкөніс бақшасы, тіпті одан да көп бақ үшін лоджияны немесе қалалық террасаны таңдаған 
дұрыс.
Жарық жағы
Лоджияның бағыты маңызды. Көкөніс бақшасы үшін оңтүстік-шығысқа, оңтүстікке немесе оңтүстік-
батысқа шығу жақсы болар еді. Дегенмен оңтүстік лоджиялар міндетті түрде сәл «көлеңкеленуі» 
керек. Егер сіздің пәтеріңіздегі балкон жарық жағының басқа бұрыштарына қараса, үмітіңізді үзбеңіз. 
Бірақ бұл жағдайда сіз тым бай дақылдарға сенбеуіңіз керек. Қалалық пәтердегі бақша үшін ең 
маңызды нәрсе - үйдің орналасқан жері. Автокөлік жолдарына қарайтын лоджияларда және ірі 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың жанында жеуге жарамды өсімдіктер өсіруге болмайды. Көкөністер, 
жемістер мен шөптер зиянды заттарды өте оңай жинайды.
Балконға бақша кереуетін неден жасау керек
Кез-келген контейнер немесе қолайлы құрылым үй бақшасына арналған кереует немесе 
контейнерге айналуы мүмкін. Ең бастысы, оның көлемі түбірлік жүйені және топырақтың қажетті 
мөлшерін толық орналастыруға жеткілікті. Осы мақсаттарда жиі қолданылады: кәдімгі гүл 
құмыралары, гүлдерге арналған аспалы балкон құрылымдары, пластикалық бөтелкелер, полиэтилен 
пакеттер, бөшкелер, шелектер мен бассейндер, ескі қораптар, тәрелкелер. Ең бастысы, ыдыстың 
түбінде артық суды ағызатын тесіктер бар - оларды өзіңіз жасай аласыз.
Егер сізде материалдар болса, жәшіктер, тартпалар, сөрелер жасаңыз. Бұл үй бақшасының пайдалы 
алаңын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Тамырдың қызып кетуіне жол бермеу үшін, ішкі отырғызуға 
арналған құмыраларға қарағанда үлкен сыртқы отырғызғышты қолданыңыз - ауа саңылауы 
температура буферінің рөлін атқарады.
Кереуеттерді орналастыру және ыдыстарды қою кезінде жетілген өсімдіктердің биіктігін ескеріңіз. 
Артқы жағында - биік өсімдіктер, алдыңғы қатарда - өлшемі аз. Бұл сіздің барлық отырғызуларыңызға 
күндізгі жарықтың максималды мөлшерін алуды қамтамасыз етеді.
Көпжылдық өсімдіктерді тіректің төменгі деңгейіне қою керек, жапырақты өсімдіктерді ілулі тұрған 
қораптарға салу керек. Қияр мен қызанақ үшін терезе терезелеріндегі тамаша орын. Оларға өсу үшін 
орын қажет, ал биік полюсті қою керек.
Сіз жасыл кереуеттерді көлденең беттерге ғана емес орналастыра аласыз. Тік кереуеттер қазір өте 
танымал. Тік кереует, оның артықшылықтары мен кемшіліктері бар:
Артықшылықтары:
џ күтімнің қарапайымдылығы. Отырғызу үшін, өңдеу және жинау кезінде сізге жерге иілудің қажеті 

жоқ, барлық өсімдіктер қол жетімді деңгейде
џ өсімдік жапырақтары жермен жанаспайды, сондықтан саңырауқұлақша ауруларынан қорғалған
џ пайдалы кеңістігін үнемдеу
џ температураның күрт ауытқуымен, мұндай кереуеттерді қосалқы бөлмеге оңай ауыстыруға 

болады
џ ландшафтты ғана емес, ғимараттардың қабырғаларын, қоршауды, беседканы безендіру 

мүмкіндігі
џ топырақта арамшөптер мен зиянкестердің болмауы

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.18 Балкондағы шағын бақша
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Кемшіліктері:
џ тік кереуеттердегі топырақтың аз мөлшеріне байланысты тамыр жүйесінің қоректенуі шектеулі, 

сондықтан оны минералды тыңайтқыштармен қоректендіру қажет.
џ Көпжылдық дақылдар қатты аязға төзбеуі мүмкін, оларды қыста үйге әкелу керек, топырақ тез 

