
 КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ЖЕТКИЛИКТYY 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 

БОЮНЧА КОЛДОНМО 

Колдонмо климаттык туруктуу технологиялардын 
сүрөттөөлөрүн жана жергиликтүү деңгээлде өз алдынча 
колдонуу практикасын камтыйт: үй чарбаларында жана 

дыйкан чарбаларында, ошондой эле Борбордук Азиядагы 
климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу боюнча эксперттердин, 

окутуучулардын, ишкерлердин жана башка кызыкдар 
тараптардын сүрөттөөлөрүн камтыйт 

Колдонмо CAREC / Дүйнөлүк Банктын"Арал деңизинин 
бассейнинде климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо жана анын 

кесепеттерин азайтуу боюнча программасы 
(CAMP4ASB)"долбоорунун колдоосу менен даярдалды



МАЗМУНУ
КИРИШҮҮ

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР
1.1 Гидротаран орнотмосу
1.2 Үй чарбалары үчүн жамгыр суусун топтоо жана пайдалануу
1.3 Булак жана жамгыр сууларын чогултуучу суу сактагыч
1.4 Үй шартында тамчылатып сугаруу
1.5 Дыйкандар үчүн тамчылатып сугаруу
1.6 Жайыттар жана айылдар үчүн суу көтөрүүчү орнотмосу
1.7 Күн суу тузсуздандыруучулары
1.8 Күн сугаруу технологиялары - KondensKompressor. "Саман дарыя" 
сугаруу технологиясы
1.9 Сууну үнөмдөө жана суу менен камсыз кылуу боюнча эң жөнөкөй 
натыйжалуу технологиялардын топтому. Пластмассадан жана 
чоподон жасалган идиштерден өсүмдүктөрдү сугаруу
1.10 Нымдуулукту топуракта кармоочу өсүмдүктөрдү отургузуу
1.11 Кургак дааратканалар

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.1 Непал түрүндөгү энергия үнөмдөөчү меши
2.2 Күйүүчү май брикеттери
2.3 Спутник табагынан жазалган күн меши
2.4 Суу жылытуучу күн  бочкасы
2.5 Күн аба коллектору
2.6 Конвектор түрүндөгү күн кургаткыч 
2.7 Көпкө күйгөн түтүнсүз пиролиз мештери
2.8 "Камкор" жылуулук изоляциялоочу жана коррозияга 
каршы боёк
2.9 Панелдик күн мештери. Бүктөлүүчү күн меши
2.10 Картон чагылдыргыч менен параболикалык меш 
2.11 Кутуча түрүндө  күн меши
2.12 Компост каталитикалык суу жана аба жылыткыч
2.13 Пластик бөтөлкөдөн өзүңүз жасай турган кондиционер

3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.1 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн туруктуулугун жогорулатуу 
үчүн кыйыштыруу
3.2 Үй бакчаларынын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бутоо
3.3 Үйдүн жанындагы күнөскана
3.4 Күн пленкалуу күнөсканасы



2

МАЗМУНУ
3.5 Кургакчылык шартында мисте өстүрүү
3.6 Жабык имараттын ичинде аквакультура
3.7 Органикалык калдыктарды сөөлжан жана пайдалуу микроорганизмдер 
менен кайра иштетүү
3.8 Биогумусту үй шартында өндүрүү
3.9 Мульчалоо
3.10 Фитопестициддер
3.11 Жашыл жер семирткичти колдонуу
3.12 Биргелешкен эгиндерди (сулу жана беде) пайдалануу
3.13 Кыртыштын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу  үчүн которуштуруп айдоону 
колдонуу
3.14 Амарантты өстүрүү
3.15 Айыл чарба жана тиричилик калдыктарынан алынган компост
3.16 Үйдө жасалган вермикомпост орнотмосу
3.17 Үй гидропоникалык орнотмосу
3.18 Балкондогу чакан бакча
3.19 Курт-кумурскаларды жана башка жаныбарларды өсүмдүктөрдү 
коргоо үчүн пайдалануу

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ, ПАЙДАЛУУ ШИЛТЕМЕЛЕР 



3

КИРИШҮҮ
Бул колдонмо CAREC жана Дүйнөлүк Банктын Арал деңизинин бассейниндеги 
климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана азайтуу боюнча долбоорунун 
(CAMP4ASB) алкагында иштелип чыккан. Анын максаты - Борбордук Азия 
өлкөлөрүндө климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо технологиялары боюнча 
кызыкдар тараптардын кеңири чөйрөсү тарабынан иш жүзүндө колдонуу, анын 
ичинде үй чарбалары жана фермердик чарбалар, эксперттик жамааттар жана билим 
берүү кызматкерлери, өкмөттүк эмес уюмдар жана жеке сектор тарабынан иш 
жүзүндө колдонуу үчүн эксперттик маалыматтарды берүү.

Адаптация бүгүнкү күндө адамзаттын глобалдык климаттын өзгөрүшүнө жооп 
кайтаруу үчүн артыкчылыктуу багытына айланууда. Эл аралык уюмдардын эсептөө 
маалыматы боюнча, Борбор Азия өлкөлөрү климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасирине 
эң алсыз өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул өзгөрүүлөр, айрыкча, суу жана энергия 
менен камсыздоонун ишенимдүү булактарына ээ болбогон жана аялуу табигый 
ресурстарга жана экосистемаларга көз каранды айыл жергесинде, тоолуу жана 
алыскы аймактарда жашаган калкка таасир этет.   

Кошумчалап айтканда, өкмөттүн демилгелерин климаттын өзгөрүшүнө 
адаптациялоо программасы коомдук уюмдардын жамааты жана Борбор Азиянын 
эксперттери климаттык туруктуу технологиялар жана практикалар тууралуу 
жергиликтүү деңгээлде кеңири колдонулушу жана жайылышы үчүн оңой жасала 
турган жана   жеткиликтүү баада болушун иштеп чыгуу.

Колдонмодо климаттын өзгөрүшүнө ылайык калкты суу, энергия жана азык-түлүк 
менен камсыз кылуу боюнча 43 технология жана тажрыйба баяндалган. 
Технологиялык сүрөттөмөлөрдө аларды өзүңүз кантип жасоого болот, аларды 
пайдалануунун артыкчылыктары жана видеолорго жана башка пайдалуу 
материалдарга шилтемелер камтылган.

Адаптациялык техника  бул тизме менен чектелбестигине карабастан, бул 
Колдонмодо көрсөтүлгөн технологиялар Борбордук Азия өлкөлөрүндө дыйкандар 
жана үй чарбаларында ийгиликтүү жайылтылууда, анын ичинде CAREC, башка эл 
аралык уюмдар, эксперттер жана бейөкмөт уюмдарынын колдоосу менен 
жергиликтүү жамааттар үчүн өткөрүлгөн тренингдерде сыноодон өткөрүлдү.

Борбордук Азиядагы Регионалдык Экологиялык Борбору өнөктөштөрүнө: “Борбор 
Азиянын туруктуу өнүгүүсү боюнча эксперттердин тармагы (Казакстан),“ Акмена 
"коомдук бирикмеси" (Кыргызстан), Тажикстан Республикасынын Жаштар 
экологиялык борбору, Бейөкмөт уюмдардын эко форуму (Өзбекстан) жана“ Тебиги 
Кувват”коомдук бирикмесине (Түркмөнстан)   адаптацияланган технологиялар жана 
тажрыйбалар жөнүндө маалыматтарды топтоого, жергиликтүү жамааттарга 
тренингдерди өткөрүүгө жана ушул Колдонмону даярдоого кошкон салымы үчүн 
ыраазычылыгын билдирет.

Жыйынтыктап айтканда, регионалдык кызматташтык, улуттук жана жергиликтүү 
программалар, максаттуу каржылоо жана мыйзамдык стимулдар бул коомдук 
демилгенин өнүгүшүнө чоң салым кошо ала тургандыгын белгилей кетүү керек.

http://ca-climate.org/
http://ca-climate.org/
http://ca-climate.org/
http://ca-climate.org/
http://ca-climate.org/
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МАКСАТЫ
Гидротаран насосу же гидротаран - бул сууну  
бийиктикке (бир нече ондогон метрге чейин)  
көтөрүү үчүн механикалык шайман. 
Гидротаран  ишинин өзөгүндө суу агымы бир 
заматта өчүрүлгөндө, түтүктөгү басымдын 
кескин жогорулашы турат.

СЫПАТТОО
Гидротаран өндүрүү үчүн төмөнкүлөрдү сатып 
алышыңыз керек: полипропилен тройник-2 
даана; бутак - 1 даана; адаптерлер - 4 даана; 
турна (кран) - 2 даана; бириктирүү - 1 даана; 
переходник - 1 даана; текшерүүчү клапан - 2 
даана; шланга - 3 м; желим бөтөлкө - 1 даана; 
клиптер - 3 даана; жыгач негизи - 1 даана; 
штуцер- 1 даана; полипропилен түтүгү - 1,5 м.

Бардык бөлүктөрү көлөмүнө жараша кесилет. 
Кураштыруу гидротарандын негизги линиясын 
бүтүрүүдөн башталат.

Түзмөктүн негизги элементи - бул тройник, 
биздин учурда ал полипропиленден жасалган. 
Тарандын сол жагын адаптерди жана 
текшерүүчү клапанды бутакка бекитүүдөн 
башталат.
Андан тышкары, бутакка түтүкчө тиркелет, ал 
бутакты төмөнкү тройник менен бириктирет.
 Андан кийин, биз тарандын төмөнкү бөлүгүн 
чогулта алабыз, бул үчүн бириктирүүчү түтүктү 
ылдыйкы кранга бекитебиз. Андан кийин 
каалаган суу сактагычтан (көлмө, дарыя, арык, 
канал ж.б.) суу берүү үчүн туташтыруучу түтүк 
орнотобуз. Чогултууну аяктоо үчүн, төмөнкү 
тройник жактан келген тик бөлүктү чогултуу 
керек.

ПАЙДАСЫ
Аппарат күнүнө 8-10 тонна сууну бир нече 
ондогон метр бийиктикке көтөрөт, жылууга 
ыңгайлуу, орнотууга оңой. Электр жарыгы 
жок иштейт. Чакан айылга же фермага суу 
жеткирип, көзөмөлдөө, жөндөө жана 
техникалык тейлөөсүз бир нече ай бою 
тынымсыз иштей алат. Орнотуу  убактысы 3 
күндөн ашпайт.

Самарканд облусундагы тренингде 
гидротаран жасоо боюнча 
мастер-класстын сүрөтү

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
1.1 Гидротаран орнотмосу 
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1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
1.1 Гидротаран орнотмосу 

СЫПАТТОО
Орнотмо төмөнкүдөй чогултулат: адаптери бар түтүк төмөнкү тройникке туташтырылат, андан 
кийин башка тройникке туташтырылат. Ага түтүкчө орнотулуп, кеңейүүчү цистерна орнотулган 
(биздин учурда, желим бөтөлкө). Кураштыруунун кийинки этабы - үстүңкү тройникке тарандын 
бир бөлүгүнө  бириктирүүчү түтүк, кран жана керектөөчүгө алып баруучу түтүкчөлөр бекитилет. Бүт 
конструкция жыгач негизге клипстер менен орнотулат.

Чогултулган система («соруу – шыкап толтуруу”) суу булагына орнотулат. Пайдаланууга берүү 
иштери жүргүзүлөт. Өндүрүмдүүлүгү керектүү көлөмдөгү сууну сордуруп алуу үчүн крандардын 
жардамы менен жөнгө салынат

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be 
https://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view

https://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view
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МАКСАТЫ
Мындай тутумдун чече турган негизги милдети - 
жаан-чачын суусунун максималдуу көлөмүн 
топтоо жана аны сактоочу жайга өткөрүү. Чоң 
суу сактагычтын жана насостун жардамы менен   
суу менен камсыздоо көйгөйлөрү (кудуктун 
кургап калышы ж.б.) байкалган  учурда 
актуалдуу болгон резервдик суу булагын 
колдоно аласыз.

СЫПАТТОО
Эң жөнөкөй жана салттуу ыкма - бул чатырдын 
астына орнотулган бочка. Керектелет:  суу 
агызгыч орнотуу үчүн комплект, фильтр, суу 
сактагыч, кыска шланга жана бекитүүчү 
шаймандар. Анан, албетте, жантайыңкы чатыр. 
Пластикалык суу агызгычтарды, лотокторду жана 
керектүү көлөмдөгү түтүктөрдү курулуш 
дүкөнүнөн сатып алууга болот. Кадимки 
жантайыңкы чатыр үчүн ачык суу агызуучу 
тутумун орнотуу сунушталат.
Суу агызгыч төмөнкү элементтерден турат:
• чатырга бекитилген сууну кабыл алгыч
(желоб);
• саркынды сууларды кабыл алган воронка;
• пластик суу агызгычтар менен сууну 
топтогон бакты туташтырган суу агызуучу түтүк. 
Суу агызгычтар менен сууну кабыл алгычтардын 
курамында  коргошун жок болуп, коргошундун 
негизиндеги боёктор менен боёлбошу керек. 
Жамгыр суусунда  белгилүү бир деңгээлде 
кычкылдуулугу бар болгондуктан, тутумда жез 
түтүктөрүн колдонбогонуңуз оң. Суу 
агызгычтарды экиге кесилген желим 
түтүктөрдөн, шлангдардан, көшөгө 
таякчаларынан, желим бөтөлкөлөрдөн жасоого 
болот. Чатырдын четиндеги атайын 
кронштейндердин же илгичтердин жардамы 
менен сууну кабыл алгычтарды бекитебиз, ал 
эми үйдүн бурчунда (резервуар орнотула турган 
жердин жогору жагында) агызуучу түтүктү илип, 
суу агызгычтар менен түтүктү кабыл алуучу 
воронка менен бириктиребиз; тигиш  жана 
кошулган жерлерди бекемдейбиз.

ПАЙДАСЫ
Жамгыр суусунун тазалыгы жана табигый 
жумшактыгы аны тиричилик 
муктаждыктарына, сугатка, кээде жылытуу 
тутумун толтурууга колдонууга мүмкүндүк 
берет. Чоң суу сактагычтын жана насостун 
жардамы менен,  суу менен камсыз кылууда 
жаралган көйгөйлөрдү чечүү үчүн суунун 
резервдик булагы катары колдоно аласыз. 
Жамгыр суулары сууну үнөмдөп гана тим 
болбостон, насостук жана тазалоочу 
шаймандарды күтүүгө кеткен чыгымдарды 
азайтып, ошону менен үй-бүлөлүк бюджетти 
үнөмдөйт.
Жамгыр суусун бакчаны жана огородду 
сугаруу үчүн натыйжалуу пайдаланса болот. 
Жаан суусу кычкылтекке бай жана хлорсуз 
болот.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН 
КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА 
ТАЖРЫЙБАЛАР  
1.2 Үй чарбалары үчүн жамгыр суусун топтоо жана 
пайдалануу
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СЫПАТТОО
Суу агызгычтарды орнотууда түтүк тарапка бир аз кыйшайып кетишин камсыз кылуу керек.  Бурчка 
бекитилген түтүккө чыпка орнотулат. Эң жөнөкөй жолу -  суу топтоочу бакты жерге суу агызуучу 
түтүктөрдүн астына орнотуу. Мындай учурда чуңкур казуунун зарылдыгы болбойт жана суу өзү 
аккан сугат тутумун уюштурууга болот. Бакты орнотуу үчүн  анын көлөмүнө ылайыктуу чуңкур 
казуу жетиштүү, бирок бекем орнотуу үчүн пайдубал даярдап коюу керек. Ал үчүн казылган чуңкур 
бетондолушу керек. Чуңкурдун түбүндө ашыкча нымдуулук жерге сиңип кетиши үчүн дренаж 
жасалышы керек. Резервуарга туташтырылган бардык түтүктөр герметизацияланып жабылышы 
керек. Жаан-чачын суусу чогултулган бочканын  түбүнөн 30 см бийиктикте кран үчүн тешик тешип, 
анын астына суу куюучу идишти эркин койсоңуз болот. Суу куюучу клапан үчүн тешикти бочканын 
үстүңкү четинен 5 см төмөн жазаңыз. Бочканын сыртынан кранды, темир шайбаны жана 
бекемдөөчү шакекчени, бочканын ички бөлүгүндөгү крандын айланасын сантехникалык тасма 
менен ороп, үстүнөн резина шайбасын жана контргайканы кийгизиңиз. Гайканы  ачкыч менен 
бекемдеңиз, байланыштарды силикон герметик менен бекемдеңиз. Суу куюучу клапанды, темир 
шайбаны жана контргайканы сүрөттө көрсөтүлгөндөй орнотуңуз. Силикон герметик менен 
сыртынан жана ичинен бекемдеңиз. Бочканын капкагында тешикти бычак менен кесап тешүү 
керек. Суу куйгучту суу агызуучу түтүгүнө туташтырыңыз. Суу куйгучтун бирин бочканын 
капкагындагы тешикке бекитип, экинчисин агызуучу түтүк менен узартыңыз. Агынды бочкага же 
жерге багыттоо үчүн суу агуучу которгучту орнотуңуз. Суу куюлган идишти суу менен толтуруп же 
суу түтүгүн кранга жабыштырсаңыз болот. Кышында сууну бочкадан агызып салат, кран ачык 
бойдон калтырылат.

Эскертүү
Жаан-чачын суусун атайын тазалоосуз тамак-ашка колдонууга болбойт. Бирок сиз чыпканы 
орнотсоңуз болот. Ошондой эле, суу резервуарда жамгыр сууларынын узак мөөнөткө калтырууга 
мүмкүн эмес, себеби бул микроорганизмдердин өнүгүшү үчүн жагымдуу чөйрөнүн пайда 
болушуна түрткү болуп, тутумдун бузулушуна жана ар кандай жугуштуу оорулардын чыгышына 
алып келиши мүмкүн.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing 
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
1.2 Үй чарбалары үчүн жамгыр суусун топтоо жана пайдалануу

https://drive.google.com/file/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view
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МАКСАТЫ
Суу сактагычтын милдети ирригациялык, 
ичүүчү жана тиричилик муктаждыктары үчүн 
жаан- чачындардан жана тоо булактарынан 
сууну чогултуу болуп саналат.

СЫПАТТОО
Айрым тоолуу аймактарда жергиликтүү 
калктын негизги иши мал чарбачылык жана 
жашылча өстүрүү болуп эсептелинет. 
Тоолордогу жайыттардын аянты мал жаюу 
үчүн жетишсиз болгондуктан, алар ашыкча 
жайылып, өсүмдүктөрдүн деградациясы жана 
топурактын суу эрозиясына учураган. Ошол эле 
учурда суу ресурстары чектелүү, алар ичүүгө 
гана эмес, мал сугарууга да жетишсиз. Акыркы 
жылдары, климаттын өзгөрүшүнө 
байланыштуу атмосфералык жаан-чачындын 
көлөмү азайып, кургакчылык көбөйүп, суунун 
тартыштыгы көбөйдү. Тоолуу айылдын 
жашоочулары өздөрү дамба жана суу 
сактагычтарын кура алышат жана  жергиликтүү 
жамааттарга суунун тартыштыгын чечүүгө 
мүмкүндүк берет. Мисалы, сыйымдуулугу 400 
м3 бассейнди кантип курууга болот:

ПАЙДАСЫ
Мындай бассейн же суу сактагыч 30 үй 
чарбасын жана 40тан ашык үй-бүлөнү 
тиричилик жана ичүүчү муктаждыктар менен 
камсыздай алат. Бул суу сактагычтар айыл 
чарба жана чарбалардын жашоосун ички 
чарбалык керектөө үчүн жетиштүү суу менен 
камсыз кылуу жана айыл чарба өсүмдүктөрүн 
тамчылатып жана тилке менен сугарууну 
камсыз кылууга жардам берет. Топурак суу 
сактагычынан айырмаланып, анда суу 
инфильтрациядан узак убакыт бою түгөнбөйт. 
Булак суусу адатта секундасына 3-4 литрди 
түзөт, бул оор мезгилде сугатка жетишсиз. Суу 
сактагыч сууну топтоого жана өз убагында 
көбүрөөк суу менен камсыз кылууга жардам 
берет.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН 
КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА 
ТАЖРЫЙБАЛАР      
1.3 Булак жана жамгыр сууларын чогултуучу суу сактагыч
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СЫПАТТОО
Бассейнди куруу үчүн керектүү курулуш материалдарынын жана шаймандарынын 
тизмеси:
1) бетон катмарын бекемдөө үчүн сетка (зымдын калыңдыгы - 4 мм) - 400 м2;
2) токуу зымы - 15 кг;
3) кыш блок (кыштын  өлчөмү - 20см * 20см * 40см) - 3000 даана;
4) цемент (марка - 400) - 21,5 тонна;
5) жуулган кум - 64,5 тонна;
6) калыптарды куюучу жыгачтар (5 х 20) -110 даана, ар бири 6 метр;
7) мыктар (100 мм) - 15,0 кг;
8) металл чака (10 л.) - 20 даана;
9) иштөө үчүн кол кап - 50 жуп;
10) күрөк (сузма - 7 даана, тик казма - 8 даана);
11) кол араба - 3 даана.
Бассейндин курулушу схема боюнча жүргүзүлөт (сүрөттү кара) жана
технологиялык кыйынчылыктарды жаратпайт.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН 
КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА 
ТАЖРЫЙБАЛАР      
1.3 Булак жана жамгыр сууларын чогултуучу суу сактагыч

БАЙЛАНЫШТАР  ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР    
Видеоматериалдар:
https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA 

https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA
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МАКСАТЫ
Тамчылатып  - суугаруунунсуугаруу
прогрессивдүү ыкмаларынын бири. Сууну 
пайдалануунун натыйжалуулугу 85-98% түзөт. 
Тамчылатып суугаруу менен сугат суу түтүктөр  
аркылуу тамчылар өсүмдүктөрдүн 
тамырларына жоготуусуз жеткирилет. 
Өсүмдүктөрдүн тамырлары жана кыртыштын 
катмары буулануу жана сиңирүүнүн 
натыйжасында минималдуу жоготуулар 
менен нымдалат.

СЫПАТТОО
Керектүү материалдар: Төмөн басымдуу 
системалар 6-20 жүздүк (соток) аянтка 
ылайыктуу. Мындай тамчылатып суугаруу 
желим түтүктөрдөн (калыңдыгы - 0,5-1 мм) 
жөнөкөй фитингтерге - байланышты бекемдөө 
менен жүргүзүлөт. Алардыжантайыңкы 
жерлерге долбоорлоодомагистралдык 
түтүктөрдү горизонталдык багытта 
жайгаштыруу керек, андан тамчылатып өткөн 
ленталарды эңкейиштик боюнча орнотуу 
ыңгайлуу. Мындай жол менен тамчылатуучу 
ленталардагы басымды төмөндөтүүгө болот. 
Түтүктөр. Магистралдык түтүктөр жана 
көбүнчө тамчылатма ленталар төмөнкү 
басымдагы полиэтиленден (HDPE) жасалат. 
Алар арзан жана өтө туруктуу болот, кызмат 
мөөнөтү 40 жылдан ашык. 6-40 жүздүк (сотых) 
жер үчүн 12-40 ммтараптык коэффициенти 1: 
1ден 1: 3кө чейин болгон магистралдык 
түтүктөрдү колдонсо болот. Узундугу 10-100 м. 
жетен тасмалардын калибри 16-75 мм болот. 
Тамчылардын ортосундагы аралык 10, 15 
жана 20 см 
• бири-бирине жакын отургузулган өсүмдүктөр
үчүн (пияз, сарымсак, петрушка, салат, малина
ж.б.),
• нымдуулук тез сорулган кумдуу
топурактарда,
• ар бир метр аянтка көп суу талап
кылынганда,
• жалпы нымдуулук талап болгондо.

ПАЙДАСЫ
Кымбат эмес материалдардан (анын ичинде 
желим идиштерден) жасалган тамчылатып 
сугаруу тутумдарды калк пайдаланган көптөгөн 
өсүмдүктөрдү өндүрүү үчүн жабдып,  колдонсо 
болот. Экономикалык жана экологиялык 
пайдасы -  сугат үчүн электр энергиясын 
керектөөнүн бир кыйла кыскарышы, көчөттөр/
бакчаны тейлөөдөгү кыйла жеңилдик.

• Сугат суусун 3-10 эсе үнөмдөө;
• Түшүмдүүлүктү 20-30% га көбөйтүү;
• Жаш бутактардын жакшы өнүгүшү,
түшүмдүн 10-20 күнгө чейин тез бышуусу;
• Топурактын түшүмдүү катмары сакталат;
• Сугат суусу аркылуу жер семирткичтер
менен топуракты камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү;
• Жөөктөрдө отоо чөптөр аз; сугатчынын
кол эмгегин кыскартуу;
• Электроэнергияны үнөмдөө (электр
насосу колдонулса).

Социалдык жактап пайдасы чакан чарбалар  
жана жакыр дыйкандар үчүн технологиянын 
жеткиликтүүлүгү жана арзан баасы аркылуу 
алынат. Технология сууну үнөмдөөгө, убакытты 
кыскартууга жана сугаттын натыйжалуулугун 
жогорулатууга көмөктөшөт, бул аялдарга 
бакчага / огородго кам көрүүнү жеңилдетүүнү 
билдирет.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН 
КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА 
ТАЖРЫЙБАЛАР    
1.4 Үй шартында тамчылатып сугаруу
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СЫПАТТОО 

Тамчылардын ортосундагы аралык 30 см:
• өсүмдүктөр ортосундагы орточо аралыкта колдонулат (картошка, кулпунай, бадыраң, калемпир
жана башкалар),
• орто бүртүкчөлүү кыртыштарда
Тамчылардын ортосундагы аралык 40 см же андан ашык:
• отургузулган өсүмдүктөрдүн чоң болгондо колдонулат (помидор, ашкабак, кабачок, дарбыз)
• эгерде аралыгы узун сугат линиялары керек болсо
Бакча үчүн бадалдардын айланасына «жылан», «сегиз»ж.б. сүрөттөлүш менен, бак-дарактардын
айланасына тегерек болуп тамчы ленталары коюлат. Ошондуктан, алар үчүн түтүктөрдүн калыңдыгы
орточо, ийкемдүү болуш керек.
Бак (бочка). Фильтрлерди жана тамчы тешикчелерин таза кармоо үчүн суугаруу тутумунун сарпталуучу
резервуардагы суу балырлап кетпөөсү үчүн (суунун”гүлдөөөсү») бак (же бочкалар) тунук болбошу керек.
Мындан тышкары, бактагы суу жылыбаш керек: ысып кеткен суу менен сугаруу өсүмдүктөргө зыяндуу
болот. Бул максатта, цистерна цинктелген экран менен жабылган же фольгоизол менен оролгон болуш
керек. Бактын капкагы чаң жана микроорганизмдердин споралары бакка кирбеши үчүн, бекем жабылышы
керек. Суу агып чыгуучу тешикчеси түбүнөн 10-15 см бийиктикте жасалып, мезгил-мезгили менен
тундурмалар төгүлүп турат. Цистернанын көлөмүнө келсек, ал өсүмдүктөрдүн сууга болгон талабына,
райондо күтүлүп жаткан орточо айлык жаан-чачынга жана толтуруу жыштыгына жараша эсептелет. Адатта,
6-12 жүздүк бөлүккө, көлөмү 1 м3 болгон бак колдонулат.
Төмөнкү басымдуу системаларда жөөктөрдүн узундугу 10-15 м ге барабар болгон жердин деңгээлинен 1-3
м бийиктиктеги жайгашкан резервуар сапаттуу суугарууну
камсыз кылат. Тамчылатып сугаруу тутумунун шайманы сүрөттө көрсөтүлгөн.

Суу менен камсыз кылуучу булакка (суу агып өтүүчү түтүк, басымдуу бак, куурдун же скважинанын 
ичине орнотулуучу сордурма) сугат сууну көлөмүн көзөмөлдөөчү жана чыгымын жөнгө салуучу 
атайын орнотмо (сгон) кошулат. Сгон, жапкыч клапандан тышкары, сөзсүз түрдө атайын чыпка 
менен жабдылган, себеби тазаланбаган  суу бүт системаны бузат.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН 
КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА 
ТАЖРЫЙБАЛАР    
1.4 Үй шартында тамчылатып сугаруу
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СЫПАТТОО
Сгон, жапкыч клапандан тышкары, сөзсүз түрдө атайын чыпка менен жабдылган, себеби 
тазаланбаган суу бүт системаны бузат. Кошумча жер семирткич эритмеси менен инжектор 
орнотулган магистралдык түтүк (түтүктөр) сгонготуташтырылган, ал эми жерге салынган 
бөлүштүрүүчү түтүктөр (тамчы түтүктөрү, ирригациялык ленталар) магистралдык линияга 
туташтырылган. Ирригациялык ленталар сугат үчүн тамчы тешикчелери  менен жабдылган.

Иштетүү:
Топурактын ар кандай түрлөрү үчүн суу 
бөлүштүрүүчү аянт ар кандай болот. 
Кумдуу топурактардагы тамчылардын 
ортосундагы аралык чопотопурактарга 
караганда азыраак болушу керек.

Кыргыз Республикасынын Талас 
районундагы Чоң-Кара-Буура айылынын 

Талас жамаатынын базасында 
орнотулган тамчылатып сугаруу 

тутуму. Сүрөттө - жамааттын мүчөсү 
- Таласбаева Рахат.

БАЙЛАНЫШТАР  ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Тамчылатып сугаруу тутуму жөнүндө видеого шилтеме: https://youtu.be/96Ivpedq5ts 
Тамчылатып сугаруу тутуму жөнүндө кыргызча: h �ps://youtu.be/eepxCkPO6G0 Көрсөтүү 
сайты: менен. Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Чоң-Кара-Буура. Байланышчу адам: 
Джаныбек Таласбаев, тел: +996 (0550) 26 30 34.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН 
КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА 
ТАЖРЫЙБАЛАР    
1.4 Үй шартында тамчылатып сугаруу

https://youtu.be/96Ivpedq5ts
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МАКСАТЫ
Айыл чарбасында сууну үнөмдөө үчүн 
колдонулат.

СЫПАТТОО
Учурда ар кандай тамчылатып сугаруу 
тутумдары бар. Алардын көпчүлүгү кымбат, 
татаал түзүлүшү бар жана атайын адистерди, 
өзгөчө шарттарды ж.б. талап кылат Мындан 
тышкары, бардык эле өлкөлөрдө тамчылатма 
тутумдар жок. Ташкент сугат жана айыл 
чарбасын механизациялоо институтунун 
окумуштуулар тобу төмөн басымдуу 
тамчылатып сугаруу тутумунун технологиясын 
иштеп чыгышты. Негизги бөлүгүн  тунук эмес 
эластик пластик түрүндө жасалган сугат 
түтүктөрү (1-сүрөт), анын негизин 
магистралдык түтүкчөсү, аны бириктирген 
жана анын борбордук огу боюнча жайгашкан 
микро-суу чыгуучу түтүктөр (тамчылаткычтар) 
түзөт. Тамчылаткычтар тешикчелери бар 
кичинекей кесилишинин сүйрү көңдөйчөлөрү, 
ошондой эле гидравликалык каршылык 
элементтери түрүндө жасалган. Магистралдык 
түтүк жолу жана сүйрү көңдөй экөө тең бир 
кесим экструддук түтүктөн жасалган. Алардын 
туташуу сызыгы түтүктү тегиздөө учурунда 
капталдарын бириктирүү аркылуу пайда 
болот. Мындан тышкары, гидравликалык 
каршылыктын элементтери микро 
чыкмалардагы узарган көңдөйчөлөрдүн 
ичинде жайгашкан жана бири-биринен бирдей 
алыстыктагы чыгып турган жерлерден пайда 
болуп, микро розеткалардын узун 
көңдөйлөрүнүн карама- каршы капталарына 
кезектешип жайгаштырылган. Сугат түтүктөрү 
бөлүштүрүүчү түтүккө пластик түтүк аркылуу 
туташтырылган.

ПАЙДАСЫ
• Технологиянын баасы тамчылатып 
сугаруунун башка түрлөрүнө караганда 6-10 
эсе арзан (1 м шланг - 250 өзбек сум);
• Диаметри 50 жана 20 мм болгон 
пластмасс бөлүктөрү жана башка түзүүчүлөрү 
чарбалык дүкөндөрдөн тапса болот (сугат 
шлангдан башкасын);
• Шилендилердин диаметри 1 мм ге 
чейин болгон тунук эмес сууну өткөрөт;
• Шилендилерден сууну тазалоо үчүн 
атайын бассейн талап кылынбайт;
• Өсүмдүктөрдүн түрүнө жараша суунун 
экономиясы 40% дан 60% ка чейин болот;
• Жөөктөрдүн этегинде ашыкча суу 
топтолбойт;
• Өз алдынча чогултуп пайдалануу 
мүмкүн.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
 1.5 Дыйкандар үчүн тамчылатып сугаруу

Сурхандарья облусунун Термез 
районундагы "Каттакум" дыйкан чарбасы
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СЫПАТТОО

ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

1-сүрөт. Тамчылаткычтар менен сугаруучу шланга.

Жаңы типтеги тамызгычтары бар сугат түтүгү мурдагылардан материалдын аз чыгымдалышы (10 
эседен ашык) жана төмөн баада болуусу (5 эседен ашык), ошондой эле тамчылаткычтардын 
туруктуу иштеши менен айырмаланып турат. Тамчылаткычтардын туруктуу иштешине суу булагын 
(бак, бассейн, темир-бетон лоток ж.б.) сугат талаасынын башталышынын белгилеринен 1,0-1,5 м ге 
көтөрүү аркылуу жетишилет (2-сүрөт). Катар аралыктары 90 см болгон пахтанын мисалында, чет 
өлкөлүк системаларга салыштырмалуу төмөн басымдуу тамчылатып сугаруу тутумунун

№ Көрсөткүчтөр 
Өлчөө 
бирдиги 

Тамчылатып сугаруу тутумдары 

ТИМИ 
(Өзбекстан) 

Квин-Гиль 
(Израиль) 

Sunstream 
(Турция) 

1 Системалардын иштеши үчүн  
талап кылынган басым 

м суу 
бийиктиги 1,0-2,0 25,0 20,0 

2 Тутумдун иштеши үчүн 
насостук блоктун зарылдыгы - жок ооба ооба 

3 Сугат суусун жакшы тазалоо 
зарылдыгы - жок ооба ооба 

Иштин эффективдүүлүгүнүн 
көрсөткүчтөрү:
•минералдык жер семирткичтерди
жана химикаттарды үнөмдөө;
• катар аралыктарын иштетүүнү
кыскартуу;
•сууну үнөмдөө жана сугаруу 
чаралары;
•пахтанын түшүмдүүлүгүн
жогорулатуу·

дол.США/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 Системаны пахтага киргизүү боюнча 
капиталдык чыгым

дол. 
США/га 995-1093 8292,0 9287,0 

6 Орточо кайтаруу мезгили жыл 1 7ден ашык 8ден ашык

БАРДЫГЫ:

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
 1.5 Дыйкандар үчүн тамчылатып сугаруу
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СЫПАТТОО

БАЙЛАНЫШТАР  ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
1. Мажидов Т.Ш. Новая технология низконапорной системы капельного орошения - A new low 
pressure system of sprinkler irrigaon. ̀ Материалы Международной научной конференции 
«Проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса стран СНГ в современных 
условиях», Ашхабад, 25-27 ноябрь 2009. – сс. 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-айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, ТашГАУ, тел.977591850
4.  Маматалиев Адхам-доцент,ТИИИМСХ, тел. 97 155 05 88
5. Усманалиев Бахтиёр – технологияны иштеп чыгуучулардын бири, тел. +97 4314415

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
 1.5 Дыйкандар үчүн тамчылатып сугаруу
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МАКСАТЫ
Сууну көтөрүү жана тузсуздандыруу үчүн күн-
шамал орнотмосу электр энергиясына жана 
отунду колдонбостон жер астындагы 
булактардан суу алууга арналган. Ал күнүнө 
1000 литрге чейин көтөрүп, тузсуздандырууга 
жөндөмдүү. 

СЫПАТТОО
Сууну көтөрүп чыгаруучу күн-шамал 
станциясы (СКШС) – бул алыскы чөл жана 
тоолуу жайлоо аймактарында суусу 18 м ге 
чейин жердин алдында, негизинен туздуу 
болгон сууну чыгаруучу орнотмо. Энергиянын 
булагы болуп атайын аккумуляторлордо 
топтолгон күндүн нурунан 

СКШС күн фотоэлектрдик батареяларына 
негизделген электр станциясы же суу топтоочу 
тутуму бар шамал турбинасы, ошондой эле 
калктын тиричилик муктаждыктары үчүн 
кудуктан суу көтөрүп чыгаруу үчүн насостук 
система жана жаныбарларды сугаруучу жай 
менен жабдылган. Күн-шамал станциясы 
модулдук мүнөзгө ээ, анын негизинде калктуу 
конушту толугу менен электрэнергиясы менен 
камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга 
болот.

ПАЙДАСЫ
Суу көтөрүүчү күн-шамал станциясы 
борборлоштурулган электр менен 
камсыздалбаган, суу жер астындагы жана 
көбүнчө туздуу болгон алыскы чөлдүү жана 
тоолуу жайыт аймактарындагы жүздөгөн 
калктуу конуштарга жана чакан чарбаларга суу 
берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Аларды 
пайдалануу ичүүчү суу менен камсыздоо 
көйгөйүн жөнөкөй жол менен чечүүгө 
мүмкүндүк берет. Өндүрүлгөн электр 
энергиясы атайын аккумуляторлордо  топтолот 
жана түнкүсүн жарык берүүгө, 
тузсуздандырууга жана башка муктаждыктар 
үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Мындай 
батареялар Түркмөнстанда бар.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
1.6 Жайыттар жана айылдар үчүн суу көтөрүүчү орнотмосу

 СКШС жардамы менен 
Каспийдин жээгиндеги айылга 
суу жеткирүү
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СЫПАТТОО

Күн же шамал пайда болгондо, насос суу баскычы иштетилгенге чейин гидроаккумуляторго (ГА) 
сууну айдай баштайт жана насостун контроллерине насосту өчүрүүгө сигнал берет. Суунун эртеси 
күнгө чейин жетиштүү болушу үчүн, ГАнын пайдалуу көлөмү суунун суткалык керектөөсүнөн бир аз 
ашып кетиши керек.
Фотоэлектр панелдери (ФЭП) булуттуу күндөрдө жана кышта эсептеп, кубаттуулуктун запасы 
менен алуу керек.
Кышында ФЭПдин кубаттуулугу 30 эсеге (же андан көп) төмөндөйт, ошондуктан суткасына 100 
литр суунун агымын камсыз кылуу үчүн кубаттуулугу кеминде 300 - 400 Вт кубаттуулуктагы ФЭПин  
колдонуу керек.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Видео жана башка пайдалуу материалдар:
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

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
1.6 Жайыттар жана айылдар үчүн суу көтөрүүчү орнотмосу

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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МАКСАТЫ
Башка өлкөлөрдөгүдөй эле, Түркмөнстанда 
дагы көп жерлер узак мөөнөткө ижарага 
берилет, бул дыйкандар үчүн жаңы 
кыйынчылыктарды, анын ичинде алыскы 
аймактарды таза жана коопсуз ичүүчү суу 
менен камсыз кылууда. 5X5 м аянттагы 
суткасына 125 литрге чейин тузсуздандырууга 
жөндөмдүү болгон бул ишти үйдөн чыгарган 
тузсуздандыруу заводу чече алат. Ошол эле 
учурда, күн суу тузсуздандыруучуга электр 
энергиясы талап кылынбайт.

СЫПАТТОО
"Ысык куту" тибиндеги күн суу 
тузсуздандаргыч кеңири жайылды, ал 
жөнөкөй конструкциясы, өндүрүш чыгымдары 
төмөн жана комплекстүү техникалык тейлөөнү 
талап кылбайт. Мындай тузсуздандыргыч (же 
дистиллятор) жылуулук изоляциясы бар жана 
ичине карарган кутуча түрүндө жасалат,анын 
түбү тузсуздандырылуучу туздуу же булганган 
суу менен толтурулат. Тузсуздандыргычтын 
үстүнкү бөлүгү тунук материал менен (айнек, 
полимер пленка же органикалык айнек) 
капталган. Күндүн нурлары сууну ысытып аны 
бууланууга алып келет. Суунун буусу тунук 
капкактын бетине тийип, анын температурасы 
айланадагы абанын температурасына жакын 
болуп, капкактын ички бетине 
конденсацияланат жана таза суу болуп суу 
топтогучка ага баштайт.
Сууну тузсуздандыргычтын корпусу 
металлдан, цементтен, пластмассадан, 
керамикалык плиткадан жана башка суу 
өткөрбөөчү материалдардан жасалышы 
мүмкүн. Пластмассадан жасалган идишке 
артыкчылык берилет, анткени ал дат басуучу 
же туздуу суунун таасирине дуушар болбойт. 
Сууну куюу жана агызуу үчүн эки тешик 
жасалат - корпустун жогорку жана төмөнкү 
бөлүктөрүндө.

ПАЙДАСЫ
Сууну тузсуздандыргыч чөлдүү аймактарда, 
ошондой эле булганган булактардан ичүүчү 
сууну алууга мүмкүнчүлүк берет, бул калктын 
ден-соолугу, жумуш менен камсыз кылуу 
жана алыскы аймактардагы чарбаларды 
колдоо үчүн өтө маанилүү. Сыноолор 
көрсөткөндөй, тузсуздандыруучу 
резервуардагы
дистилляция бардык бактерияларды жок 
кылат, ал эми пестициддер, жер семирткичтер 
жана эриткичтер 99,5% га төмөндөйт, б.а. 
дээрлик жок болуп кетет. Сууну тазалоо үчүн 
күндүн энергиясын пайдалануу менен 
дээрлик ар кандай жээк жана чөл 
чөлкөмдөрүн жашоо шартына айландырса 
болот.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
1.7 Күн суу тузсуздандыруучулары

Күндүн тузсуздандыруу комплекси - 1000 
чарчы метр (Овез-Ших, Борбордук Каракум 

- Күн энергиясы институту)
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СЫПАТТОО

"Ысык куту" тибиндеги күн суу чыгаргыч схемасы 
1 - туздуу же булганган суусу бар идиш;
2 - буу-аба аралашмасы;
3 - тунук капкак;
4 - конденсат;
5 - жылуулоочу кутучанын дубалы.
Жебелер күндүн нурларын көрсөтүп турат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Видеоматериалдар:

https://docs.google.com/presentation/d/1Qoc6axCLQf5G_2265lB5JTaVf6PbPgm_/edit#slide=id.p3 

Консультация берүү үчүн эксперт: Сердар Мамедниязов, Туркменистан, som47@mail.ru

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
1.7 Күн суу тузсуздандыруучулары

mailto:som47@mail.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1Qoc6axCLQf5G_2265lB5JTaVf6PbPgm_/edit#slide=id.p3
mailto:som47@mail.ru
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1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР   
1.8 Күн сугаруу технологиялары - KondensKompressor. 
"Саман дарыя" сугаруу технологиясы

МАКСАТЫ
Өсүмдүктөр үчүн тамчылатып сугаруунун 
жөнөкөй жана практикалык тутуму, суунун 
конденсациясы жана буулануу принциби 
боюнча иштейт. Топурактан чыккан ным 
дубалдарга чогулуп, кайра агып, суунун 
айлануусун жаратат. Түнкүсүн ал шүүдүрүмдүн 
белгилүү бир бөлүгүн камтыгандыктан, кош 
функцияны аткарат.