кебеді, жиі суару қажет.
џ Жер, тыңайтқыштар, азықтандыру

Балконнан сапалы өнім алу үшін, сапалы топырақты таңдау қажет. Жерде шымтезек, қарашірік, 
компост болуы керек. Бірақ сонымен бірге топырақ қоспасы өсімдіктердің әр түрі үшін олардың 
биологиялық ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне байланысты бөлек құрастырылуы керек.  Мысалы, 
қызанақ, бұрыш немесе жасыл көкөністер үшін 30% шымтезек пен компост, 20% қарашірік пен дөрекі 
құмнан тұратын қоспасы қолайлы. Қияр мен редис көп гумусты қажет етеді - 50% дейін.
Мамандандырылған дүкендерде сіз көкөністердің белгілі бір түрлеріне жарамды көптеген 
тыңайтқыштар мен таңғыштарды таба аласыз.
Топырақты дүкеннен сатып алуға болады, немесе қарашірікті шымтезек топырағымен араластырып, 
құм қосуға болады. Топырақтың бос болуы және көптеген органикалық заттар болуы маңызды.
Жарықтандыру, температура
Егер температура мәселесінде өсімдіктердің көпшілігі қарапайым болса-қарапайым бөлме 20 
градусқа сәйкес келеді, содан кейін жарықтандыру туралы ойлануға тура келеді. Балкон бақшасы 
үшін ең жақсы нұсқа өсімдіктерге арналған флуоресцентті лампалар болады.
Балкондағы бақ жақсы жарықпен қамтамасыз етілуі керек.
Суару
Бақшаны жаңбыр суымен суарған дұрыс, бірақ егер бұл мүмкін болмаса, онда суды кем дегенде 
бірнеше күн тұндыру керек. Балкондағы көкөніс бақшасы кейде ылғалдандырылуы керек. 
Көшеттердің жанына су құйылған контейнер қоюға болады. Бақшаға тамшылатып суаруды 
ұйымдастырыңыз.

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Жарияланымдар:
Бейне:
h�ps://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU 

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН КЛИМАТТЫҚ 
ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕР
3.18 Балкондағы шағын бақша

https://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
https://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU
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3 КЛИМАТТЫҚ ТӘЗІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ТАМАҚ 
ӨНДІРУ ҮШІН ТӘЖІРИБЕ 
3.19 Дәнді дақылдарды қорғау үшін жәндіктер мен басқа 
жануарларды пайдалану

МАҚСАТЫ
Ө с і м д і к т е рд і  қ о р ғ а у  ү ш і н  б а у - б а қ ш а 
аймақтарында қоршаған ортаға зиянды және 
адам денсаулығына қауіпті пестицидтерді 
қолдану қажет емес. Жәндіктер, құстар мен 
бақалар көмекші болады. 

СИПАТТАМА
Қорғайтын жәндіктер
Табиғи жағдайда кез-келген зиянкестерге үнемі 
жаппай шабуыл жасау сирек кездеседі. Бұл 
табиғи  өсімдіктер  қауымдастығының  өз 
мекендеушілерінің саны мен түрін және онда 
болып жатқан процестерді реттейтіндігімен 
байланысты
Шөпқоректі жәндіктер көп пайда болған жерде 
олармен қоректенетін жыртқыш жәндіктердің 
саны да көбейеді. Егер жыртқыштар көбірек 
болса және барлығына тамақ жетіспейтін 
болса, олардың кейбіреулері басқа жаққа 
ауысады, қалғандары жай өледі. Осылайша 
табиғи тепе-теңдік қалпына келеді. Бақшада, 
әсіресе жас жерде, әдетте мұндай тепе-теңдік 
болмайды, сондықтан әр түрлі зиянкестер саны 
пайда болады. Бақша зиянкестерін химиялық 
құралдардың барлық түрлерімен жаппай жою 
оларды қоректенетін пайдалы жәндіктердің 
өлуіне әкеледі. Бұл жағдайда табиғи тепе-
теңдік қайтымсыз түрде бұзылады.
Табиғи тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін 
пайдалы жәндіктерді немесе энтомофагтарды 
тарту керек. Бұл жәндіктер зиянкестерімен 
қоректенетін  жәндіктер  және  олардың 
құрттары зиянкестерге паразиттік етеді.