СЫПАТТОО
Мындай чачыраткыч эки желим бөтөлкөдөн 
жасалат: бири 2 литрлик, экинчиси 5 литрлик. 
Кичинекей бөтөлкөдөн үстүнкү бөлүгүн, 
чоңунан - түбүн кесип салабыз. Кичинекей 
бөтөлкөнү жерге коюп, чоң бөтөлкө менен 
жабыңыз. Эң башкысы, кичинекей идиште ар 
дайым суу бар экендигин камсыз кылуу керек.
Эгерде сиз пластиктен чөйрөнүн 
булгангануусуна кабатыр болсоңуз, анда ошол 
эле конструкцияны айнек бөтөлкөлөрдөн 
жасай аласыз. Бирок аны кесүү бир аз 
кыйыныраак болот. 
 Колдонуу:
Күндүн нурлары идиштерди жылытып, 2 
литрлик колбадан бууланып, 5 литрлик 
идиштин дубалдарына топтоло баштайт. 
Андан кийин ал топуракка агып, 
өсүмдүктөрдүн тамырын азыктандырат. 
Болгону жөөктөрдөгү отоо чөптөрдү тазалап, 
идишке убагында суу куюу керек. Бул сугат 
тутуму саман же жалбырак менен төшөлгөн 
жөөктөр үчүн идеалдуу. Мульча топурактын 
нымдуулугун сактоого мыкты жана күндүн 
сугаруу тутуму дагы натыйжалуу. Бул 
максаттар үчүн “Саман дарыясы” сугат тутуму 
өзгөчө ылайыктуу.

ПАЙДАСЫ
Мындай тутум сугарууга жана сугарууга 
үзгүлтүксүз муктаж болгон өсүмдүктөрдү 
өстүрүүдө бир топ сууну үнөмдөйт. Башка 
салттуу сугат тутумдарына салыштырмалуу 
күн сугаты сууга болгон талапты 10 эсеге 
чейин азайтат деп ишенишет. 
KondensKompressor суусун тузсуз, 
нитраттарсыз жана башка булгоочу заттарсыз 
чыгарат. Аны дагы ушул сыяктуу жол менен 
деңиз суусун тузсуздандырууга колдонсо 
болот. Өсүмдүктөрдү ушул ыкма менен 
салкын аба ырайында жылытса болот. Эмгек 
шарттары жакшырып, азык-түлүк өстүргөн 
аялдар үчүн эмгек чыгымдары төмөндөөдө.
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СЫЙКЫМ

Жайдын кургак убактысына чейин бир нече 
жөөктөргө бөтөлкөлөрдү орнотуп, нымдуулуктун 
жетишпегендигин жокко чыгарса болот. Бул үчүн 
жазында да, отургузуудан мурун топурактын 
катмары алынып, астына саман төшөлүп (1), анын 
үстүнө топурак төгүп (2), андан кийин кадимкидей 
жөөктөр калыптанат.  Эми бул жөөк жер асты 
менен сугаруунун түрү - ага суу түтүктөрү (3) саман 
катмарына чейин сайылат: эми жер астындагы 
дарыядай ным төмөндөн тамырларга агып, жер 
үстүнкү сугаруу учурундагыай суу бууланбайт. 
Суюктуктун көлөмү азыраак болуп, өсүмдүктөрдү 
бирдей көлөмдө сугарат. Саман чирип, табигый 
жер семирткич катары кызмат кылат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Видео:
https://youtu.be/fC6x_pNvXqw
https://drive.google.com/file/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР   
1.8 Күн сугаруу технологиялары - KondensKompressor. 
"Саман дарыя" сугаруу технологиясы

https://youtu.be/fC6x_pNvXqw
https://drive.google.com/file/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing
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1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР    
1.9 Сууну үнөмдөө жана суу менен камсыз кылуу боюнча эң 
жөнөкөй натыйжалуу технологиялардын топтому. 
Пластмассадан жана чоподон жасалган идиштерден 
өсүмдүктөрдү сугаруу

МАКСАТЫ
Кургак жай мезгилинде жана бир аз суу менен, 
суусу жетиштүү болгон учурдан кем эмес 
натыйжа ала аласыз. Сугат үчүн сууну өтө 
үнөмдүү пайдаланууга мүмкүндүк берген 
жөнөкөй шаймандардын варианттарынын бири - 
бул пластик жана чопо идиштер менен сугаруу. 
Пластик жана чопо идишти колдонуу менен толук 
кандуу тутум, анын ичинде тамчылатып сугарууну 
уюштурса болот жан ал систма топуракта бир 
нече күнгө чейин нымдуулукту сактоого 
мүмкүндүк берет.

СЫПАТТОО
Оозун ылдый каратып сугаруу
Сыйымдуулугу 1,5-3,0 литрге жеткен желим 
бөтөлкөнүн капкагында бир нече тешиктер 
жасалат: биз мык  же ысык шиш менен тешебиз. 
3-5 тешик жетиштүү болот (топурактын түзүлүшүн
эске алуу керек: эгер кумдуу болсо, анда эки
тешик жетиштүү). Бөтөлкөнүн түбүн болжол
менен 2/3 кесип алыңыз. Помидор көчөтүнүн
жанына (жакшы, эгерде сиз муну отургузгандан
кийин эле жасасаңыз), топурактын бетинен
болжол менен 10 сантиметр тереңдикте чуңкур
казып, бөтөлкөнү мойну менен ылдый коюлат.
Марлиден жасалган жабууларды же эски
колготкаларды моюнга такканды унутпаңыз. Бул
тамчылатып сугаруу үчүн тешикчелердин топурак
менен тыгылып калбашы үчүн. Айрым адистер
бөтөлкөнү болжол менен 45 градус бурчка
коюуну сунушташат. Чуңкурдукту топурак менен
толтурабыз, бөтөлкөгө суу куюлат. Сиз
тешиктерди капкактан эмес, желим бөтөлкөнүн
кууш жеринен жасай аласыз.
«Эски колготкалардан жасалган шакек жакшы
жарашат - бекем жана коопсуз. Бул сугаруу
бадалдын тамырларын нымдоо үчүн эң сонун.
Конструкцияны илип койгон варианты. Жерден
болжол менен 30-50 см бийиктикте
күнөскананын учтарына эки таянычты  же эки
мык кадасаңыз болот.

ПАЙДАСЫ
Пластикалык идиштер менен сугаруу сууну 
үнөмдөөгө жана сугаттын натыйжалуулугун 
жогорулатууга жардам берет. Материалдын 
жеткиликтүүлүгү. Түзүмдүн оңойлугу, 
минималдуу жумуш жана каржылык 
чыгымдар. Мындай шайман аркылуу суу 
эриген жер семирткичтерди түздөн-түз 
өсүмдүктүн тамыр системасына жеткирет. 
Сугаруу убактысы үнөмдөлөт. Сууну кыйла 
үнөмдөө. Ар бир жашыл көчөткө жекече 
мамиле кылуу мүмкүнчүлүгү. Таштандыларды 
кайра иштетүү. Чыгымдар кыскарат. Аялдар 
үчүн эмгек чыгымдары кыскарат. Тутум жер 
үстүндөгү жана жер алдындагы сугатты 
жүргүзө алат. Сугаруунун негизги ыкмалары: 
күнөсканада сугаруу үчүн бөтөлкөлөрдүн 
мойнун ылдый же өйдө көтөрүп көмүп 
коюшат. Ошондой эле асып, капталына 
жаткырып же стойкага байлап койсо болот.
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СЫПАТТОО
Пластикалык бөтөлкөлөрдүн түбүн кесип 
салыңыз. Канча даана керек, өзүңүз эсептеп 
көрүңүз - өсүмдүктөрдүн санына жараша 
болот. Бөтөлкөлөрдүн түбүнөн мык же бир 
нерсеге  байланган зымды өткөрүңүз. 
Жайгашкан жерине жараша түбүнө, 
бөтөлкөлөрдүн капкактарына же илгичтерге 
кичинекей тешиктерди жасаңыз (бир эле 
учурда бир нече тешик жасабашыңыз керек. 
Суу керектөөнү көбөйтүү үчүн керек болсо, 
аларды кошуп койсоңуз болот).
Жакшы чечим - бул моюн четине оюк жасоо. 
Бул учурда, сиз оптималдуу, ошондой эле 
көзөмөлдөнгөн сугарууга жетише аласыз. 
Бөтөлкөлөр жөөктөрдүн үстүнө жер  бетинен 
30-50 см бийиктикте илинет. Бөтөлкөнүн
жайгашкан жерин анын жалбырактарына
эмес, өсүмдүктүн түбүнө тамчылатууга
жараша тандоо керек.
Артыкчылыгы – күн бөтөлкөнү
жылыткандыктан, суу өсүмдүккө жылуу агат.
Бөтөлкөлөрдү моюндарынан илип койсо
болот, анда түбүн кесип салуунун кажети жок.
Андан кийин тешиктерди түбүнө жасоо болот.
Ичке капиллярдык шайманды колдонуп
сугарууну багыттуу жүргүзсө болот. Сизге
шарик ручкалары керек болот. Жазуу
элементин жана калган пастаны алып салуу
керек (боёкту спирт, бензин же эриткич менен
алып салсаңыз болот). Пайда болгон пластик
түтүктүн бир учу тиш чукугуч менен кылдаттык
менен жабылышы керек. Экинчи учун
бөтөлкөнүн тешигине кыстарыңыз. Түтүк
менен желим идиштин ортосундагы
байланыш кылдаттык менен жабылышы
керек. Муну электр лентасы, пластилин же
башка жасалма каражаттар менен оңой эле
жасаса болот. Түтүктүн экинчи, бош учу бир
нече жерге тешилиши керек.

ПАЙДАСЫ
 Чопо идиш менен жергиликтүү сугаруу сууну 
50-70% аз сарптоого жардам берет. Убакытты
үнөмдөө. Контейнерди 5-10 күндө бир толтуруп
коюу жетиштүү. Отоо чөптөр жоголот. Эгерде
жердин бетинде суу жок болсо, анда отоо
чөптөр өсүш үчүн азыктандыруучу ным ала
турган жер жок. Зыянкечтер азыраак. Өзүн өзү
башкаруучу сугаруу. Сиздин катышуусуз эле
өсүмдүк ар дайым керектүү көлөмдө суу алат.
Өсүмдүктөрдүн кыртышынын түзүлүшү, тамыр
системасы жана жер үстүндөгү бөлүктөрү
жакшыртылган. Жергиликтүү сугат
технологиясын колдонуу жерди сугарууда
пайда болгон топурактын тыгыздалышын жана
кысылышын алдын алат. Тамырлар топуракка
тереңирээк кирип, өсүмдүктөрдүн үстүңкү
бөлүгү жашыл жана бай көрүнөт.
Эң жакшысы, булалуу жана сойлоп жүрүүчү
тамыр системалары менен өсүмдүктөрдү
өстүрүү учурунда жергиликтүү сугаруу
технологиясы өзүн көрсөттү: помидор; болгар
калемпири жана чили; картошка жана башка
паслен тукуму өсүмдүктөр; бадыраң; салат;
жашылча чөптөр; капуста; ашкабак; коон;
кабачок; фасоль; буурчак; жүгөрү.
Эң жаманы, локалдык сугат тутумун тамырлуу
өсүмдүктөр: сабиз, кызылча, чамгыр  үчүн
пайдаланууга болбойт. Жергиликтүү сугаруу
технологиясы үрөндүн өнүп чыгуусуна жана жер
семирткич пайдаланууга ылайыктуу эмес.
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СЫПАТТОО
Көптөгөн тешиктерди жасоонун кажети жок. Көптөгөн кубулма өсүмдүктөр үчүн мүнөтүнө бир 
тамчы жетиштүү. Бөтөлкөнүн түбүн жарым-жартылай кесип, сууну кирден жана курт- 
кумурскалардан жапсаңыз болот. Бөтөлкөнү өсүмдүктүн жанына оодарып коюңуз, аны бекем 
таякка бекитсеңиз болот. Мындай тамчылатып сугаруунун артыкчылыктары бар - желим 
бөтөлкөнү өсүмдүктөн алысыраак орнотсоңуз болот. Ошол эле учурда бууланууну 
минималдаштырууга кам көрүү керек.
Оозун өйдө каратып сугаруу
Бул ыкманы бир өсүмдүккө тамчылатып сугаруу үчүн, ошондой эле жакын жерде өскөн бир нече 
өсүмдүктөр үчүн колдонсо болот. 1,5-2 литрлик бөтөлкөлөрдө, түбүнөн бир нече сантиметр артка 
чегинип, суу үчүн шиш менен тешикче жасоо керек. Алар чоң бөтөлкөнүн бүткүл диаметри боюнча 
жасалышы керек, эгерде ал өсүмдүктөр тобунун жанына орнотулган болсо жана бөтөлкөнүн бир 
капталынан гана, эгерде бадал бир жагынан орун алган болсо. Алардын саны топурактын түрүнө 
жана өсүмдүктүн өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Көпчүлүктүн тажрыйбасынан 10-12 тешик 
жетиштүү болот деп айтууга болот. Өсүмдүктөрдүн ортосундагы түзүлүштү моюн өйдө көтөрүп, 
үстүңкү бетинен 10-15 см жогору тургандай кылып орнотобуз (бир бурчта болот). Тешикчелер 
топурак менен жабылып калбашы үчүн, бөтөлкөнү жерге орнотуудан мурун, ал капрондун жука 
катмары менен оролуп же периметри боюнча саман менен капталат. Бөтөлкөлөргө суу куюлат, 
капкактан аба чыгып кетиши үчүн тешик ачылат жана нымдуулуктун буулануусун токтотуу үчүн 
бөтөлкө жабылат. Бул ыкманын артыкчылыгы - суунун минималдуу буулануусу, катуу шамалда 
оодарылып кетүү мүмкүн эместиги. Көптөр техникалык тейлөөдөгү кыйынчылыктын 
кемчиликтерин эсептешет.

Өсүмдүктөргө жергиликтүү сугарууну уюштуруу үчүн, бакчаны кымбат баалуу сугат тутумдарынан 
кем эмес сугарган чоподон жасалган чакан идиштерди колдонсоңуз болот. Идиштин көңдөйлүү 
дубалдарынан суу агып өтүп, өсүмдүктөр аны керек болгондо «ичишет». Эң жакшысы, булалуу 
жана сойлоп жүрүүчү тамыр системалары менен өсүмдүктөрдү өстүрүү учурунда жергиликтүү 
сугаруу технологиясы өзүн көрсөттү: помидор; болгар калемпири жана чили; картошка жана 
башка түнкү түстөр; бадыраң; салат; жашылчалар; капуста; ашкабак; коон; цуккини; буурчак; 
буурчак; жүгөрү ж.б.
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өсүмдүктөрдү сугаруу
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СЫПАТТОО
Мындай сугат тутуму тамыр өсүмдүктөрү (сабиз, кызылча, чамгыр) үчүн жаман болот. Жергиликтүү 
сугаруу технологиясы үрөндүн өнүп чыгуусуна жана жер семирткичке ылайыктуу эмес. Керектүү 
көлөмдөгү чопо идиш тандалып алынды. Негизги шарт - аны глазурь менен каптабоо керек. Чопо 
кумураны бакчанын дээрлик бардык жөөктөрүнө көмүүгө болот: бийик, стандарттуу, карагат 
бадалдарынын арасында, бакчада же күнөсканада. Эсептөө жөнөкөй:
• кичинекей кумура 60 см радиуста өсүмдүктөрдү «сугарып» кете алат, бул эң универсалдуу
өлчөм, эгер кааласаңыз, бир нече идишти колдонсоңуз болот;
• орто кумура - 90 см радиуста, чоң контейнерлерге жана кутучаларга, ошондой эле
кичинекей жөөктөргө ылайыктуу;
• чоң кумура - 120 см радиуста, ири чарбаларга, ири жер үлүштөрүнө ылайыкталган. Сиз ар
кандай көчөттөр үчүн идиштерди бириктире аласыз.
“Кумура” сугаруу түрүн колдонгон бакча жөөктөрүнүн өзгөчөлүктөрү
Контейнерге суу толтуруп, гүлзарга же бакча жөөгүнө көмүп коюңуз. Бөтөлкөнүн моюну жерден
чыгып турушу керек (3-4 см). Терракоталык кумуранын айланасына өсүмдүктөрдү кадимки
катарларда эмес, өзгөчө жол менен - тегерете отургузуу керек. Бул тутумга байланыштуу
өсүмдүктөр кумуранын мойнуна жакын жерде же эң чоңураак баш бармактын аралыгында
отургузулат деген «баш бармактын эрежеси» иштейт. Бул айрыкча жаңы отургузулган
өсүмдүктөргө тиешелүү. Ал эми тамыр системасы өнүккөн өсүмдүктөрдү алысыраак жерге
отургузса болот - мойнунан 20-30 см. аралыкта. Өсүмдүктөрдүн тамыры инстинктивдүү түрдө
нымдуулуктун булагына тартылып, убакыттын өтүшү менен кумуранын сыртынан жабышып,
керектүү көлөмдө суу сарпташат. Келечекте сизге 5-10 күндө бир идишке суу куюп туруу жетиштүү
болот. Эгерде жаан-чачын тез-тез жаап турса, анда андан да аз тынчсыздануу пайда болот - суу
идиштин өзүнө куюлуп толуп турат.

Өндүрүү варианты 
Сырдалбаган гүл идиштерин бир-бири менен же гүл челегин табагы менен бириктирип чаптаңыз. 
Идиштерди жабыштыруу жана андагы тешикчелерди керамикалык плиткалардын сыныктары 
менен жабуу суу өткөрбөй турган желим менен жүргүзүлөт, желимделген жерлерден суу агып 
чыкпашы үчүн силикон герметик менен кылдаттык менен капталат. Идиштин жарык тийген бөлүгү 
ак боёк менен боёлуп, бууланууну бир кыйла төмөндөтөт.
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ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР    
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СЫПАТТОО
Бул чопо идишти бактын жөөгүнө же жыгач бочкага (өстүрө турган идишке) көмүп коюңуз, тешиги 
бар идиштин үстү суу куюлган жердин бетине чыгып тургандай болуш керек. Жыгач бочкаларда 
топурактын капиллярларын түзүү үчүн доломит уну менен аралашкан топуракты колдонуу керек. 
Идиштин ар биринде суу жетиштүү болуш үчүн идиштерди жалпы түтүктүн жардамы менен чоң 
идишке туташтырып, бул тутумду өркүндөтсөңүз болот.

Кумурага кам көрүү
Контейнерди биринчи үшүк башталганга чейин жерден алып, тазалап, кургак сактоо керек. Эгерде 
сиз суу куюлган идишти 0 ° Cден төмөн калтырсаңыз, анда суюктук музга айланып, идиштин морт 
дубалдарына зыян келтирет. Кийинки сезонго чейин кургак жерде сактаңыз. Сиз кумураны 
топурактан жана тамырлардан 1:10 үлүшүнө суу аралаштырылган уксус эритмесин же сода күлүн 
жана уксус колдонуп тазаласаңыз болот.
Эскертүү
Чопо идиштердин жардамы менен сугаруу ыкмасын колдонгондо, идиштерге жер семирткичтер 
жана таңуучу заттар кошулбашы керек. Өсүмдүктөрдү азыктандырып, фунгициддер жана 
инсектициддер менен өзүнчө иштетүү керек. Суусуздануунун негизги белгилери байкалган 
өсүмдүктөрдү унутпаңыз (соолуу, саргайуу ж.б.). Жөөктөрдү мульчалоо сунушталат, андан кийин 
нымдуулук жакшы сакталат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing 
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1LMky_J8HRAVm4TCFNtAGtsujmzKk_edN/view?usp=sharing
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1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
1.10 Нымдуулукту топуракта кармоочу өсүмдүктөрдү отургузуу

МАКСАТЫ 
Кургакчылыкта жана сугат суунун 
жетишсиздигинде бакчаларды өстүрүүдө 
топурактагы нымды сактап калуу үчүн ар 
кандай технологиялар колдонулат. 
Перспективдүү технологиялардын бири - 
көчөттөрдү «таш каптарга» отургузуу, 
көчөттөрдү мульча менен отургузуу жана жүн 
же кийиз кошуп отургузуу. Бул технологиялар 
атмосфералык сугаруу жана көчөттөрдүн 
тамырына ным топтоо принцибин колдонуп, 
мөмөлүү дарактардын жана жүзүмдөрдүн 
көчөттөрүн жамгыр жааган шартта жана сугат 
суусунун тартыштыгы шартында отургузууга 
мүмкүнчүлүк берет. 

СЫПАТТОО 
«Таш каптарга” отургузуу.
Бул учурда полиэтилен мальч катары жана 
тамыр бөлүгүнө таш таштарды (диаметри 3-5 
см) төшөө үчүн колдонулат. Ысык күндүн 
ичинде таштар аябай ысып, 70-100 см 
тереңдиктен нымдуулук бууланып, 
интенсивдүү көтөрүлүп, пленканын астында 
топтолот. Түнкүсүн, пленка жана таштар тез 
муздап, конденсация башталат.

Мульча менен отургузуу
Саман мульча катары колдонулат, ал 
өсүмдүктөрдүн тамырындагы нымды сактап, 
нымдын буулануусун азайтып, сугат үчүн 
сууну сарптайт. Мульчирование -
өсүмдүктөрдү кургакчылыкка жана 
температуранын толкундарына даярдоочу 
мезгилдүү иш. Самандан жана башка 
органикалык материалдардан жасалган мулч 
топуракта жакшы чирийт жана климаттын 
өзгөрүшү жана кургакчылык шартында 
өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн сактоого 
пайдалуу.

ПАЙДАСЫ
Технология жемиш бактарынын жана 
жүзүмдүн көчөттөрүн кургакчылыкта жана 
кургакчылык шартында отургузууга 
мүмкүндүк берет. Башка жагынан алганда, 
экономикалык жана экологиялык пайдасы 
сугарууга, кургакчылык мезгилинде 
өсүмдүктөрдүн сакталышына жана көчөттөргө 
ыңгайлуу кам көрүүгө сууну аз сарптайт.

Багбан Рашидов Наим Тажикстандын 
Согди облусунда шагыл таштарды жана 

полиэтиленди колдонуп көчөттөрдү 
отургузгандыгын көрсөтүүдө. 