ПАЙДАСЫ
Энтомофагтар өндірістік бау-бақша мен көкөніс 
өсіруде, жылыжайларда үлкен жетістіктермен 
қолданылады. Ашық жерде энтомофагтарды 
қолдануға болады, бірақ олар пестицидтерге 
қарағанда өсімдіктерді зиянкестерден жақсы 
қорғай алады.
Ең бастысы, пайдалы жәндіктерді пайдалану 
міндеті зиянкестерді толық және қайтымсыз 
жою емес, олардың санын бақылау екенін 
ұмытпау керек. Пайдалы жәндіктер мен 
де ко р а т и в т і л і к  ү ш і н  қол а й л ы  о р т а н ы 
біріктіретін жағдайлар жасау арқылы зиянды 
және пайдалы жәндіктер саны арасындағы 
табиғи тепе-теңдікке қол жеткізуге болады. 

Қырғыз Республикасы, Баткен облысы, 
Тамаша ауылындағы фермер әйелдер 

қоршаған ортаға және пайдалы жәндіктерге 
қауіпсіз өсімдіктерді қорғау құралдарын 

зерттеп жатыр.

Ж?ндіктер 
энтомофагтар 

? зара ?рекеттесу 
зиянкестер 

Жырт?ыштар Личинки ж?не ересектер жеке 
адамдар жырт?ыштар а? 
аулау ?осулы зиянкестер 
?лтіру ж?не оларды ж?тып 
?ой.    

Паразиттер немесе ішіне ж?мырт?а сал 
дене зиянкестер, 
личинкалар оны жеп 
?ойы?ыз. 
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Жыртқыштар да, паразиттер де көп жағдайда тозаңдандыратын жәндіктер болып табылады. Бұл 
жәндіктер бақ үшін барлық жағынан пайдалы. Бау-бақша зиянкестерін пайдалы жәндіктерден 
ажыратуға көмектесетін бірінші және ең сенімді белгі - бұл төмен қозғалғыштық. Зиянкестер аздап 
және құлықсыз қозғалады, өйткені көбінесе олар өсімдіктерге отырады және оларды жейді. 
Жыртқыштар икемді, олар үнемі қозғалады, аң аулайды.
Мұнда тиімді энтомофагты жәндіктерінің мысалдары келтірілген:

Бұл кестеде құмырсқалар жоқ. Олар үшін тли – үй жануарлары, олар қойшылар сияқты бағылады. 
Құстар зиянкестерді де, әсіресе көбею кезеңінде, көп мөлшерде жояды. Бақшаға құстарды тарту үшін 
құстар үйшіктері салынып, екпелердің жанында орналастырылады. Орын адамдардың құстарға 
кедергі болмауы керек екенін ескере отырып белгіленеді. Тығыз бұталардың екпелерінде құстар ұя 
салады, ал ілулі тамақтандырғыштар құстарды түскі асқа тартады.
Бақша мен баққа бақалардың пайдасын асыра бағалау қиын. Көптеген адамдар бұл қосмекенділерді 
ұнатпайды. Бұл бекер, олар ешқандай қауіп төндірмейді. Олар шламдарды, жәндіктерді, құрттарды 
және личинкаларды, москиттер мен құмырсқаларды жейді. Бақаларды тарту және көбейту үшін су 
қажет. Бұл бақтағы кішкентай тоған болуы мүмкін. Егер бұл мүмкін болмаса, контейнерді (мысалы, 
ескі бассейн) жерге қазып, су құйыңыз. Бақалар мен бақалар ыстық күннен бастап, шабылмаған 
шөптің аумағын паналайды. Олар түнде немесе кешке аң аулайды. Қосмекенділер топырақта немесе 
жапырақтар мен тастар панасында қыстайды, үйлер мен жылыжайлардың астына шығады. Бақалар 
мен бақаларға қамқорлық жасаңыз, олар жақсы егіннің көмекшілері.

Энтомофаг Ол ?андай зиянкестерді жояды  
б?ренелер Жапыра?ты тли, ?абы?шалы тли, ?рмекші кене, маса ж?ндіктер ж?не жал?ан 

?абырша?тар, шыбындар, коккидтер, кенелер. Белгілі жеті н?ктелі б?ренелер 
т?улігіне 150 тли, кіші т?рлері - 60-?а дейін. 

Жер ?о?ызы Шынжыр табандар, к?белек, долана, к?к?ністер шыбындарыны?   ж?мырт?алары 
К??кіл Тля 
Шабандоз К?белек ??рттары, шыбындарды? дерн?сілдері, тли, алма к?белегі 

Алтынк?з А? шыбын, тли ж?не т.б. 