Адаптациялоонун мыкты тажрыйбалары 
боюнча CAMP4ASB сынагынын 
материалдарынын негизинде.
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СЫПАТТОО
Жүн кошуп отургузуу.
Бак отургузуу үчүн тереңдиги жана диаметри 1 м болгон чуңкурдук казышат. Чуңкурдун түбүнө 
болжол менен 4-5 кг салмактагы табигый жүндүн же кийиздин катмары коюлуп, желим түтүк 
орнотулуп, жүндүн бетинен жер бетине чыкканга чейин. Бул бак-дарактарды сугаруунун 
туруктуу жана көзөмөлдөөчү булагын камсыз кылат, бул кургакчылык мезгилинде бактын 
жашашына жардам берет жана түшүмдүүлүгүн жогорулатат. Чуңкурдукка отургузулган 
дарактын өсүшүнө өбөлгө түзүү үчүн жүндүн бетине бир кесек органикалык компост жана же 
жогорку сапаттагы топурак салынат. Андан кийин дарак түтүк аркылуу сугарылат.
5 кг жүн болжол менен 4 литр сууну сиңирип алат. Чөп же жыгачтын пресстелген 
кыйындылары ушул технология боюнча сууну сактоо үчүн жүндүн ордуна альтернатива боло 
алат.

Жүндөр менен көчөттөрдү отургузуу.  Душанбе шаарынан келген багбан 
Каландаров Рустам өз жерине мульча 
менен көчөттөрдү отургузуп жатат. 

CAMP4ASB видео үзүндүсү

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Бак-дарактарды отургузуу: негизги эрежелер, 2012 
https://www.ruspitomniki.ru/article/vash-sad.html/id/228
Видео: Суунун жоктугунда көчөттөрдү отургузуу: https://youtu.be/hSnq5_BY3PI 
Суу тартыш жерлерде топуракта нымдуулукту сактоо: 
https://yec.k-box.net/d/show/26849983-7425-4a13-a322-4258ae5060ac 

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
1.10 Нымдуулукту топуракта кармоочу өсүмдүктөрдү отургузуу

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
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1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР     
1.11 Кургак дааратканалар

МАКСАТЫ
Борбор Азиянын дээрлик бардык калктуу 
пункттары үзгүлтүксүз дааратканалар тармагы 
менен капталган. Топуракка кирген нитраттар 
менен заңдар жер астындагы сууларды 
булгайт, аны калк кудуктар жана скважиналар 
аркылуу ичүүчү суу катары колдонушат. Начар 
курулган дааратканалар жана канализация 
тутумдары оорулардын жана жер астындагы 
суулардын булганышынын негизги себеби 
болуп саналат. Таза суу ресурстары барган 
сайын тартыш болуп бараткандыктан, 
адамдардын таштандыларын коопсуз 
жайгаштыруу маанилүү болуп баратат.

СЫПАТТОО

Кургак дааратканаларды өзүңүздүн колуңуздагы 
материалдардан жасоо оңой. Кургак даараткана 
- бул эки фекалия бөлмөсүнүн үстүнөн
орнотулган, 80-100 см бийиктиктеги кирпичтен
курулган кадимки даараткана - пластик,
керамика, бетон же дат баспас болоттон
жасалган материалдар - воронка жана тешик.
Кургак дааратканалар иштөө үчүн төмөнкү
шарттарды талап кылат:
1) даараткана идишинин конструкциясы
заара менен заңды аралаштырбоого мүмкүндүк
берет: заара заң менен аралашпайт;
2) даараткананын ылдый жагында эки
кургак камера бар, ал жерге заңдар кирет жана
аларды токтоосуз топурактын, ар кандай
органикалык материалдардын күлүнүн майда
бөлүктөрү жаап турат;
3) камералар кургап, колдонуудан мурун
кургак органикалык аралашма топурак, үкөч, күл
менен жабылышы керек;
4) жакшы табигый желдетүү желдетүүчү
түтүк аркылуу фекал камерасынан абанын
чыгышын камсыз кылат.
Эки бөлмөдөн тышкары, кургак дааратканада
заара топтоо үчүн өзүнчө топтогуч (канистр) бар,
ал жерде ажатканадан агызуучу түтүк аркылуу
келет, анын башында текшерүүчү клапан
орнотулган.

ПАЙДАСЫ

Орто эсеп менен жылына бир адам 50 литр заң 
жана 500 литр заара бөлүп чыгарат. Адаттагы 
агынды дааратканасы жылына 12000 литрди 
сарптап, зыяндуу таштандылардын көлөмүн 
көбөйтөт - «кара» суу, ал айыл жеринде, эреже 
катары, топурактын астына төгүлөт. Кургак 
туалеттер сууну булгабайт, кооптуу калдыктар 
бөлүнүп, тазаланат жана коопсуз калдыктарга 
айландырылат. Адамдын калдыктары жер 
семирткич катары колдонулат. Ал 
сантехниканы жана тазалоочу жайлардын 
кымбат тутумун талап кылбайт. 
Дааратканалардын курулушу жергиликтүү 
арзан булактардан алынган материалдарды 
колдонуп, жашоо шарттарынын бардык 
түрлөрү үчүн жөнөкөй жана ылайыктуу. 50 
кишиден чогултулган заара бир гектар жерди 
уруктандырышы мүмкүн, бул гектарына 
120-150 кг азот кошконго барабар, ал эми
компосттолгон заңдар коопсуз болуп, жердин
түзүлүшүн жакшыртып, аны (фосфор, калий,
магний) уруктандырат.

Мектептеги кургак даараткана, б. 
Балдыбрек, ЮКО, Казакстан



30

СЫПАТТОО
Толтурулган фекал камерасынан 2-3 жылдын ичинде оору козгогучтарды азайтуу процесси жүрүп, 
заң менен органикалык заттардын аралашмасы кадимки топурак сыяктуу зыянсыз топурак 
кондиционерине айланат. Күндү тезек менен азыктандыруу үчүн органикалык аралашманы 
электен өткөрүлгөн топурак, күл, таарынды, акиташ аралашмасынан каалаган айкалышта 
даярдоого болот. Бул аралашманын бир чакасы бир айга жетет. Жаңы заңды ишенимдүү жаап 
турган чаңдуу компоненттин болушу маанилүү.

Колдонулган камера толгон соң, заңдарды кургак жер катмары менен жаап, ажаткананы 
жылдырып, бош камеранын үстүнө коюу керек. Экинчи камера толгондо, биринчиси бош болуш 
керек. Ичиндегини топуракты азыктандыруучу / кондиционерленген кошулма катары колдонсо 
болот.

Кургак даараткана жасоо боюнча көрсөтмөлөр:
https://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

www.ecosan.org

Караменди айылындагы кургак даараткана: 
заара учун идишКостанай облусунун Наурзум районундагы Караменды айылындагы 

жеке менчик уйдогу сырткы кургатылган даараткана.Он жакта 
чукурлуу даараткана бар.

1 ТУРУКТУУ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ YЧYН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР     
1.11 Кургак дааратканалар

http://www.ecosan.org
https://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf
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2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.1 Непал түрүндөгү энергия үнөмдөөчү меши

МАКСАТЫ
"Непалдык" мештер тамак бышыруу үчүн  бир 
нече идиштер менен казандарга жана алардын 
көлөмүнө жараша иштелип чыккан. Меш 
саманды, кийизди жана жергиликтүү 
материалдарды колдонуу менен курулган жана 
жогорку энергия натыйжалуу көрсөткүчтөргө ээ. 
Технология Непалда кеңири колдонулуп, ал 
жерде жакыр айылдык жамааттар отундун 
жетишсиздигине туш болушкан.

СЫПАТТОО
Иш жүзүндө, чопо мештерин энергияны 
үнөмдөгөн бир нече түрлөрү бар. Бул мештер 
ICS (improving cooking stove) жана IICS 
"ишканалар үчүн натыйжалуу тамак бышыруучу 
меш" деп аталат. Бул мештер эки максатты 
көздөйт: күйүү процессин өркүндөтүү менен 
колдонулган отундун көлөмүн азайтуу, бул бак-
дарактардын жана бадалдардын кыйылышын 
кыскартат, ошондой эле имараттын ичиндеги 
атмосферага жана түтүнгө байланыштуу 
көйгөйлөрдү чечет.

ICS мештери салттуу мештер курулган 
жергиликтүү материалдарды колдонуп, 
ашканаларда, үй чарбаларында курулат. 
Бирок, салттуу мештерден айырмаланып, ICS 
мештери булганууну азайтып, күйүүчү майдын 
сарпталышын азайтып, үйдүн ичиндеги 
түтүндүн кесепетинен пайда болгон 
оорулардын тобокелдигин төмөндөтөт. 
Мештердин жетишсиздиги - үч айда бир жолу 
морду чоподон жасалган кирпичтен 
курулгандыктан, аны көөдөн (ыштан) тазалап 
туруу керек.

IICS мештери керектөөчүлөрдүн саны көп 
жерлерде: ишканаларда, аскер бөлүктөрүндө, 
мектептерде жана бала бакчаларда, 
ашканаларда, чайханаларда жана 
ресторандарда тамак бышырууга арналган. 
Бул мештер бир, эки же андан көп казанга, 
чоң кастрюлдарга ылайыкталган. Бул 
мештерде бир от жагуу кутусу бар, ал бир нече 
буу казандарын жылытып, отунду үнөмдөйт.

ПАЙДАСЫ
Непалдык типтеги мешти колдонууда отун 
үнөмдөө, адаттуу ашкана очогунан 
айырмаланып, 50% ке жетет. Мешти 
сыноонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, аны 
колдонууда жылына 0,6 куб метрге чейин 
жыгачты (бак-дарактар)   же 260 кг көмүрдү 
үнөмдөсө болот. Мештер ашканада 
санитардык-гигиеналык шарттарды 
жакшыртат - алар ышталбайт жана колдонууга 
коопсуз, зыяндуу заттардын бөлүнүшүн жана 
калдыктарды азайтышат. Меш жасоо үчүн 
жөнөкөй окутуу талап кылынат, меш аялдар 
арасында өзгөчө популярдуулукка ээ.

Тажикстандын Дехканобод 
айылындагы Муродова Мохиранын үй 

бүлөсүндөгү непалдык меш.
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СЫПАТТОО
Мештер жергиликтүү материалдан жасалган. Алдын-ала даярдалган кирпичтерди жасоого чоң 
маани берилет. Кирпичтин чопосуна саман, кийиз жана уйдун кыгы кошулат, бул аларга 
энергияны үнөмдөөчү касиет жана бекемдик берет. Мешти куруунун бир нече этаптары бар: 
мештин платформасын куруу, ички бөлүктөрдү куруу, морду жасоо, мешти шыбоо. Мешти кантип 
курууга болот жана кандай материалдар керек экендигин тиркелген видеодон таба аласыз.

Тажикстандагы Бирляш жана 
Лангар айылдарында 

мештин курулушу.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Басылмалар: 
Энергия натыйжалуу мештерди куруу боюнча кыскача колдонмо, ОО "Кичинекей жер", 
Душанбе, 2010:http://sgp.uz/userfiles/Energy%20effic%20stoves%20russian.pdf

Мештердин курулушу жөнүндө видео. "Жаштар Экологиялык Борбору" бейөкмөт уюму, 
Душанбе, 2018: 
џ керектүү шаймандар:    https://youtu.be/K47_GAKL3_U
џ кирпич бышыруу: https://youtu.be/PzX0JwXcj6Q
џ мештин курулушу: https://youtu.be/HkSkYJ5BuTU

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.1 Непал түрүндөгү энергия үнөмдөөчү меши

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 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.2 Күйүүчү май брикеттери

МАКСАТЫ
Отун брикеттери - бул кадимки отунга же 
көмүргө альтернатива болгон катуу отундун 
бир түрү, бул айыл чарба таштандыларынан 
(чөп, кык, үрөндүн кабыгы), жыгач иштетүүчү 
калдыктардан (таарынды, жыгач кырынды 
ж.б.), таштандылардан жана көмүрдөн чыккан 
чаңдан жасалган пресс. Күйүүчү брикеттерди 
өндүрүү технологиясы таштандыларды 
ысыкта (ысытуу менен же ысытпастан) басуу 
процессине негизделген.

СЫПАТТОО

Отун брикеттери тамак бышырууда же 
имараттарды жылытууда отун же көмүрдүн 
ордуна колдонулат. Күйүүчү май брикеттерин 
өндүрүү үчүн үй шартында чогултууга мүмкүн 
болгон эң жөнөкөй кол прессин колдонсоңуз 
болот. Пресс бөлүктөрү чоң болттордун 
жардамы менен туташтырылат.

Брикеттерди жасоо үчүн кол пресс түрү 
("Альтернатива жасайбыз чогуу" 
материалынын негизинде, Ташкент 2010)

1- Кол пресси 1380 мм х 45 мм х 100 мм 2-
туташтыруучу ийини 450 мм х 45 мм х 10
мм.
3- пресстин узунунан бойлуу базасы 1220
мм х 45 мм х 100 мм.
4- прессти басуу буту 600 мм х 45 мм х 100
мм. -2 шт.
5- тик стойка 1000 x 45 x 100mm - 4 даана.
6- узунунан ийини 1530 мм х 45 мм х 100
мм.

ПАЙДАСЫ
Брикеттерди колдонуу жөнөкөй технология 
жана өндүрүштүн калдыктарын колдонууга 
жана азайтууга, отунду жана көмүрдү 
энергетикалык максатта колдонууну азайтууга 
мүмкүндүк берет. Брикеттерди өндүрүү 
көмүргө караганда айыл тургундарын 
жылытуу жана тамак бышыруу үчүн арзан 
жана экологиялык таза отун менен камсыз 
кылууга мүмкүндүк берет.

Брикеттер кургатууга чейин. 
Тажикстандагы CAMP4ASB 

тренингинде.
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СЫПАТТОО

Брикеттерди жасоодо темир формалары колдонулат. Поршендин бийиктиги 285 мм, диаметри 
102 мм, цилиндрдин бийиктиги 285 мм жана диаметри 106 мм.
Пресстөө үчүн чийки затты алдын-ала даярдап алуу керек. Тажикстандагы үй чарбаларынын 
тажрыйбасына таянуу менен сунуш кылынган аралашма: жыгач таарынды, жыгач калдыктары,  
жалбырактарты 30%  , уй кыгын -30%, көмүр чаңдары 40%. Брикет субстратын аралаштыруу   
дагарада кол менен жасалат .
Андан кийин кол менен басууну колдонуп, бастырып, кургатып (3-7 күн) жана брикеттерди ачык 
асман алдында же желдетилген имаратта сактоо керек.

Тажикстанда күйүүчү май брикеттерин 
өндүрүү боюнча тренинг, 2020-ж

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Басылмалар:
"Келгиле, чогуу альтернатива жасайбыз", SGP \ GEF, Ташкент, 2010 http://sgp.uz/ru/publications/
publications/508

Видео: 
Күйүүчү май брикеттер: https://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.2 Күйүүчү май брикеттери

http://sgp.uz/ru/publications/publications/508
https://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?
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2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.3 Спутник антеннасынан жазалган күн меши

МАКСАТЫ
Бул ашканалар нурларды топтой турган 
кадимки ойдуң күзгү. Мындай ашканалардын 
өзгөчөлүгү "максатты"ысытуунун жогорку 
температурасы, башкача айтканда кадимки 
мештегидей салыштырмалуу аз өлчөмдөгү 
тамакты  тез бышыруу керек болгондо 
колдонуу ыңгайлуу.

СЫПАТТОО
Үйдө жасалган күн концентраторун жасоонун 
эң оңой жолу - эски спутник антеннасын 
колдонуу. Антеннаны жакшылап жууп, 
кургатыңыз. Күзгү пленканы табактын кабыл 
алуучу тарабына жабыштырыңыз. Плёнка 
бүктөлбөстөн, жалпак калышы үчүн, аны 3-5 
сантиметрдей тилке кылып кесүү керек. 
Эгерде табактын диаметри кичинекей болсо, 
ошондой эле тилкелерди болжол менен 10 см 
узундукка бөлүп кесүү сунушталат. Кошулган 
жерлерди кылдаттык менен тууралап, ар бир 
бөлүктү өзүнчө чаптаңыз.
Пластинанын так ортосунан болжол менен 5 - 
7 сантиметрлик тешикти кесүү сунушталат. Бул 
тешиктен көмөч таянычы бар кронштейн 
(hotplate) өткөрүлөт. Бул күнгө рефлекторду 
буруп жатканда даярдалган тамак менен 
контейнердин токтоосун камсыз кылат. 
Чагылдыргыч даяр болгондо, аны таянычка 
орнотуу керек. Андан кийин, сиз борборду 
аныктоо керек болот. Жылуулукту эң көп 
сиңирүү үчүн, идиш кара өңдө болушу керек. 
Күндүн нурларын чагылдыруу үчүн 
материалдар канчалык жакшы тандалса, 
борбордогу температура ошончолук жогору 
болот.
Күн мешин чогултуп, аны күнгө бурабыз. 
Жөнгө салынуучу асма жана тилке, фокус 
идиштин үстүндө тургандай кылып 
тууралаңыз.

ПАЙДАСЫ
Көптөгөн айылдарда жана айылдарда газ жок 
болгондуктан, аялдар тамакты отко 
бышырышат. Дайыма отун жетишпейт. Ансыз 
деле сейрек бак-дарактар кыйылып жатат. 
Ошол эле учурда, адамдар бүгүнкү күндө 
колдонулбай жаткан көптөгөн параболикалык 
антенналарды топтошкон. Убакытты жана 
акчаны үнөмдөө, аялдар үчүн физикалык 
активдүүлүктү талап кылбайт, күлдү тазалап, 
таштандыларды алып чыгуунун кажети жок. 
Энергияны үнөмдөө. Айлана-чөйрөгө болгон 
жүктү азайтуу. Технологияларды жергиликтүү 
өндүрүш менен камсыз кылып, көбүрөөк 
жумуш орундарын камсыздай алат.
Күн мешинин артыкчылыктары жөнүндө 
кененирээк маалымат алуу үчүн жогорудагы 
бүктөлүүчү күн мешин караңыз.

Антеннанын бетин чапталган катмар, күзгү 
пленка, фольга же күзгүнүн кичинекей 

бөлүктөрү менен металлдаштырылган 
пленка менен жаап жатабыз
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СЫПАТТОО
Бул мештин кемчилиги - бышыруунун бүткүл убактысында антеннаны жарым саат сайын күнгө 
буруп туруу керек. Мындан тышкары, борборго кокустан урунуп, күйүп кетпөө үчүн айрым 
чараларды көрүү керек.
Фокустук чекиттеги температура бир нече жүз градуска жетип, жыгач блокту оңой эле күйгүзүп 
алгандыктан (жыгачтын күйүү температурасы 300 градустан жогору). Мындай күн меши менен 
иштөөдө көздүн кабыгы мүмкүн болгон жылтырагандан күйүп кетпеши үчүн күндөн коргогон көз 
айнек менен иштеген жакшы.

Эскертүү

Эгерде сиз параболаны өзүңүз курган болсоңуз, анда анын эң оңой жолу - борборду аныктоо - 
антенна бетинен чагылган күндүн нуру эксперименталдык ыкманы колдонуу менен топтолгон 
жер. Калыңыраак фанеранын бир бөлүгүн алып, анын үстүндөгү күн так азайганга чейин 
акырындап концентратордон алысыраак жылдырыш керек, минималдуу болгондо, бул күндүн 
нурларынын борбордук чекити болот.

Сүрөттө - Навои 
облусунун Канимех 

районундагы тренингде 
спутник антеннасындагы 

мешти көрсөтүү

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА  ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing 
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.3 Спутник антеннасынан жазалган күн меши

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 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.4 Суу жылытуучу күн  бочкасы

МАКСАТЫ
Күн бочкасы - күн нурунун энергиясын 
пайдалануу менен сууну жылытуу үчүн колдо 
жасалуучу түзүлүш. Жылытылуучу суунун көлөмү 
60тан 100 литрге чейин жетет (резервуардын 
көлөмүнө жараша). Жай мезгилинде мындай 
бочкада суу 4 саатта 50-85 ° С чейин, ал эми 
кышкысын - 30-40 °Сге чейин ысыйт.
СЫПАТТОО
Керектүү материалдар: фанера (калыңдыгы 10 
мм) - 0,5 барак, фанера (калыңдыгы 4 мм) - 1 
лист, көбүк полистирол (5 мм коюу) - 1 лист, 
негизи менен жылуулоо үчүн фольга - 4 м, айнек 
(калыңдыгы 4 мм) өлчөмү 75 см х 50 см -2 
даана., “Силикон” клейи - 1 түтүкчө, роял 
шарнири - 2 даана, бар навеси - 1 даана, бочка 
(V = 60 л) - 1 даана, сгон (d = 20 мм, l = 40 мм) - 1 
даана, бурчтар (d = 20 мм, металлопласт) - 2 
даана, пластик түтүк (d = 20 мм, l = 1 m) - 1 
даана, шланг (d = 15 мм, l = 70) см) - 1 даана, 
кран (d = 20 мм) - 1 даана, өткөргүчү менен 
штуцер (d = 20 мм) - 1 даана, куйгуч - 1 даана, 
кеңейтүүчү шланг (d = 5 мм, l = 50) см), 
чагылдыруучу пленка - 1 түрмөк, өз алдынча 
бекитүүчү бурамалар -саморез (1-3 мм.) - 1 
кутуча, рейка (4 мм х 3 мм) - 10 метр, бекиткич 
"Илгич"- 1 даана, жашыл боек - 3 литр. Негизги 
шаймандар: өлчөөчү тасма, бургулагыч, араа, 
боёк щеткасы (валик), бурагыч,пассатижи. 
Орнотуунун борбордук элементи - жыгач кутуга 
салынган дат баспас болоттон жасалган 
резервуар (мисалы, эски бойлерден). 
Жылуулукту жакшыраак кармап алуу үчүн 
цистерна кара боек менен боёлуп, ал эми 
кутунун ички дубалдары фольга менен капталат. 
Бул фокустук эффект жаратып, күндүн нурларын 
караңгы резервуарда топтоого жардам берет, 
бул суунун температурасын жана жылуулукту 
жогорулатат. Кутунун үстүңкү жана алдыңкы 
дубалдары айнектен жасалат.Мындан тышкары 
резервуардын жана кутучанын дубалдарынын 
ортосуна калың көбүктөнгөн катмардан же 
башка жылулоо материалынан изоляциялоо 
маанилүү.

ПАЙДАСЫ
Күн челегин колдонуу жайыттарда, алыскы 
аарычылык аймактарында, күйүүчү май, отун 
же электр энергиясы жок талаада ыңгайлуу. 
Күн челегин орнотуу оңой, ал оңой эле 
жеткиликтүү материалдардан жасалган. 
Орнотуу керектүү санитардык шарттарды 
камсыз кылып, ички муктаждыктар үчүн 20 
литрге жакын ысык суу менен камсыз кылат.

   Технология жеткиликтүү жана коомчулукка 
жеткиликтүү, аны дыйкандарга жана үй 
чарбаларына, анын ичинде аялдар башында 
болгон үй-бүлөлөргө кеңири жайылтууга 
мүмкүнчүлүк берилет.
Адатта, аялдар тамак бышырууга жана сууну 
жылытууга катышышкандыктан, технология 
алардын иштөө жана жашоо шарттарын 
жакшыртат.
Экологиялык артыкчылыктар - Үй 
чарбаларынын деңгээлинде парник 
газдарынын калдыктарынын чыгышын 
азайтат.

Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл 
облусунун Дастан жамаатынын 

мүчөлөрү Жеңиш айылындагы семинарда 
чогултулган күн суу жылытуучу бочканы 

көрсөтүштү
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СЫПАТТОО
Кутунун жогорку жана алдыңкы керегелери айнектен жасалат. Мындан тышкары, цистернанын 
жана кутучанын керегелеринин ортосунда изоляцияны калың көбүк же башка жылуулук 
изоляциялоочу материалдан коюу керек.Булардын натыйжасында кутучанын ичинде күнөскана 
эффектиси жаратылып, бочкадагы сууну тез ысытууга жана жылуулукту сактоого мүмкүндүк берет.

Иштетүү: Күн бочкасын кышында колдонсо болот, бирок күн ачык болгондо гана. Төмөнкү 
температурада жыйналган абалда ороп сактоо керек. Бул үчүн, жөн гана сууну агызып, үстүн жаап, 
аларды механикалык зыян болуудан коргоо зарыл.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
КР ГЭФ ПМГ материалдарынын негизинде күн нурун орнотуу боюнча видео: 
https://youtu.be/xPB0D6dr8SY
Күндүн нуруна бөлөнгөн душ үчүн бакты кантип тандаса болот - https://yandex.ru/turbo/
kak-sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
Көрсөтүү аянтчасы: Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жетиөгүз районундагы 
Жеңиш айылы. Байланышчу адам: Кайрат Касымов, е-mail: Kairatbek.k@gmail.com 

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.4 Суу жылытуучу күн  бочкасы

https://youtu.be/xPB0D6dr8SY
https://yandex.ru/turbo/
mailto:Kairatbek.k@gmail.com
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2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.5 Күн аба коллектору

    МАКСАТЫ
Күн аба коллектору үйлөрдү жана чарбалык 
имараттарды жылытууга арналган. Коллектор 
бөлмөнүн дубалына же имараттын чатырына 
орнотулат. Күн нуру анын бетине   жана 
фотоэлектр панелине тийгенде, желдеткич 
иштеп, жылуу аба бөлмөнү жылыта баштайт. 

СЫПАТТОО
Керектүү материалдар: 1,37м х 1 м 
өлчөмдөгү бир тараптуу айнектүү айнек 
рамасы, темир лист калыңдыгы 0,4 мм, 2 м 
фольгоизолин 
(калыңдыгы 5 мм), ОСП фанерасы (6 мм) – 1 
лист, рейка (4 см х 3см) – 3 м, айнекти бекитүү 
үчүн штапик – 5 м, желдеткич (14 Вт) и артка 
кайтаруучу клапан, кара боек, өзүн-өзү 
бекемдөөчү бурамалар, «Момент» клейи, 
силикон – 1 түтүкчө, электр зымы – 2 м, 
фотоэлектр панели (бар болсо) – 1 даана. 
Негизги шаймандар: өлчөгүч тасма, 
бургулагыч, араа, боёк щеткасы (валик), айнек 
кескич, бурагыч, аттиштер.
Коллектордун негизги элементи - кара боёк 
менен сырдалган металл барак (абсорбер). 
Анын кара бети күндүн жылуулугун сиңирип, 
абага берет. Коллекторго күн тийип жатканда, 
абсорбер үйдүн желдеткичи тарткан муздак 
абаны жылытат. Бөлмөгө жылыган аба кайтып 
келет - мындай желдетүүнүн натыйжасында 
бөлмөнүн температурасы акырындык менен 
көтөрүлөт. Бөлмөдөгү аба күн коллекторунан 
өтүп, жылыйт. Жылытылган аба бөлмөгө 
кайтат. Күн панели (эгер бар болсо) 
желдеткичтин иштешин камсыз кылат.  

К

ПАЙДАСЫ
Мындай шайман үйдү, күнөскананы, гаражды, 
бастырманы же тооккананы жылытууга 
колдонсо болот. Аны тоок багууда колдонсо, 
тооктордун жумурткасы көбөйөт.

үн жылыткычтын эффективдүүлүгү бөлмөдөгү 
баштапкы температурага, күндүн нурунун 
интенсивдүүлүгүнө жана дубалдардын 
калыңдыгына (изоляциясына) көз каранды. 
Бөлмөнү 20-30 м2 жылытуу үчүн аянты 2м2 
болгон бир коллекторду орнотуу сунушталат. 
Дизайн 1 чарчы метрге 1,5 кВт * жылуулук 
энергиясын алууга мүмкүнчүлүк берет. чарчы 
метрди түзүп, катуу отундун сарпталышын 
кыскартты. Технология аялдардын турмуш-
тиричилигин жана социалдык шарттарын 
жакшырта алат. Технологиянын экологиялык 
артыкчылыктарына күйүүчү майдын жана CO2 
чыгындыларынын азайышы, бак-дарактардын 
жана бак-дарак, бадалдардын кыйылышынын 
азайышы кирет.

"Келечек"  жамааты үй чарбасынын 
базасында Кыргыз Республикасынын Жалал-
Абад облусунун Ак-Тектир айылында өткөн 

семинарда жасалган аба күн коллектору 
жана суу  жылытуучу күн челеги.
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СЫПАТТОО
Даярдоо ыкмасы: Раманын фанерасынын түбүндө диаметри желдеткичтин жана артка кайтаруучу 
клапандын диаметри менен бирдей өлчөмдө 2 тешик жасалуусу керек. Раманын түбү фольга 
изолин менен жылууланышы керек (ал түбүнө желим менен бекитилген), ал жылытылуучу 
абсорберттен чыккан жылуулукту чагылдырат жана коллектордун жылуулук жоготууларын 
азайтат. 
Төмөнкү тешикке желдеткич орнотулат, анын жардамы менен коллекторго муздак аба тартылат. 
Жогорку тешикке (коллектордун чыгуучу жеринде) артка кайтаруучу клапан орнотулат, ал 
желдеткичтер өчүп калганда абанын кыймылын тосот. Абсорбер листи кара боек менен алдын-
ала сырдалат. Абсорбердин ички бетине рейкалардан "лабиринт" жасалат, ал желдеткичтен 
келген аба агымынын нугун өзгөртөт (бул үчүн гофрленген аба түтүгү дагы ылайыктуу болот – 
узундугу 3 метрге чейин) жана бул конструкция  коллектордук рамкага орнотулган. Абсорбертти 
айнек барак менен жабыңыз. Коллектордун бардык тигиштери силикон менен жабылат. 
Желдеткичти кубаттоо үчүн кичинекей күн панели же кадимки электр тармагы колдонулат. 
Коллектор үйдүн түштүк дубалына орнотулуп, ага желдетилүүчү абанын кыймылы үчүн 2 тешик 
коюлат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Аба күн коллекторун жасоо үчүн видеого шилтеме:
https://youtu.be/IAoPOaxuIKY
Күн аба коллектору  муну өзүң жаса - https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-
solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html 
Көрсөтүүчү жер: Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусу, Токтогул району, Ак-Тетир айылы. 
Байланышчу адам: Акмат Чалов, e-mail: chalov_akmat@mail.ru.

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.5 Күн аба коллектору

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
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


41

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.6 Конвектор түрүндөгү күн кургаткыч 

МАКСАТЫ

Күн кургаткычтагы температура, көлөкөдөгү абанын 
температурасы орто эсеп менен 15-20 °Сден ашып, 50°
Сга жетет, тамак-ашты аба мейкиндигинин 
температурасында + 20 ° Сге чейин, башкача айтканда, 
эрте жаздан кеч күзгө чейин кургатууга болот

СЫПАТТОО

Күн кургаткычы жылытуу аймагынан (күн аба 
коллектору) жана коллектордун үстүндөгү 
кургатуучу камерадан турат. Кургатуучу 
камеранын ичинде кургатуу үчүн металл 
тордон бир нече лотоктор жайгашкан.

Аба күн коллекторунан өтүп, жылыйт. 
Жылытылган аба желдеткичтин жардамы менен 
кургатуу аймакка кирип, жана түпкүчтөрдө 
жайгашкан жемиш-жашылчаларды желдедет, 
желдеткичтин иштөөсүн 220 В тармактан 
кубаттуулук жана фотоэлектр панели камсыз 
кылат. Керектүү материалдар: коллектордун 
өлчөмү ,42 мх0,9 м жана кургатуу камера өлчөмү  
0,5 мх0,7мх0,5 м кургатуу үчүн  талап кылынат -1 
лист ОСП фанерасы (калыңдыгы 6 мм.), 1 лист 
темир (калыңдыгы 4 мм), кара боек – 1 банка, 
кыр кайрак (4смх3 см)– 36 м, темир тор (1 
смх1см)– 2 м2, силикон – 1 түтүкчө., өзүн-өзү 
бекемдөөчү бурамалар– 1 кутуча, мыктар(30 мм) 
– 1 кудуча,  айнек (калыңдыгы 4мм) – 0,4мХ0,9 м,  
фольга изолини – 1 м,  кулердик желдеткич (14 
Вт), эшик тыгыздаткычы – 2,5 м,  эшиктин туткасы 
– 1 даана,  гофриленген шланг – 0,5 м, фурнитура 
бурчу (түпкөчтөрдүн бурчун бекитүү үчүн) электр 
зымдары жана желдеткичти тармактан толтуруу 
үчүн сайгычы. Негизги шаймандар: өлчөгүч 
тасма, бургулагыч, , болгарка, балка, темир 
кесүүчү кайчы, айнек кескич, араа, бойоочу щетка 
кисть (валик), бурагыч, аттиш.

ПАЙДАСЫ
Кургаткычты орнотуу оңой жана колдо  болгон 
материалдардан жасалат. Ал мөмө-
жемиштердин, жаңгактардын түшүмүн, оруп-
жыйноо уруктарын сактоо үчүн колдонулат. 
Технология баардык жерде актуалдуу, бирок 
айрыкча калк кургатылган мөмө-жемиштерди 
(өрүк, мейиз, кара өрүк ж.б.) сатып алуу менен 
алектенген жерлерде. Бир мезгилде 10-20 кг 
чейин жүктөө.
Экономикалык пайдасы:

• Март айынан октябр айына чейин азыктарды 
кургатууга болот;
• Азыктардын даамын, түсүн жана пайдалуу 
каситтерин сактап калуу;
• Кургатуу ылдамдыгы - 1 күн;
• Кемирүүчүлөрдөн, курт-кумурскалардан, 
канаттуулардаy,чаң жана жаан-чачындардан 
коргоо;
џ Кургатуу үчүн талап кылынган аянтты 10

эсеге кыскартыңыз! 
Технология үй-бүлөнүн азык-түлүк рационун 

кеңейтүүгө мүмкүндүк берет (айрыкча кыш 
мезгилинде), кургатуучу азыктардын аялдардын 
эмгегин жеңилдетет. Экологиялык артыкчылыктар 
- Күн энергиясын пайдалануу, көмүр, отун жана 
электр энергиясын талап кылбайт.

Кыргыз Республикасынын Баткен районундагы 
Тамаша айылындагы "Абдулла Ажы" дыйкан 

чарбасынын базасында семинарлардын 
жүрүшүндө жасалган күн кургаткычы.
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СЫПАТТОО

Иштетүү: Күн кургаткычтын ийгиликтүү иштеши үчүн, аны түштүккө багыттап, коллекторго жана 
фотоэлектр панелине күн нуру түшүшү керек. Кургаткычка дөңгөлөктөр менен туткаларды 
орнотсоңуз, анда аны оңой эле жылдырсаңыз болот. Түнкүсүн жана булуттуу аба-ырайы менен 
кургатуу үчүн, долбоорду камдоого 220 Вт кубаттуулугу менен 150 Вт кубаттуулуктагы 3 
лампалардан жылытууну кошсоңуз болот.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Күн кургаткычты жасоо боюнча видеого шилтеме: https://youtu.be/YuvGUu5weco
Күн кургаткыч  өзүңүз жаса: https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-
izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01

Көрсөтүү аймагы:
Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кадамжай району, Тамаша айылы. Байланышчу адам: 
Эшбаева Аширбү, тел.: +996(771)215746.

Даярдоо ыкмасы:  1. 0.42 м x0.9 м өлчөмүндөгү күн аба коллекторунун рамкасын чогултабыз 
(монтаждык көрсөтмөлөрдү өзүнчө караңыз), бир гана айырмачылык менен аба айлануу үчүн 
тешиктер четинен жасалат. 2. ОСП жана тилкесинен 0,5 м x0.7 м x0.5 м өлчөмүндөгү кургатуу 
камерасын чогултуп, кара түстө сырдайбыз. 4 бут устунга (бийиктиги 0,5 м) кургатуучу камера 
орнотобуз. 3. Кургатуу камерасынын түбүндө биз тешикчелерди (30 мм) жасайбыз жана 
кургатылган шлангдын жардамы менен кургатуучу камераны коллекторго туташтырабыз (анын 
корпусундагы четки тешикчелер аркылуу). Силиконду кургатуу камерасы жана коллектор туташкан 
жерлерге кылдаттык менен колдонуу, ошондой эле бардык тигиштерди мөөр басып коюу керек. 4. 
Кургаткыч камеранын үстүнкү бөлүгүнө желдеткич орнотобуз.  5. Жыгач тырмактарын жана 
балканы колдонуп жылмаланган тилкесинен 0,48 м Х 0,4 м өлчөмүндөгү каркастар үчүн 5 алкак 
жасап (торлорду аппараттык бурчтар менен бекемдейбиз) жана торду алардын түбүнө орнотуп 
алыңыз. 6. Катмарды кургатуучу камеранын эшигинин контуру боюнча бекитиңиз, туткасын 
бекитиңиз. 

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.6 Конвектор түрүндөгү күн кургаткыч 

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
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
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2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.7 Көпкө күйгөн түтүнсүз пиролиз мештери

МАКСАТЫ
Үйлөрдү жылытуу үчүн пиролиз меши. 
Суперэкономикалык, бир жүктө 7 күнгө чейин 
иштейт, отунду (көмүр, тарынды, отун ж.б.) 
мешти токтотпостон жүктөй аласыз. Жөнөкөй 
курулуш жана иштетүү. Өрткө каршы, дээрлик 
эч кандай таштандылар чыкпайт жана күл 
пайда болбойт.

СЫПАТТОО
Пиролиз мештери Россияда, Казакстанда жана 
башка өлкөлөрдө кеңири жайылган - жеке 
үйлөрдө, дүкөндөрдө, мектептерде, бала 
бакчаларда жана башка имараттарда - 
имараттарды автономдуу жана үнөмдүү 
жылытуу үчүн. Эффективдүүлүк күйүү 
температурасынын жогору болушуна 
байланыштуу жетишилет. 50дөн 500 чарчы 
метрге чейинки үйлөр үчүн отунду үнөмдөө 3 
эседен 5 эсеге чейин, ал эми үзгүлтүксүз күйүү 
7 күнгө чейин кошумча күйүүчү май 
жүктөлбөйт. Мешти өндүрүү баасы 400 
доллардан (чакан имараттар үчүн), ал эми ири 
(кеңсе) имараттар үчүн 2000 долларга чейин. 
Күйүүчү май үнөмдөлгөндүктөн, 1-2 жылдын 
ичинде өзүн-өзү актайт.

Мештин вариантын кантип тандаса болот 
Биринчиден, чечим кабыл алыңыз:
џ меш кандай максаттар үчүн керек;
џ ал кайда турат;
џ кандай күйүүчү майды колдонуш керек. Өз 
колуңуз менен түзө турган курулуштун түрүн 
тандоодо мейкиндиктин аянтын жана түрүн 
карап көрүңүз. Жылытылган бөлмөнүн 
параметрлерине жараша мештин өлчөмдөрү 
жана кубаттуулугу тандалат. Кыштан жасалган 
моделдер келечекте колдонула турган 
туруктуу жерге жайгаштырылаарын, ал эми 
металлдан жасалган буюмдар дээрлик 
бардыгы мобилдик экендигин эске алуу 
керек.

ПАЙДАСЫ
Жогорку пайдалуу натыйжалуулук 
коэффициенти (ПНК)  - 85% га чейин. Ошол эле 
учурда, меш күйүүчү майды 70%ке чейин 
үнөмдөп, иш жүзүндө таштандыларсыз жана 
күлсүз иштейт. Тейлөөнүн минималдуу 
убактысы жана дагы маанилүүсү - бул отко 
чыдамдуу жана үнсүз
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СЫПАТТОО
Өндүрүш үчүн сизге керек болот:
џ бургулоо;
џ болгарка, кесүүчү жана майдалоочу дөңгөлөктөр;
џ ширетүүчү машина жана электроддор;
џ калыңдыгы 4 мм металл (7,5 м2 жетиштүү);
џ отко чыдамдуу кирпич (10-15 даана);
џ желдеткич;
џ температура көрсөткүчү;
џ оттуктар;
џ тегерек жана тик бурчтуу түтүктөр;

• эки эшик;
болот тилкеси.
Өз алдынча жасалгалоо төмөнкү операцияларды камтыйт:

џ эки камераны жана болоттон жасалган корпусту ширетүү;
џ кыштан пайдубал тургузуу;
џ тешиктерди түзүү, камераларды аба менен камсыздоону уюштуруу;
џ камеранын терезесин кесүү, эшик орнотуу;
џ чыгуучу түтүккө желдеткич киргизүү;
џ буу казандарынын дубалдары жайма болоттон жана профилдүү түтүктөрдөн (катуулаткычтар 

үчүн) тегирмендин жардамы менен кесилет;
џ алдыңкы дубалда эшиктин өлчөмдөрүн эске алуу менен тешик пайда болот;
џ шейшеп дат баспас болоттон жасалган суу сактагычты түзүү үчүн;
џ жылуулук алмаштыргыч суу түтүктөрүнүн топтомунан кол менен жасалат.

Бүгүнкү күндө көптөгөн ар кандай үлгүлөр бар. Пиролиз мешин жасоо боюнча кененирээк 
көрсөтмөлөрдү, мисалы, ушул сайттардан таба аласыз:
Аз кубаттуу мештер:
https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
Жогорку кубаттуу мештер: www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Кошумча материалдар
https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html 
https://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.7 Көпкө күйгөн түтүнсүз пиролиз мештери

https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
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 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.8 "Камкор" жылуулук изоляциялоочу жана коррозияга 
каршы боёк

МАКСАТЫ
Жылуулук изоляциялоочу КАМКОР дубалга, 
бетонго, кышка, пластмассага, темирге, 
түтүктөргө жана башка материалдарга кадимки 
боёк катары колдонулат жана натыйжалуу 
жылуулук тосмосу катары иштейт. 
Керамикалык жылуулук изоляциясы КАМКОР 
үйдүн дубалдарын, имараттардын фасадын, 
түтүктөрдү, чатырларды, терезе капталдарын, 
бетон полун, ысык жана муздак суу менен 
камсыз кылуу, буу түтүктөрү, аба өткөргүчтөрү 
үчүн аба өткөргүчтөрү, муздатуу тутумдары, ар 
кандай контейнерлер, бактар, чиркегичтер, 
муздаткычтар ж.б. P. Ошондой эле муздак суу 
түтүктөрүндөгү конденсат жок кылуу жана 
жылытуу тутумдарынын жылуулук 
жоготууларын азайтуу үчүн колдонулат. 
KAMKOР керамикалык жылуулук изоляциясы –
60тан + 210 Cге чейинки температурада 
иштейт. Пайдалануу мөөнөтү 15 жыл.

СЫПАТТОО
Суюктук жылуулук изоляциясы КАМКОР  - 
жылуулукту берүүнүн 3 түрүн - конвекцияны, 
өткөргүчтү жана нурланууну - тосмолоо 
механизмин (жогорку жылуулук каршылыгын 
жаратуу) ишке ашыруу менен иштей турган, өтө 
көңдөй жылуулукту сактоочу материал. 
КАМКОР каптамасынын микропоралык 
түзүлүшү жылуулук берүү учурунда 
радиациянын 82% тен ашыгын чагылдырат 
жана чачыратат. Жылуулук өткөрүмдүүлүгүнүн 
төмөндүгүнөн КАМКОР материалынын 
калыңдыгында жылуулук агымынын 
"алсырашы" байкалат, төмөн эмиссиялык 
чыгуучу жылуулук агымынын деңгээлин 
төмөндөтөт жана жылуулук жоготуунун 
азайышын камсыз кылат. Аны өндүрүү жана 
сатуу Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, 

өлкөлөрдө Кыргызстанда жана башка 
орнотулган.

ПАЙДАСЫ
Боёкту колдонуу энергияны кыйла үнөмдөөнү  
- 80% ке чейин камсыз кылат. Кирпич, 
минералдык жүн менен жылуулукту жылуулоо 
боюнча көп убакытты талап кылган жана 
түйшүктүү иштин ордуна, боёк ар кандай бетке 
оңой эле жайылып, дубалдарды, түтүктөрдү, 
имараттарды жылуулап турат. Боек менен
каптоо бетти нымдуулуктан, жаан-чачындан 
жана температуранын өзгөрүшүнөн сактайт. 
Боёк коррозияга каршы коргонууну күчөтөт. 
Бетин конденсаттан сактоо керек. Турак-жай 
үйлөрдү, дубалдарды жана чарбалык 
курулуштарды, суу түтүктөрүн тоңдуруудан 
жылуулайт.
Суук жана ысык шарттар үчүн бюджетти жана 
энергияны олутту үнөмдөөгө болот.