 

 

 

 

 

 

Жәндіктердің аты Құртады Аумаққа қалай тартуға болады?

Жеті нүктелі бөренелер Тли, кенелер, жапырақ 
қоңыздары,кішкентай 
шынжыр 
табандар,көбелектің 
жұмыртқалары 
жәнебасқа жәндіктердің 
қуыршақтары. Ал аш 
жылдары Колорадо 
қоңызының 
жұмыртқалары. Бір 
аналық бір маусымда 
4000 зиянкестерді, ал әр 
личинка - 800-ге дейін 
жояды. 

Жақын өрісте жәндіктерді жинаңыз 
жәнебақшаңызға көшіріңіз. Осы қателерді 
тартатын ромашка, аскөк және қызыл 
ақжидек өсімдіктерін отырғызыңыз. 
Құлаған жапырақтарды қыста қалдырыңыз-
оларда бөренелер қыстайды. Жыл сайынғы 
люпинді себіңіз - ересек қоңыздар оған 
қонғанды ұнатады. Содан кейін оны кесіңіз – 
пайдалы жәндіктер жеміс ағаштарына 
ауысып, тля мен бал қоңыздарының 80% - ын 
жояды. Лупиннің қалдықтарын қазып алуға 
болады-бұл жасыл көң. 

3 КЛИМАТТЫҚ ТӘЗІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ТАМАҚ 
ӨНДІРУ ҮШІН ТӘЖІРИБЕ 
3.19 Дәнді дақылдарды қорғау үшін жәндіктер мен басқа 
жануарларды пайдалану
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Жәндіктердің аты Құртады Аумаққа қалай тартуға болады? 

Алтынкөз Тлидтер, қоңыздардың 
личинкалары.Алтын 
көздің бір личинкасы 
500 зиянкестерге дейін 

Бақшаның көлеңкелі жеріне папоротниктер 
мен бұталарды отырғызыңыз 
папоротниктер мен бұталар: алтынкөзсол 
жерге личинка салғанды   ұнатады. Үздіксіз 
гүлденудің гүлзарын сындырыңыз, 
ересектер сол жерде болғанды ұнатады. 
Сыртта сары жарығы бар шамды іліп 
қойыңыз. 

Бақша күңкіл-шыбыны 
 

Тли. Әр личинка700-ге 
дейін тли жейді.

Бақшаға сары гүлдер отырғызыңыз - 
күңкілдер оларды ерекше жақсы көреді. 
Қыста құрғақ шөппен толтырылған 
кішкентай ағаш қораптарды оқшауланған 
жерге қойыңыз.

Жердегі қоңызы (садақшы) Ұсақ жәндіктер және 
олардыңдернәсілдері, 
шламдар,сымсыз құрт.

Сіздің бақшаңызда жапырақтар мен 
кішкентай үйінді тастардан пана жасаңыз.

Красотел иісті Жібек құртының 
көбелектің 
личинкалары. Бір қоңыз 
күніне 10-нан астам құрт 
жейді. Олар "түкті" 
құрттарды аулайды, 
оларды с красотелден 
басқа, тек көкектер 

Бақшада жапырақтар мен кішкентай 
үйінділерден пана жасаңыз.

Богомол Дернәсілдер тлидермен 
қоректенедіал ересек 
жәндіктер 
шегірткелерді, 
шегірткелерді, әртүрлі 

Аумаққа бұршақ себіңіз: богомол тек осы 
өсімдікке жұмыртқа салады. 

БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕР
Өсімдікті қорғауға арналған жәндіктердің түрлері туралы бейнеге сілтеме: 
h�ps://youtu.be/Wu9QYeItsro
Жыртқыш туралы мақала-жәндіктер, егінді қорғау: 
h�ps://www.forumhouse.ru/journal/ar�cles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda
Демонстрациялық аймақ: Лебединовка ауылы, Қырғыз Республикасының Шу облысы. Байланыс 
жасайтын адам: Постнова Евгения, е-mail: postnovae@mail.ru

3 КЛИМАТТЫҚ ТӘЗІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ТАМАҚ 
ӨНДІРУ ҮШІН ТӘЖІРИБЕ 
3.19 Дәнді дақылдарды қорғау үшін жәндіктер мен басқа 
жануарларды пайдалану

https://youtu.be/Wu9QYeItsro
https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda
mailto:postnovae@mail.ru
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