46

СЫПАТТОО

Колдонмо:
Ультра-ичке жылуулук изолятору KAMKOР кадимки боёкту консистенциясы менен окшоштурат  
жана каалаган бетке колдонула турган суспензия. Ал жука катмар менен куюлат - 1 ммден көп 
эмес. Кургаткандан кийин, өзгөчө жылуулук изоляциялоочу касиеттерге ээ болгон (1 мм КАМКОР = 
50-60 мм минералдык жүн) жана ошондой эле коррозияга каршы коргоону камсыз кылган 
серпилгич полимердик каптама пайда болот.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Видеоматериалдар: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ 
Тел. 7182 65 16 82 (Казакстан)

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.8 "Камкор" жылуулук изоляциялоочу жана коррозияга 
каршы боёк

https://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ
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2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.9 Панелдик күн мештери. Бүктөлүүчү күн меши

МАКСАТЫ
Тамак бышыруу, нан бышыруу жана күндүн 
энергиясын пайдалануу менен сууну 
пастеризациялоо үчүн жетиштүү кубаттуулугу 
бар жөнөкөй конструкция. Бүктөлүүчү мешти 
сейилдөөгө колдонсо болот, ошондой эле 
тамак-ашты ысытууга жана жумуш ордунда же 
үйдүн ичинде колдонсо болот.

СЫПАТТОО
Төмөндөгү диаграммада көрсөтүлгөндөй, 
болжол менен 1м X 1,33м чоң картонду кесип, 
бүктөп коюңуз. Көрсөтүлгөн схема  
оптималдуу, бирок анча-мынча өзгөрүүлөр 
кабыл алынат. Картонго түз бүктөмдөрдү 
жасоо үчүн, алгач кашыктын туткасынын 
бүдөмүк четин сызык боюнча белгилеп, андан 
кийин четине тик бурчтар менен бүктөңүз. 
Тешикчелерди алдыңкы панелди көтөрүп 
тургандай кылып кичине жана тар кылып 
жасаңыз. Капталындагы алюминий фольганы 
чаптаңыз, андан кийин меш колдонууга 
орнотулганда ички бетин түзөт. 
Ыңгайлаштыруу үчүн панелди жаркыраган 
жагы менен жаткырыңыз. Алдыңкы жана 
арткы жана арткы бурчтарды алдыга бүктөңүз. 
Бул дизайндын өзгөчөлүгү анын салмагы 
жеңилдиги - 0,5 кг жана болжол менен 33х33 
см өлчөмүндөгү чакан блокко айлантуу 
мүмкүнчүлүгү.

ПАЙДАСЫ
Үй чарбаларынын жана 
аялдардын экономикалык абалын 
жакшыртуу:џ Энергетикалык көзкарандысыздыктын 
жогорулашы. Акысыз күн энергиясы күн сайын 
күн сайын ар бир үйгө түз жеткирилет.

џ Аялдарга тамак жасоого болгон энергияга 
болгон муктаждыгын жакшыраак 
канааттандыруу жана жетишсиз рынокто акча 
табуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүк берет.

џ Оңой тазалоо - тамак күйбөйт жана табага 
жабышпайт.
     Үйүңүздө бар буюмдардан жасоо.     
Ден-соолукту чыңдоо;
Пандемия учурунда күн ашканасын 
колдонуунун негиздемеси:

џ Азык-түлүктө витаминдер, азык заттар жана 
табигый даам сакталат.

џ Медициналык шарты бар адамдар,
карылар, ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 
чектелүү адамдар жана жаштар үчүн тамак 
бышыруу оңой жана коопсуз.

џ Жыгачтан жана көмүрдөн чыккан түтүндүн
таасирин азайтып, дем алуу органдарынын 
ооруларын азайтат.

џ Сууну пастеризациялап, бактерияларды жок 
кыла алат.

Отунду жана жыгачты үнөмдөөнүн эсебинен 
токойлорго жүктү азайтуу. көмүр. Технологияны 
жергиликтүү өндүрүшкө чыгарса болот, 
ошентип көбүрөөк жумуш орундары менен 
камсыз болот.
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СЫПАТТОО
Алдыңкы панелди жөндөө
Алдыңкы панель күндү чагылдырып туруусу кажет, тосуп турушу болбойт. Алдыңкы панелди 
ылдый жагында, туурасынын жарымынан ашпаган кичинекей көлөкө болушу үчүн көтөрүңүз же 
түшүрүңүз. Панель күн жогору болгондо жогору, ал эми күн төмөн болгондо төмөн бурчтуу 
болушу керек.
Шамал болгон күндөрү чоң таштарды же кыштарды мештин четине, ошондой эле алдыңкы 
панелдин астына койсо болот.

Бышыруу убактысы боюнча сунуштар
џ Арпа, жүгөрү, таруу, сулу, күрүч, буудай: 2 саат. Кадимки суу көлөмүнөн баштаңыз. Аны кийинки 
жолу өзүңүздүн табитиңизге жараша ыңгайлаштырыңыз. Эгерде күн жылуу болбосо, анда суу 
менен данды макарон үчүн сунушталгандай бөлүп-бөлүп ысытып алсаңыз туура болот. Бул 
айрыкча дан өтө жай жумшарса (күрөң күрүч) же оңой жумшарса (таруу) пайдалуу.

џ Жаңы жашыл жашылчалар: 1-1 жарым саат;  Көбүрөөк бышырылса, даамы жакшы болот, бирок 
кооз жашыл түсүн жоготот.

џ Төө буурчак - кургатылган: 3-5 саат. Сууну кадимкидей өлчөмдө, алдын-ала чылап алса болот.
џ Кызылча, сабиз, картошка жана башка тамыр-жемиштер: 3 саат.

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.9 Панелдик күн мештери. Бүктөлүүчү күн меши



49

СЫПАТТОО 

Сүрөттө - Нукус шаарындагы тренингде мешти 
куроо боюнча мастер-класс

Кам көрүү жана сактоо
Духовканы нымдуулуктан жана жаныбарлардан алыс, коопсуз жерде сактаңыз. Желим 
баштыктарды желдетип кургатыңыз же сүлгү менен акырын кургатыңыз. Духовка чакан жана 
көчмө. Колдонулбай калса, аны жөн эле бүктөп койсо болот.

Колдонуу боюнча кеңештер
Кара боек түстөгү идишке тамак-ашты салыңыз. Андан кийин идиштерди полиэтилен баштыкка 
салыңыз (мешке бышыруучу баштыктар ысыкка эң жакшы туруштук берет). Баштыктын ачык учун 
жаап, идиш менен баштыкты мештин ортосуна коюңуз. Эки полиэтилен баштыкты колдонуп 
жатканда, экинчисинин ичинде температура бир баштыкка караганда 20 ° Cга чейин көтөрүлөт, бир 
пакетти колдонго караганда эки пакет колдонуу эффективдүү болот. Күн ачык болуп турганда, 
желим баштыкты колдонбой тамак жасай берсеңиз болот. Духовкага эки идиш коюуга мүмкүнчүлүк 
берилет.

Даярдоо жерин тандоо
Духовканы кургак, тегиз жерге, күндүн нурлары тийип турган жерде, мүмкүн болгон көлөкөлөрдөн 
алыс коюңуз. Мыкты натыйжаларга жетүү үчүн, күнөстүү ашкана тамак бышыруу мезгилинде ар 
дайым күн нурун талап кылат.
Багыты
Плитанын алдыңкы бетин бир сааттын ичинде күн боло турган жерге көрсөтүп, багыттасаңыз 
болот. Бул плитага күндүн артынан жылбай, тамактын көпчүлүгүн бышырууга мүмкүнчүлүк берет. 
Эртеден кечке тамак бышыруу үчүн, мешти түшкө маал же түштөн кийин күнгө бурулуп тургандай 
кылып буруңуз.

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.9 Панелдик күн мештери. Бүктөлүүчү күн меши
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џ Капуста, баклажан: кесилген болсо 1 -1,5 саат. Баклажан кесилген алма сыяктуу күрөң түскө 
айланат, бирок даамы жакшы болот.

Жүгөрү дмбүдү: 1 - 1,5 саат. Жүгөрүнүн даны күндүн нуру астында калса, бир аз өчөт. Кабык 
нымды сактап, өзөктөрдү табигый жол менен коргойт. Жүгөрүнүн думбулунө таза кара байпак 
кийип, жылуулукту сиңирүүгө жана бышыруу убактысын кыскартууга болот.

џ ЖУМУРТКА - Суу кошпогула. Сарысы үчүн эки саат. Дагы бышырылса, белоктор күрөң түскө 
айланат, бирок даамы ошондой эле болот.

џ ЭТ - суу кошпогула. Эгер узак убакыт бышырсаңыз, ал дагы жумшак болуп калат. Балык: 1 саат; 
Тоок: 2 саат бөлүнгөндө, 3 саат толугу менен; Уй эти, чочко эти ж.б.: 2 сааттан, 3 - 5 сааттан - ири 
даана; индүк эти чоң, бүтүн: бир күн бою.

џ МАКАРОНДОР, ВЕРМИШЕЛ-Бир казанга сууну ысытып, башка казанга бир аз өсүмдүк майы 
кошулган кургак паста салып башка кастрүлгө, суу дээрлик кайнап чыкканга чейин ысытыңыз. 
Ысык сууга ысык макарон кошуп, аралаштырып, дагы 10 мүнөт бышырыңыз.

џ НАН БАЙКАСЫ - Эң туурасы түш маалында жасоо туура болот (эртең мененки саат 10дон 14кө 
чейин). Нан: дан эгиндери - 3 саат; Торттор: 1,5 саат; Печеньелер: 1 - 1,5 саат жана жабуунун 
кажети жок. Төмөнкү кабыктардан алыс болуңуз - алар суу болуп калат.

џ ЖАҢГАКТАРДЫ КУУРУУ - капталбай бышыруу. Бадам: 1 саат, жер жаңгак: 2 саат .

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
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/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/
CooKit_Diagram_48_x_36_tiled.pdf ̀
https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing 
Видео:
https://youtu.be/cSVVqFjY2Ek
https://drive.google.com/file/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing

СЫПАТТОО

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.9 Панелдик күн мештери. Бүктөлүүчү күн меши

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/
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/
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 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.10 Картон чагылдыргыч менен параболикалык меш 

МАКСАТЫ
 Бул ашканалар нурларды топтой турган 
кадимки ойдуң күзгү. Мындай ашканалардын 
өзгөчөлүгү "максатты" ысытуунун жогорку 
температурасы. Тактап айтканда кадимки 
мештегидей салыштырмалуу аз тамакты тез 
бышыруу керек болгондо колдонуу ыңгайлуу.

ПАЙДАСЫ
Көптөгөн айылдарда жана кыштактарда газ 
жок болгондуктан, аялдар тамакты отко 
бышырышат. Дайыма отун жетишпейт. Ансыз 
деле сейрек бак-дарактар кыйылып жатат. 
Убакытты жана акчаны үнөмдөө, аялдар үчүн 
физикалык иш-аракеттерди талап кылбайт, 
күлдү тазалоонун жана таштанды чыгаруунун 
кажети жок. Энергияны үнөмдөө. Айлана-
чөйрөгө жүктү азайтуу. Технологияларды 
жергиликтүү өндүрүш менен камсыз кылып, 
көбүрөөк жумуш орундарын камсыздай алат.

СЫПАТТОО
Картон чагылдыргыч менен параболикалык меш жасоо
Чагылдыргыч жасоонун татаал жасалат деп ойлогонго карабастан, аны жасоо өтө жөнөкөй , ал 
картон жана фольгадан жасалышы мүмкүн.
Үлгү боюнча жасалат желекче (12 даана) даярдалат

Картон желекчелери алгач узун каптал боюнча бириктирилет.
Андан кийин пайда болгон концентратор -табакчасынын ичин шакекче менен бириктирип, 
ичинен фольга менен жабыштырыңыз.
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СЫПАТТОО

Базаны зым же жип менен негиздемесин бекемдеңиз.

Натыйжада, ушундай болот (ичинен жана сыртынан көрүнүшү)

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.10 Картон чагылдыргыч менен параболикалык меш 
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СЫПАТТОО
Табактын тирөөчүн орнотуу. Ал үчүн мештин түбүнө 4 тешик жасаңыз. Тешиктерге узундугу 35 см 
болгон таякчаларды киргизип, өтүңүз. Андан кийин кошумча катуу болуу үчүн, киргизилген 
таякчалардын үстүнө картон кесиндилерин чаптайбыз. Ошондой эле таяктардын чыгып кетпеши 
үчүн, таяктардын учтарын резинка же зым менен бурап койсоңуз жакшы болот. Андан кийин 
зымдын жардамы менен дагы эки таякчаны ичкери каратып узунунан бекитебиз. Натыйжада 
стенд тирөөчү болду.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА  ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing 
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.10 Картон чагылдыргыч менен параболикалык меш 

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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МАКСАТЫ
 Ысык сууну, отту жана электр энергиясын 
күйгүзбөстөн көп өлчөмдөгү тамак-ашты, жай 
бышыруу үчүн. Мындай меш 130 градустук 
температураны иштеп чыгууга жөндөмдүү, 
бул көптөгөн тамактарды бышыруу үчүн 
жетиштүү.

СЫПАТТОО
 Керектелүүчү нерселер: бир нече картон 
кутучалар, фольга жана айнектин бир бөлүгү. 
Кастрюл ичине оңой батып кетиши үчүн, 
кичинекей кутучаны тандашыңыз керек. 
Кастрюл кара болушу шарт, анткени ал күн 
энергиясын эң жакшы сиңирет. Андан кийин 
чоң кутучаны тандап алабыз, ошондо 
кутучалардын ортосунда 3-5 см боштук 
болушу керек.
Эгерде сизде ылайыктуу көлөмдөгү кутучалар 
жок болсо, анда аларды кайчынын жана 
скотчтун жардамы менен барларынан оңой 
эле жасасаңыз болот. Күндүн горизонту төмөн 
болуп турганда да, ага түз күндүн нурлары 
түшүп турушу үчүн, коробканын бир жагын 
25-30 градус бурчта кесүү туура болот. 
Кичинекей кутучанын ичи чагылдыруучу 
фольга менен капталып, дубалдардан 
чагылган күндүн нурлары көмөчкө тийиши 
керек.
Жылуулук нурлануусу сыртка чыкпашы үчүн, 
кутучаны айнек менен каптап, дубалдарын 
жылуулоо керек, бул үчүн эки кутучанын 
ортосунда пайда болгон  боштукту гофр 
картон же минералдык жүндөн жасалган 
листтер менен толтуруу керек.

ПАЙДАСЫ
Арзан оңой табылуучу материалдар. 
Энергияны үнөмдөө. Айлана-чөйрөгө зыяндуу 
таштандылардын көлөмүн азайтуу. Бак-
дарактарды кыюуну, көмүрдү жана башка 
отунду жагууну талап кылбайт. Энергиянын 
сарпталышын азайтат. Тамак-аш даярдоо үчүн 
эмгек чыгымдарын кыскартат. Технологияны 
жергиликтүү өндүрүшкө чыгарса болот, 
ошентип көбүрөөк жумуш орундары менен 
камсыз болот. Аны үйдөн алыс жерде, 
мисалы, жайлоолордо, бакчаларда жана 
огороддордо, мал жаюу учурунда колдонсо 
болот. Үнөмдүү жана колдонууга жеңил, 
ошондой эле аялдар үчүн ылайыктуу. 
Жогорудагы маалыматты караңыз - 
бүктөлүүчү күн мешинин чоо-жайы тууралуу.

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.11 Кутуча түрүндөгү күн меши
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СЫПАТТОО
Керектелүүчү нерселер: бир нече картон кутучалары, фольга жана айнектин бир бөлүгү. Кастрюл 
ичине бат батып кетиши үчүн, кичинекей кутучаны тандашыңыз керек. Кастрюл кара болушу 
шарт, анткени ал күн энергиясын эң жакшы сиңирет. Андан кийин чоң кутучаны тандап алабыз, 
ошондо кутучалардын ортосунда 3-5 см аралык бош болот, эгерде сизде ылайыктуу көлөмдөгү 
кутучалар жок болсо, аларды кайчылардын жана лентанын жардамы менен барларынан оңой 
эле жасап аласыз. Күндүн горизонту төмөн болуп турганда да, ага түз күндүн нурлары түшүп 
турушу үчүн, коробканын бир жагын 25-30 градус бурчта кесүү туура болот. Кичинекей кутучанын 
ичи чагылдыруучу фольга менен капталып, дубалдардан чагылган күндүн нурлары көмөчкө 
тийиши керек.
Жана жылуулук нурлары өчпөшү үчүн, кутучаны айнек менен каптап, дубалдарын жылуулоо 
керек; бул үчүн эки кутучанын ортосунда пайда болгон боштукту гофр картон барактары же 
минералдык жүндөр менен толтуруу керек.

Эффективдүүлүктү жогорулатуу үчүн, күндүн энергиясын пайдалануу аянтын көбөйтүү үчүн фольга 
чагылдыргычтарын жана күзгүлөрдү үкөктүн капкактарына бекитүү керек. Күндүн нурлары 
көмөчкөгө тийип тургандай кылып, чагылдыргычтарды мезгил-мезгили менен жөндөө керек. 
Нукустагы тренингде күн нурунун таасирин күчөтүү үчүн линзаны колдонуу боюнча эксперимент 
жүргүзүлдү. Панелдик плиталарда тамак бышыруу боюнча кеңештер менен кеңештерди күн 
бүктөлүүчү мештен караңыз.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:   
https://drive.google.com/file/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing 
Видео:
https://youtu.be/5YaQnfz1TPA

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.11 Кутуча түрүндөгү күн меши

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 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР  
2.12 Компост каталитикалык суу жана аба жылыткыч

МАКСАТЫ
Компост коюу процессинде аэробдук 
бактериялар органикалык заттарды 
жылуулукка жана көмүр кычкыл газына 
айландырышат. Бул жылуулукту жылытуу 
жана ысык суу менен жылытуу үчүн колдонсо 
болот, компосттун ичиндеги температура 
60-70 градус Цельсийге жетет.

СЫПАТТОО
1. Жалпак жер же 4 * 4 метр өлчөмүндөгү 
дренажы жакшы жер тандалган.

2. Бийиктиги 50 см, малдын суюк кыгы эмес 
(3-4 айдан ашпаган) төшөлүп, 10 см катмарга 
саман аралаштырылып, бут, күрөк же башка 
жол менен тыгыздалат.

3. Катмар 1 м2 үчүн 1 таңгак өлчөмүндө суу 
жана Compostin препараты менен жакшы 
төгүлүп сугарылат.

4. Жерди жылытуу үчүн түтүк өзүнчө, зигзаг 
ыкмасы менен зымдын жардамы менен 3,5 * 
3,5 м өлчөмүндөгү каркас торго илинип, 
тегерек же тегерек түрүндө, түтүктөрдүн 
ортосундагы аралык 15-25 см (түтүктөр бири-
бирине жакыныраак болсо, суу ошончолук 
жакшы жылытылат).
5. Түтүктө бир тараптан сууну туташтыруу 
жана түтүктүн кийинки "кабатына" туташуу 
үчүн жетиштүү көлөмдө болушу керек.
6 .   Андан кийин, түтүктөрү бар даяр каркас 
биринчи кабатына орнотулат,   анын 
бийиктиги болжол менен 50 см болот.
7. 2- жана 3-кадамдарды кайталап, дагы 50 см 
кык, саман кошуп,  бактериялык заттар менен 
жакшылап куюп салыңыз.

ПАЙДАСЫ
Корпустун жылуулук изоляциясы жана 
компост "биореактордун" же биомиллердин 
колдонулушу чыгымдарды бир кыйла 
кыскартууга жана ар кандай отундун 
күйүүсүнөн толугу менен баш тартууга 
мүмкүндүк берет. Ошентип, сиз акчаңызды 
гана эмес, айлана-чөйрөнү да сактап каласыз. 
Компост суу жылыткычы электр булагына 
туташууну талап кылбайт, автономдуу 
режимде иштейт жана сапаттуу жана туруктуу 
жылытууга кепилдик берет. Аялдар үчүн эмгек 
чыгымдары кыскарат.
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СЫПАТТОО

8. Кийинки каркас 3 * 3 сеткада жасалышы керек, анткени дөбө пирамидалык тартипте салынат
(эгер бийиктиги 50-70 см бийиктикте тосмо жасоого мүмкүн болсо, анда ал кыйла ыңгайлуу 
иштейт).

9. Төмөнкү каркастын түтүгү үстүнкү түтүккө туташтырылып, үймөктүн бийиктиги 1,8 - 2,2 метрге 
жеткенге чейин бардык кадамдар кайталанып турат.
10. 3-4 күндөн кийин биздин орнотмонун ичиндеги температура кеминде 40-50 С болот.

11. Суу камсызтандыруу түтүктүн жогорку чыгуусуна туташтырылган. Эгерде сиздин орнотууңуз 
суу идишинин деңгээлинен төмөн же кранга жетсе, анда тартылуу күчү менен суу ылдый агат. 
Эгерде суу куюлган идиш төмөн болсо, анда суу жеткирүүнү насос аркылуу туташтыруу керек.

12. Түтүктүн чыгышы түтүккө туташтырылат, ал жерде ысык суу керек болот. Эгерде сууну 
жылытуу үчүн пайдалануу пландаштырылса, анда контур жабык болот.

13. Түтүктүн жылытуу жайынан тышкары бөлүктө өтүп жаткан бөлүгү жана бөлмө тез муздап, 
суунун температурасын төмөндөтө тургандыгын эске алуу керек, андыктан бул бөлүктү жылуулоо 
керек.

2 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР  
2.12 Компост каталитикалык суу жана аба жылыткыч
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СЫПАТТОО
Компост суу жылыткычынын сунушталган параметрлери
Компост суу жылыткычы 50 тонна жана 120м³ компосто үчүн  (диаметри 5 метр жана бийиктиги 
2,5 м үйүлгөн) компостун ичинде 200 метр түтүкчөлөрү бар болгондо ар дайым бир мүнөттө 4 
литр суу чыгарып турат 60 градус Цельсия болжол менен (суунун баштапкы температурасы 10 
градус болгондо) ...  Бул саатына 240 литр сууга барабар = 10 кВт (болжол менен 1 литр суюк отун 
менен бирдей). 50 тонналык үймө 10 айдан бери иштеп жатат. Компост үймөгүндө 2 сапты 
колдонсоңуз болот. Бири- суу жылытуу үчүн суу түтүктөрүнөн турат. Ал эми экинчиси - абаны 
жылытуу үчүн аба өткөргүч (абаны жылытууну уюштуруу). "Аба жылытуу" учурда, эч кандай 
жылуулук алмаштыргычтын кереги жок; түткчө полдон муздак абаны алып, ысык абаны кайтарып 
берет. Ошондой эле 50 тоннадан ашык үймө кышкы суукка дээрлик жооп бербейт экендигин эске 
алуу керек.
Мини-биомиллерлер кышка "тоңуп", жазында кайрадан иштей башташат.

Биомайлердин эсептөөсү

Эң жөнөкөй каталитикалык суу жылыткыч
Мындай суу жылыткычтын эң баалуулугу - бул ар кандай аба- ырайында жана күнү-түнү иштейт. 
Чөп чирүү процессинде жылый баштайт жана 60-70 ° С жана андан ашык температурага чейин 
ысыйт. Чөп компостко айланып жатканда, ал сууну жылыта алат. Даяр болгон үймөккө бир нече 
желим бөтөлкөлөрдү жана канистрлерди "көмүү" керек. Ал эми бир нече сааттын ичинде ысык 
суу болуп калат [23}. Чөп чапкандан кийин (эгерде майдалап салса жакшыраак болот , үймөккө 
чогултат, кичинекей үймөктө ж.б. үйүлүп, , жетиштүү нымдалбаса суулайт жана бир аз 
тыгыздалат . Эгер үймөктү полиэтилен менен ороп койсоңуз андан да жакшы чөптүн ажыроо 
процесси улана берет. Эртеси эле, бул үймөктүн ичиндеги температура 50 С дан жогору болот, сиз 
чогултуп алуучу суу сактагычты жасап алсаңыз болот. Бул үчүн 10-20 литрлик канистр алып, ага 
эки түтүктү - кирүүчү жана чыгуучу түтүктөрдү жасоо керек. Шлангдарды түз эле кранга 
туташтырса болот.
Эскертүү
Мындай компост суу жылыткыч 2 жума иштейт, андан кийин температура төмөндөй баштайт. 
Андан кийин жаңы чөптү жана отоо чөптү чабып салып койсоңуз болот же жылуу суу менен 
нымдалган кургатылган чөптү жана эски чөптү колдонсоңуз болот.

Тегерек негиздеме 
Диаметри, 

м 
Бийиктик, 

м 
Аянты, 

м² 
Катмарлар, 

даана. 
Көлөмү, 

м³ 
Энергия 

өндүрүшү, 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 

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing 
Видео:
https://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 ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯ ЖАБДЫГЫ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫБАЙЛАР 
2.13 Пластик бөтөлкөдөн өзүңүз жасай турган кондиционер

МАКСАТЫ
Бангладеш жана башка ысык өлкөлөр электр 
энергиясын талап кылбаган үйлөрдү муздатуу 
үчүн кондиционерлерди колдонушат. 
Бөлмөнү энергияны коротпой кантип муздатуу 
керек, Eco-Cooler деп аталган долбоордун 
иштеп чыгуучулары ойлоп табышты. Мындай 
шайманды түзүү үчүн кадимки желим 
бөтөлкөлөр жана бир картон кагаз талап 
кылынат. Бул татаал курулуш Бангладештеги 
жашоочулары электр жарыгы жок калай 
үйлөрдө жашаган 25000ден ашуун үйгө 
орнотулган.

СЫПАТТОО
Мындай "кондиционерди" жасоо жөнөкөй жана 
арзан.
Калың картон кагазында бөтөлкөнүн мойнунун 
диаметри менен тешиктерди кесүү керек.

Андан кийин бөтөлкөнүн жарымын кесип, 
бөлүгүн моюну менен калтырып, капкактын 
үстүнкү бөлүгүн кайчы менен кесип таштаңыз.

Бөтөлкөлөрдү картонго/фанерага/тактайга киргизүү керек.

Жабууларын экинчи тарабына сайып, терезени 
конструкцияны орнотуп, моюндар бөлмөнүн ичин 
карап турсун.

ПАЙДАСЫ
Үйдү жогорку температурада муздатуу үчүн 
энергияны үнөмдөө. Термикалык булгануунун 
жана климаттын өзгөрүшүнүн шартында өлүм 
коркунучун азайтуу, эмгек өндүрүмдүүлүгүн 
жогорулатуу жана жашоо жана ден-соолук 
үчүн жагымдуу шарттар. Технология кымбат 
эмес - бирдигине 10 долларга чейин.

Бөтөлкө менен мойнунун диаметринин 
айырмасы канчалык чоң болсо, ошончолук 
жакшы болот. Бул жерде жөнөкөй принцип 

иштейт: бөтөлкөлөргө ысык аба кирип, мойнунан 
тарып кеткендиктен, бир аз муздайт - бөлмө 

муздап калат. Айырмасы болжол менен 5 градус, 
бирок бул салкындык деле байкалат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР 
Видеоматериалдар:   https://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk 

https://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.1 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн туруктуулугун жогорулатуу 
үчүн кыйыштыруу

МАКСАТЫ
Кыйыштыруу айыл чарба продукцияларынын 
жаңы сапаттарын, анын ичинде сырткы 
көрүнүшүн жана сакталышын жакшыртууга 
мүмкүндүк берет. Кыйыштыруу жергиликтүү 
мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнө климаттын 
өзгөрүшүнө ыңгайлашып, өсүмдүктөргө жаңы 
адаптациялык касиеттерди - кургакчылыкка, 
үшүккө туруштук берүүнү ж.б.

СЫПАТТОО
Кыйыштыруу технологиясы өсүмдүктү үрөн, 
отводок (сабактын өсүмдүктөн бөлүнүп, өз 
алдынча отургузулган бөлүгү) же калемче 
(черенок) жолу менен көбөйтө албаган 
учурларда колдонулат. Андан кийин, бир 
дарактын түбүнө чейин, анын мөмөлөрү эч 
кандай мааниге ээ эмес, бир бутак 
экинчисинен кыйыштырылып, керектүү түшүм 
берет. Кыйыштыруу жүргүзүлө турган негиз 
кыйуу асты деп аталат. Кыйыштыруучу жердин 
үстүндө баалуу сорттон алынган бөлүк болот - 
бул кыйуу үстү.
Мөмө-жемиш бактарын өстүрүү мезгилинде 
адамдар кыйыштыруунун ар кандай 
ыкмаларын иштеп чыгышты. Татаал жана 
жөнөкөй түрлөрү бар, көпчүлүк адистер 
аларды эки категорияга бөлүшөт: бүчүрлөө 
жана кыйыштыруу.

Кыйыштыруунун ыкмалары.

Бүчүрлөө ("көз" менен кыйыштыруу) - бүчүр, 
кабык жана жыгачтын кичинекей катмарын 
камтыган узундугу 25-35 мм жана туурасы 4-6 
мм калканчтуу өсүмдүктөрдүн көбөйүшү. 
Ыкма Тажикстандын түштүк региондорунда 
мөмө-жемиш тукумдарын, анын ичинде таш 
жемиштерин көбөйтүүдө кеңири колдонулат, 
ал жерде кыйыштыруунyн жашоосу жогору 
жана көбөйүү процесси өтө жогору.

ПАЙДАСЫ
Мөмө-жемиш бактарынын бардык баалуу 
сортторун көбөйтүүгө жана сактап калууга 
мүмкүнчүлүк берүүчү өсүмдүктөрдү 
кыйыштыруунун аркасында. Кыйыштыруу 
кыйын климаттык шарттарда эгин өстүрүүгө 
мүмкүндүк берген керектүү адаптация 
касиеттерин алууга мүмкүнчүлүк берет.

Тажикстандагы CAMP4ASB тренингинде 
калемчелер менен кыйыштыруу жүргүзүү

User
Записка
Accepted установлено User
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СЫПАТТОО
Бүчөрлөө 2 түрдөн турат - "Т-формасында" (же тажик тилинде "баргайпайванд", көзөнөктү 
көзөнөккө ачып) жана "жамбашта" (көзөнөктү бутакка карай), убактысы жана техникасы боюнча 
айырмаланат.
Кургакчылыкка же үшүккө туруктуу касиеттерди берүү үчүн ага ылайыктуу тамыр сабагын (тажик 
тилинде “тагпайван”) же кыйыштыруучу материалды тандап алуу керек. Мисалы, бийи запасын 
колдонсоңуз, кургакчылыкка туруктуу алмурутту алууга болот. Тажикстанда гүлдөө мөөнөтү май 
жана август айлары.

Калемче менен жазгы кыйыштыруу. Учурда калемче менен жазгы кыйыштыруу кара өрүктүн жана 
өрүктүн, алманын, алмуруттун жана таттуу алчанын түрлөрүн көбөйтүүнүн негизги ыкмасы болуп 
саналат. Калемчелер менен жазгы кыйыштыруу жалбырактар   ачылганга чейин бүчүрлөрү 
шишиген мезгилде жүргүзүлөт.
Бул кыйыштыруу бакча өсүмдүктөрү үчүн зарыл болгон климатка ылайыкташтыруучу касиеттерди 
берет. Бул кыйыштыруу ыкмасы бүчүрлөгөнгө караганда түшүмдү тез алууга мүмкүндүк берет. 
Тажикстанда кыйыштыруунун убактысы өсүмдүктөрдүн бүчүрүнөн мурун.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

"Айыл чарба техникалары" жардам берүү тутуму Мөмө берүүчү дарактарды кыйыштыруу. 

https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev

Видео: Кыйыштыруу https://youtu.be/TSFqiixzIts
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР    
3.2 Үй бакчаларынын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бутоо 

МАКСАТЫ
Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу,  ага 
ынгайлашкан багбанчылыкты өнүктүрүү 
барган сайын маанилүү милдетке айланууда. 
Ошол эле учурда, ар кандай айыл чарба 
техникалары жана технологиялары, анын 
ичинде бутоо технологиялары жана 
өсүмдүктөрдүн жайылып осуусун түзүү 
колдонулат. Бакчаны бутоо - бул 
өсүмдүктөрдүн абалы, түшүмдүн саны жана 
сапаты үчүн чоң мааниге ээ иш-чара. Ал 
дарактын ичиндеги зат алмашуу процесстерин 
жөнгө салып, турмуштук ресурстарды 
кайрадан бөлүштүрүп, дарактын керектүү 
бөлүктөрүнө багыттайт. Кургакчылыкка 
туруштук берүү жана өсүмдүктөрдүн кышка 
чыдамкайлыгы бутоо менен көбөйөт. Туура 
бутоо суу режимин жөнгө сала алат - суунун 
буулануусу, айрыкча жаан-чачындуу жана 
сугат жерлерде. Дарактын ар бир бутагы туура 
кесилгендиктен, башкаларга тоскоолдук 
кылбай, керектүү көлөмдө жарык жана өз 
мейкиндигин алат.

СЫПАТТОО
 Климаттын өзгөрүшү өсүмдүктөр үчүн жагымсыз 
абанын температурасынын өзгөрүүсүнүн 
жогорулашы менен мүнөздөлөт, ошондой эле 
жайдын узак мезгилдеги ысык аптабы, ошондой эле 
өсүмдүктөрдүн ысыкка чыдамдуулугуна жана кышка 
чыдамдуу болушуна терс таасирин тийгизет. Мөмө-
жемиш өсүмдүктөрүндөгү стресстик климаттык 
окуялар түшүмдүүлүктүн жана сапаттын 
төмөндөшүнө алып келет, ал эми суунун күчтүү 
буулануусу суунун жетишсиздигине жана 
бакчалардаилдеттердин жана зыянкечтердин 
чыгышына алып келет.
 Терс климаттык таасирлердин алдын алуу үчүн 
ынгайлашуу иш-чараларын бутактардын жайылып 
ынгайлуу осуусун туура тандоо жана калыптандыруу 
аркылуу жүргүзсө болот. Ийгиликтүү бутоо 
өсүмдүктөрдүн ден-соолугун сактоого жардам берет, 
түшүмдүүлүктү жогорулатат жана өсүмдүктөрдүн 
сапатын жакшыртат.

өсүмдүктөрдүн сапатын жакшыртат.

ПАЙДАСЫ
Бутоо жана бутактардын жайылып осуусун 
формасы өсүмдүктөрдүн кургакчылыкка 
чыдамдуулугун жогорулатууга, суунун 
сарпталышын азайтууга, өсүмдүктөрдүн 
ооруларга туруштук берүүсүн жогорулатууга 
жана климаттын өзгөрүшүнө, 

кургакчылыкка жана сугат суунун 
жетишсиздигине байланыштуу жемиш 
бактарынын түшүмдүүлүгүн сактоого жардам 
берет.

Тажикстандын Бобоисурхан 
айылынан келген үй кожойкеси 

Буриева Сабохат CAMP4ASB жемиш 
бактарын жана жүзүмдөрүн бутоо 

боюнча тренингге катышып жатат.

User
Записка
Accepted установлено User

User
Записка
Completed установлено User
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СЫПАТТОО
Мөмөлүү бактарды бутоо жана келбеттоо.
Тажикстан Республикасында алманын жана алмуруттун көпчүлүк түрлөрү үчүн кабыл алынган 
күчтүү тамыр сабагындагы мөмөлүү дарактарды пайда кылуунун негизги тутуму - чар тарапка 
багытталуучу жана тепкисымал тутумч . Бул система боюнча толугу менен калыптанган мөмөлүү 
катардагы биринчи тартиптеги беш-жети скелет бутагы болушу керек. Алардын пайда болушу 
менен бир эле учурда экинчи жана үчүнчү катарлардын бутактары коюлат: анын экинчи 
бутагынын биринчи бутагы анын түбүнөн 30-40 см, экинчиси биринчисинен 25-30 см алыстыкта. 
Үчүнчү катардагы бутактарды түзүү дагы жүзөгө ашырылат. Мөмө берүү учурунда бутоо 
дарактардын өсүшүн жана түшүмдүүлүгүн сактоого багытталган. Тажды коюуланткан кичинекей 
бутактар   гана кесилет, өзүнчө, жаңы пайда болгон узун бутактар   кыскартылып, мөмө 
бутактарына өткөрүлөт. Бутоонун бул түрү суу сарптоосуз дарактардын түшүмдүүлүгүн 
жогорулатат.
Тушум берууго чейинки жылдарда бутоо тутуму учурдагы жылдын өсүшүн жана суюлушун кескин 
кыскартууну, ошондой эле татаал бутактарды кыскартууну камтыйт. Натыйжада, өсүү өсүп, бак-
дарактарда көптөгөн момо бутактары пайда болуп, мөмө бүчүрлөрүнүн туптолушу азаят. Кыска 
кесүү күчтүү өсүштөрдү жаратат, алар кийинки жылы мөмө бүчүрлөрүн орнотуу үчүн кыскартылат. 
Муну менен катар бак-дарактарды азыктандыруу жана суу менен камсыз кылуу үчүн шарттарды 
күчөтүү керек. Бирок кургакчылык шартында, бутоонун ушул түрүнө этият мамиле жасашыңыз 
керек.
Бутоо үчүн бадалдын бөлүктөрүн аныктоо.

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.2 Үй бакчаларынын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бутоо 
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СЫПАТТОО
Жүзүм бадалын бутоо
Бутоо жүзүмдүн өсүшүн жана мөмөсүн өстүрүүнү башкаруучу эң маанилүү агротехника. Туура 
бутоо менен, жыл сайын өнүмдүн сапаты менен жогорку түшүм алууга болот. Жаш бадалдарды 
бутоо менен, керектүү формага жетип, эскирген бадалдарын жыл сайын кесүү төмөнкүлөрдү 
камсыз кылат: 1) учурдагы жылы мөмө берүүнү жөнгө салуу; 2) кийинки жылга мөмө берүүчү жана 
алмаштыруучу жүзүмдөрдү өстүрүү; 3) кабыл алынган форманы жүргүзүү; 4) бадалдын айрым 
эскирген бөлүктөрүн мезгил-мезгили менен алмаштыруу.
Жүзүм бадалынын пайда болушунун түрлөрү.
Жүзүмчүлүктө бадалдардын пайда болушунун бир нече кеңири таралган түрлөрү бар: желдеткич, 
бийик тамырлуу, "войш" (тирөөчсүз - чөйчөктөй) жана тирөөч менен тирөөч.

Күйөрман түзүү Жогорку штамбовая түзүү

«Воиш» түзүү

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР 
Жүзүмдү бутоо. https://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-
vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm
Бутоонун негизги принциптери http://www.4living.ru/items/article/osnovnye-principy-
obrezki-plodovyh-derevev/
Бактарды кантип бутоо керек https://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-
obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
Видео: Мөмөлүү бактарды бутоо hps://youtu.be/iOzRkgJBrN0 ̀

3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
3.2 Үй бакчаларынын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бутоо 

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
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/
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://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
hps://youtu.be/iOzRkgJBrN0
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
3.3 Үйдүн жанындагы күнөскана

МАКСАТЫ
Күн күнөсканалар - эгиндерди жыл бою 
жыйноонун жана аларды кыйын климаттык 
шарттарда коргоонун ишенимдүү, убакыт 
сынагынан өткөн технологиясы. Күндүн 
күнөсканалары жылуулук жана тышкы 
энергия булактарын колдонбостон, айыл 
чарба өсүмдүктөрүн жыл бою өстүрүү үчүн 
ички мейкиндикти жылытуу үчүн суук 
мезгилде күндүн радиациясынын 
максималдуу көлөмүн сиңирет. Күндүн 
күнөсканаларын кээде пассивдүү күнөскана 
же гелио күнөскана деп аташат. Бул 
күнөсканалар түндүктөн, чыгыштан, батыштан 
жылуулуктун жоголушуна жол бербей, 
түштүктөн күн нурларын алуу жана көбөйтүү 
максатында иштелип чыккан. Атайын 
жасалгасынын жана колдонулган энергияны 
үнөмдөөчү материалдардын аркасында 
күнөсканаларда жылуулуктун керектүү 
режимин сактап, алыскы аймактардын 
жашоочуларын негизги жашылчалар жана 
чөптөр менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү 
жогорулайт.

СЫПАТТОО
Күн күнөскананын иштөө принциби күндүз 
күндүн энергиясын чогултуу жана сактоо жана 
түнкүсүн жылуулук энергиясын бөлүп чыгаруу 
болуп саналат.
Күн күнөскана:
џ күн энергиясын кармайт;
џ күн сайын күнөскананын дубалдарында 
бул энергияны жылуулук түрүндө сактайт;
џ ичин жылытуу үчүн ушул жылуулукту түн 
ичинде берет;
џ жылуулукту сактоо үчүн изоляциясы бар;
џ ысып кетпеш үчүн желдетип койсо болот.

џ Күнөскананын ичиндеги микроклимат 
жашылча-жемиштерди жыл бою өстүрүүгө 
мүмкүнчүлүк берет.

џ Күнөскана курууда жергиликтүү
материалдар (чопо, жыгач, саман) колдонулат, 
күнөскананын бир тарабын жабуу үчүн 
айнектен башка тунук пленка колдонулат.

Жылуулук изоляциясын колдонуудан 
жылуулук жоготуунун олуттуу төмөндөшү; 
күнөсканалар жылытууну талап кылбайт

џ Курулуш иштерин жергиликтүү куруучулар 
жүргүзө алышат.
Экономикалык пайдага жашылча 
өсүмдүктөрүнүн эрте көчөттөрүн сатуудан, 
айыл чарба азыктарын эрте өндүрүүдөн, 2-3 
эсе түшүм жыйноодон, ошондой эле 
өстүрүлгөн продукцияны кирешелүү жана узак 
сактоонун эсебинен киреше алуу мүмкүн. 
Күнөскана иштетүү элеттик аялдар үчүн салтка 
айланган. Күнөскананы башкаруу аялдардан 
жаңы, бирок жөнөкөй билимдерди жана 
көндүмдөрдү талап кылат, бирок анын 
пайдасы айдан ачык жана олуттуу болушу 
мүмкүн. Кун куносканасын куруу кымбатка 
турса да, ага карабастан ынгайлашуунун 
алгачкы жетишкендиктерин алууга
болот,мисалы: эрте жетиштирилуучу 
өсүмдүктөрдү коргоо жана кошумча киреше 
алуу.

Тажикстандын Шартуз 
районундагы Бирляш айылындагы 
Жаштар экологиялык борборунун 

күнөскана.

ПАЙДАСЫ
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СЫПАТТОО
Өндүрүш, курулуш.
џ Пассивдүү күнөскана чыгыш-батыш огу боюнча иштелип чыккан: түштүк тарабынын узундугу 
күндүн нурлары мүмкүн болгон эң чоң бетке түшкөндөй көбөйтүлөт.

џ Чыгыш, батыш жана түндүк тарабындагы дубалдар, ошондой эле чатыр жылуулукту жоготуп,
жылуулукту сактоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн жылуулукту сактоочу касиетке ээ болушу 
керек. Буга 3 катмарлуу дубалдарды куруу аркылуу жетишилет: ички катмар күндүз жылуулук 
топтоп, түнкүсүн бөлүп чыгарат - бул катмарды кыштан куруп, күнөскананын ичинен кара боёк 
менен жылуулук алууну күчөтсө болот; экинчи катмар - жылуулоочу катмар (саман), ал эми сырткы 
катмар - ылай кыштан курулган жүк көтөрүүчү дубал.
џ Түштүк тарабындагы дубал полиэтилен менен оролгон жыгач алкакка окшош. Жылуулукту сактоо 
үчүн бул дубалды түнкүсүн жылуулук изоляциясы менен каптоого болот.

џ Дубалдардагы жана чатырдагы температураны жөнгө салуу үчүн желдетүүчү рамкалар
орнотулган.

џ Фундаменти таштардан жана бетондон курулган, ал күнөскана тузулушунун
туруктуулугун камсыз кылат, жылуулуктун жоготулушун азайтып, күнөскананын топурагын 
зыянкечтерден коргойт.

Күнөскана капкагы
Күнөскана куруу үчүн дыйкандар жана жай тургундары көбүнчө полиэтилен, азыраак 
поликарбонат жана айнек колдонушат. Эң популярдуу жана арзан вариант - бул жөнөкөй желим 
оромол. Зым же бекем аркан менен жасалган кошумча тирөөч торду конструкциянын тирөөчү 
рельстеринин арасына тартуу сунушталат. Бул чара кар көп топтолгон учурда полиэтилен 
каптамасын сактап калат. 

Температура режими
Жогорку сапаттагы көчөттөрдү алуу үчүн күнөскананын ичиндеги абанын температурасы 22-25 ° С 
деңгээлинде сакталып турушу керек, температураны жөндөө үчүн чатырлар аркылуу желдетүү 
колдонулат - чатырдагы атайын люктар.

Топуракты даярдоо
Отургузуудан мурун, топурактын бактериялардан, козу карындардан жана вирустардан, ошондой 
эле күнөсканадагы өсүмдүктөрдүн бөлүктөрүнүн калдыктарынан арылтуу иш-чаралардын 
комплексин жүргүзүү сунушталат, кыртышты байытуу керек.

Агротехника
Күнөсканаларда агротехникалык чаралардын комплекси колдонулат, алар өсүмдүктөрдүн өсүшү 
жана өнүгүшү үчүн оптималдуу шарттарды түзүүгө, зыянкечтердин көбөйүшүн басууга 
багытталууга тийиш. Агротехникалык чаралардын арсеналында мол түшүм алууга багытталган 
көптөгөн натыйжалуу ыкмалар бар. Парниктерде жана очоктордо өсүмдүктөрдүн туруктуу 
түрлөрүн жана формаларын тандоо чоң мааниге ээ. Күнөсканага сунушталган себүү мөөнөттөрү 
(Тажикстандын түштүгү үчүн):
Көчөттөр: Декабрь - түстүү капуста, ак капуста; , Февраль - помидор.
Көчөттөрдү отургузуу: январь - түстүү капуста; Февраль, март - помидор, бадыраң. Октябрь, 
ноябрь, декабрь - жашылдандыруу.

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
3.3 Үйдүн жанындагы күнөскана
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СЫПАТТОО
Күнөскананы жылытуу
Эгерде күнөскана жылуулук изоляциясынын эрежелерин сактоо менен курулуп, күнгө багытталса, 
анда кышында күнөскананы атайын жылытуу талап кылынбайт. Бул эреже адатта Тажикстандын 
түштүк аймактарында иштейт, бирок акыркы жылдары климаттык өзгөрүлмөлүүлүккө жана 
кыштын суук болушуна байланыштуу бир катар ыкмаларды колдонууга туура келет:
џ полиэтилендин эки катмары;
џ жаңы уйдун же жылкынын кыгы (бир нече чака) түн ичинде күнөсканаңызды жылытат;
џ күнөсканада түнөп калган жылуу суусу бар темир бочка да температураны сактайт;

џ күндүз күнгө ысытылган, түнкүсүн күнөсканага киргизилген таштар же күнөсканада туруктуу 
жайгаштырылган шагыл жылуулук аккумуляторлору күнөсканада жылуулукту сактоого жардам 
берет;
џ түнкүсүн күнөсканада ачылуучу изоляцияны колдонсоңуз болот.

Парниктин секциялык дизайны (GERESтин материалдарынын негизинде).

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
џ Жерди туруктуу башкаруунун технологиялары жана ыкмалары. Күн күнөсканалар. 

WOCAT , 2011.  https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1032/
џ Күн күнөсканасын куруу боюнча колдонмо. Жаштар экологиялык борбору, 2017. 

https://slmtj.net/item.html?d=ae5292f2-8cc8-485f-bb0d-66338258a5eb
џ Пассивдүү күнөскана. ИСЦАУЗР\ИКАРДА, 2015

http://www.cacilm.org/technologies/section/greenhouses/solar
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http://www.cacilm.org/technologies/section/greenhouses/solar
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3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.4 Күн пленкалуу күнөсканасы

МАКСАТЫ
Технологияны колдонуу климаттын өзгөрүү 
шартында -  салттуу энергия булактарына көз 
карандылыкты азайтуу менен олуттуу пайда 
алып келет. Анчалык чоң эмес күнөстүү 
каркастуу күнөскана-парник “үйчө” – эки кабат 
пленка менен жабылган. Күнөскананы 
имараттардын же дарактардын көлөкөсү 
түшпөй турган тегиз күнөстүү жерге 
жайгаштыруу зарыл, күнөскана түндүк 
тарабынан шамалдан тосмо же бадалдар 
менен корголушу керек. Эңкейиш түштүк 
тарапты көздөй, географиялык кеңдиктен жана 
кыш айларында күндүн бийиктигине жараша 
15 градустан 40 градуска чейин болуу керек.

СЫПАТТОО
 Керектүү материалдар:  полиэтилен пленкасы 
- 1 түрмөк, кесиндилери күнөскананын 
каалаган өлчөмүнө жараша тандалып алынуучу 
эски суу түтүктөрү же жыгач рейкалар, 
күнөскананын пайдубалы үчүн кыштар.
Даярдоо ыкмасы: Мындай күнөскананы куруу 
үчүн түтүктөрдөн же пленкалуу күнөскананын 
каркасы курулуп, ал кыштын же устундун 
үстүнө орнотулат (1-сүрөт, а, б). Күнөскананын 
каркасы атайын күнөскана жана парниктер 
үчүн чыгарылган жана чарба дүкөндөрүндө 
сатылуучу полиэтилен пленкасы менен 
жабылат. Пленканын эки карама-каршы 
учтарын тегерек тактайга (мектеп картасы 
сыяктуу) байлап, андан соң бөлүктөр боюнча 
күнөскананы толугу менен жаап салган жакшы. 
Ичинде айнек-булалардан турган торчолору 
бар пленка бекем болот. 

ПАЙДАСЫ
Кымбат эмес материалдардан жасалган чакан 
күнөскана эрте өсүмдүктөрдү коргоого жана 
кошумча киреше алууга жардам берет. 
Күнөскана куруу принциптери менен 
таанышкан дыйкандар (экспозиция, энергияны 
үнөмдөө, жылуулукту сактоо, энергияны 
үнөмдөөчү материалдарды пайдалануу, 
иштетүү эрежелери) климаттык 
тобокелдиктерге жооп берүүгө мыкты 
даярданышат Экономикалык пайда түшүмдүн 
жогорулашынан жана эрте жашылчалардын 
көчөттөрүн сатуудан түшкөн кирешелерден, 
айыл чарба азыктарын эрте өндүрүүдөн, 2-3 
жолу оруп-жыйноо, ошондой эле 
продуктылардын пайдалуу сакталышынын 
эсебинен.Технологияны колдонуу климаттын 
өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу пайда алып 
келет - салттуу энергия булактарына болгон 
көзкарандылыкты азайтат.
Күнөскана чарбасын башкаруу аялдарга 
климаттын өзгөрүшүнө жакшыраак көнүп 
алууга жана "аба ырайынын кескин 
өзгөрүүсүнө" карабастан кепилденген түшүм 
алууга мүмкүндүк берет.

Эко-Демилге коомдук фонду менен 
биргеликте ОшМУнун ботаникалык 

бакчасынын базасында, Кыргыз 
Республикасынын Ош облусунун 

Озгур айылындагы пленкалуу 
күнөскана.
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СЫПАТТОО
Пленкалуу күнөскана күн нуру менен жылытылат жана вегетациялык үйчө болуп эсептелет. Ал 
парникке айлануучу кыктын эсебинен да жылытылышы мүмкүн. 

Күнөскана канчалык ылдый жайгашса, жылуулук ошончолук 
аз талап кылынарын эсиңизден чыгарбаңыз. Бирок, анын 
бийиктиги күнөскана ээсинин боюнан жапыз болбош керек. 
Күнөскана курулуп жатканда тепкичти жана күнөсканага 
жамгыр суусу түшпөшү үчүн тосмолорду пландаштыруу керек. 
Колдо жасалуучу эң жөнөкөй күнөскананын түзүлүшү 1, в 
сүрөттө көрсөтүлгөн. Жерге кагылган казыкка диаметри 1-1,5 
м болгон пленкадан жасалган конустук капкак кийгизилет. 
Пленкадан жасалган капкактын четтери таштар же атайын 
жасалган катуу шакек менен бекитилет. Ушундай бир нече 
күнөскана-капкак жылуулукту сүйүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүү 
үчүн маанилүү аянтты камсыздай алат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
https://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html
Пленкалуу күнөсканаларын орнотуу боюнча видеого шилтеме: https://ok.ru/video/1392951759141 
Көрсөтүүчү жай: Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Озгур айылы. Байланышчу адам: 
Орозбай Маматкулов, е-mail: orozb@mail.ru.
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР   
3.5  Кургакчылык шартында мисте өстүрүү

МАКСАТЫ
Мисте бактарын ийгиликтүү жана натыйжалуу 
өстүрүү жана коргоо заманбап 
технологияларды, анын ичинде жогорку 
натыйжалуу биогумус жер семирткичтери 
менен өсүмдүктөрдү азыктандырууну, 
тамчылатып сугарууну колдонууну жана 
бактарды күн энергиясын пайдалануу менен 
фотовольтаикалык тосмо менен мал 
чарбасынан коргоого байланыштуу.

СЫПАТТОО
 Мисте өстүрүү үчүн башка өсүмдүктөргө 
караганда суу аз талап кылынат. Ал таштак, 
жакыр топуракта жана тик беткейлерде өсөт. 
Мистенин тамырлары 10-12 м тереңдикке жана 
20-25 м тегерегине жайылат. Дарак 
кургакчылыкка жана үшүккө 20 градуска чейин 
чыдайт жана техникалык тейлөөдө жөнөкөй 
эмес. Негизги кыйынчылыктар - бардык эле 
жерде суунун жетиштүү көлөмдө болбошу, 
ошондой эле мистенин жаш бутактарын жеген 
жаныбарлардан коргоо керек. Өнөр жай 
мистеси плантациялары үчүн бактар   деңиз 
деңгээлинен 600-1300 м бийиктикте 
салыштырмалуу бийиктиктерде жаан-чачындуу 
тоо этектеринде келечектүү, жылдык орточо 
жаан-чачыны 300 мм кем эмес жана оң 
температуранын жылдык суммасы кеминде 
3500 ° (Түркмөнстандын шартында мисте 100 
метрден төмөн бийиктикте дагы жемишин 
берет) деңиз деңгээлинен жогору). Тамчы 
тамчылатып сугаруу менен камсыздалган 
мисте өсүмдүктөрү 600-800 метрден төмөн 
бийиктикте түшүм бере алат, бирок өсүп-өнүп 
баштаганда бакчаларды вермикомпост менен 
семиртүү сунушталат. Азыктандыруу жана 
сугаруу (бат-бат сугаруу эмес) мистенин өсүшүн 
жана мөмөсүн тездетет. Мисте питомниги 
өсүүнү күчөтүү, жемиш берүүнү тездетүү жана 
илдеттерге жана зыянкечтерге каршы 
туруктуулукту күчөтүү үчүн вермикомпосттун 
жардамы менен 1 гектар бакча үчүн аянттарды 
тосуу менен түзүлөт.

ПАЙДАСЫ
Мисте жергиликтүү калк үчүн кошумча 
киреше булагы болуп, жумуш орундарын 
түзүүгө, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө жана 
аялдар менен балдарга туура тамактанууну 
жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул 
жаңгактар   аялдардын репродуктивдик ден-
соолугуна пайдалуу. Мисте дарактары 
аймактын экосистемасын жакшыртышат, 
жергиликтүү климатка туруктуу, миңдеген 
жылдар бою табигый өсүп келе жатат.

Түркмөнстандын тоо этектериндеги деңиз 
деңгээлинен 200 м бийиктикте мисте 
өстүргөн дыйкан. Сүрөт - Худайкулыев 

Мердан Розыкулыевич, CAMP4ASB 
программасынын тренери.
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СЫПАТТОО
Тамчылатып сугаруу-бул мөмө берүүнү тездетип, кадимки шартта талап кылынган суунун коломун 
азайтуучу иш-чара. Сиз бактагы тосмолорду ар кандай жолдор менен тоссоңуз болот: бир нече 
катар тикенектүү же кадимки зым устундарга сунулган. Мамылар жыгачтан болушу мүмкүн (бул 
учурда мамылардын астыңкы бөлүгүн битум менен иштетүү керек) же жүзүмзарларда 
колдонулуучу темир-бетон болушу мүмкүн; же пикет тосмосунан жана бурчтардан болушу 
мумкун.

Тосмолорду орноткондон кийин, жерди даярдап, үрөн себүү менен мисте плантацияларын 
отургузсаңыз болот.
џ Үрөн себүү ыкмасы аркылуу мисте плантацияларын түзүү эң кеңири тараган, жөнөкөй жана 
арзан ыкмасы. Бирок, үрөн себүүдөн мурун, аны туура жыйнап, сактоо жана үрөндөрдү себүүгө 
даярдоо керек.

џ Үрөндөрдү чогултуу алардын толук бышкан мезгилинде (августтун I-III декадасы) жүргүзүлөт.
Уругу мисте жаңгагы. Жыйналган жаңгактар   катуу тонунан 1-2 күндүн ичинде тазаланат. Зыяндуу, 
илдетке чалдыккан жана катуу болбогон жаңгактарды алып, дени сак үрөндөрдү көлөкөлүү, 
жакшы желдетилген жерде 5-6 күн кургатат. Жаңгактарды сактоочу бөлмөнүн нымдуулугу 10-12% 
дан, ал эми сактоо мөөнөтү 2 жылдан ашпашы керек. Үрөндөрдү 3-4 жыл сактоодо алар өнүп-
өсүүсүн 50-60% га жоготот. Себүү үчүн атайын даярдалган уруктар колдонулат. Уруктарды себүүгө 
даярдоо үчүн, мурун кургак жерде чогултулган жана сакталып турган жаңгактар   1: 5 (уруктардын 
бир бөлүгү жана кумдун беш бөлүгү) үлүшүндө нымдалган, жакшы жуулган дарыя куму менен 
аралаштырылат). 

џ Андан кийин бул массанын бардыгы 30-40 күн ачык жерлерде траншеяларда сакталат. Ар бир 5-6 
күн сайын, аралашма кылдаттык менен аралаштырылып, зарылчылык болсо, кошумча бир аз 
нымдалат. Урукту себүүгө даярдоонун мындай жол-жобосу стратификация деп аталат. Себүүгө даяр 
үрөн - онуп калган жана кичинекей тамыры бар жаңгак. Ошол эле учурда, бул тамырдын ашыкча 
өсүшүн алдын алуу керек (3-5 ммден ашык), анткени узун тамырлуу уруктар морт болгондуктан, 
себилгенде сынып кетиши мүмкүн.
џ Эгерде үрөндү себүү үчүн кыска мөөнөттө даярдоо керек болсо, анда тездетилген стратификация 
колдонулат. Ал үчүн стратификация жылытылган бөлмөдө жүргүзүлүп, +20 -25 ° C температурасын 
сактайт. Ар бир 3-4 күндө үрөн менен кумдун аралашмасы бир аз нымдалып, жакшылап 
аралаштырылат. Тездетилген стратификация менен уруктар 10-12-күнү себүүгө даяр. Себүү үчүн 
үрөндөрдүн чакан партиясы (10 кг чейин) талап кылынганда, аларды асма кездеме 
баштыктарындагы кумга аралаштырбастан, 1-2 күндө бир нымдап тургузуп, катмарласа болот. Бул 
учурда, уруктар 6-7 күндөн кийин чукулап алынат. Ошол эле учурда, стратификация жүргүзүлүп

жаткан бөлмөнүн температурасы кеминде + 20 ° С болушу керек.

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
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СЫПАТТОО
џ Үрөндөрдү жакшы "өндүрүү" жана аларды грибоктук оорулардан сактоо үчүн, аларды 
катмарлаштырбай, натрий гуматынын суудагы эритмесинде (10 г суу 10 л сууда эритилген) 8-10 
саатка чылап, андан кийин алсыз эритиндиге жууганыңыз жөн. калий перманганаты. Натрий 
гумматын жер семирткичтер жана ар кандай химикаттар сатылган дүкөндөрдөн сатып алууга 
болот. натрий гумматынын курамынын негизи өсүмдүктөрдөн турат, андыктан колдонуу кооптуу 
эмес. Кыртыштын азайышына жараша 5-8 кг чириген кык, 20-40 г азот, 10-15 г фосфор жана 2-3 г 
калий жер семирткичтери себилет. Жер семирткичтер себүүгө 15-20 күн калганда, топуракка 18-20 
см тереңдикке кошуп чачышат.

џ Үрөн себүү эрте жазда (адатта, февралдын аягында - марттын башында) эки кишиден турган 
курамда жүргүзүлөт. Алар кадалган жердин тегерегине үрөн себүүчү жерди (1х1м) даярдашат. Бир 
адам отургузуучу жерге 15-20 см узундукта жана 5-6 см тереңдикте себүү сызыгын (оюк) жасайт, 
экинчиси ушул себүү сызыгына үрөн сээп, 6-8 даана үрөндү тегиз бөлүштүрөт. жоктун түбүн бойлоп 
үрөндү топурак менен жабыңыз. Мүмкүн болсо, отургузулган жана топурак
менен жабылган үрөндөрдү 1-2 см калындыктагы саман менен же жакшы чириген кык менен 
мульчалаңыз.
џ Вегетация мезгилинин экинчи жылынын аягында себүү аянты суюлуп, себилген жерге бир же 
эки өнүккөн көчөттөр калтырылат. Калтырылган көчөттөрдө сабактар   каптал бутактарынан
15-20 см бийиктикке чейин тазаланып, 3-4 жыл бою ушул максаттар үчүн тандалып алынган 
мисте сорту менен бүчүрлөнүү жүргүзүлөт.

џ Туруктуу жерге үрөн себүүдөн тышкары, мисте плантацияларын тамыр тутуму жабык 
отургузуучу материал-көчөттөр менен дагы түзсө болот. Ал үчүн мисте көчөттөрүн чакан идиштерге 
(5х25 см) алдын-ала өстүрүүдөн турган технологияны колдонсо болот. Контейнерлер полиэтилен 
пленкасынан жасалган. Ошол эле учурда, идиштин төмөнкү бөлүгүндө дренаждык максаттар үчүн 
майда тешикчелер тешилет, андан кийин кадимки (тузсуз) топурактын 3 бөлүгү жана чириген 
кыктын 1 бөлүгүнүн аралашмасынан турган топурак субстраты менен толтурулат. Ар бир идишке 
1-2 см тереңдикке бирден үрөн себилет. Себүү үчүн үрөндөр жогоруда айтылган стратификация 
ыкмаларынын бири менен даярдалат.
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СЫПАТТОО
џ ТТЖОМ (тамыр тутуму жабык отургузуучу материал) кыштын аягында же эрте жазда күнөскана 
тибиндеги  бөлмөлөрдө, аларды плантациядагы туруктуу жерге көчүрүүдөн мурун өстүрүлөт. 
Көчөттөрдүн ушул түрүн колдонууда, жаздын кеч түшкөн үшүгүнөн сактануу керек, бул назик 
өсүмдүктөрдү жок кылышы мүмкүн. Жогоруда айтылган технологияны колдонуу плантацияларды 
отургузуу убактысын узартып гана койбостон (майга чейин), мисте үрөнүн керектөөнү бир кыйла (6-7 
эсе) үнөмөдөйт, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кепилденген жашап кетүү деңгээлин алат.
џ ТТЖОМ сыяктуу көчөттөр менен үзгүлтүксүз же тилкелүү айдоо менен мисте плантациясын 
отургузганда, жерди казыктар менен белгилегенден кийин, алар отургузуучу жерлерди даярдай 
башташат. Ал үчүн казыктардын жанына катары менен 50x50x50 см өлчөмүндө чункурлар казылып, 
аларга 5: 1 катышында чириген кык аралаштырылган борпоң топурак толтурулат. Субстрат менен 
толтурулган тешиктин борборунда 25-30 см тереңдикке чейин чункур казылып, ага идиш отургузулат.
џ Отургузуудан 2-3 саат мурун идиштердеги топурак суу менен нымдалат. Чункурларга салаардан 
мурун идиштер ылдыйдан өйдө карай тигилген бойдон кесилет. Көчөттүн өзү менен кесилген идиш

45-50 ° жантайыңкы чункурга салынат. Субстраттын мындай эңкейиши жана нымдалышы анын 
бүтүндүгүн камсыз кылат. Андан кийин көчөт топурак менен көмүлөт. Көмүү учурунда көчөттөр 
сабактын вертикалдык абалына тегизделип, контейнердеги топурак субстратынын бузулушуна жол 
берилбейт. Аба ырайынын шарттарына карабастан, ТТЖОМду колдонуп, плантацияларды 
отургузууда, кандай болгон күндө дагы, ар бир өсүмдүккө 1-1,5 литр суу өлчөмүндө отургузгандан 
кийин, жергиликтүү сугарууну (отургузулган жерде) жүргүзүү керек.
џ Террастар же аянттар боюнча топурак даярдалган участоктордо, отургузуу ушул эле жол менен 
жүргүзүлөт, болгону катарлардын тегизделиши талап кылынбайт, анткени катарлар бул жерде 
рельефтин контурлары боюнча жайгашкан.

џ Мисте багына кам көрүү аны өстүрүү жана иштетүү мезгилинде жүргүзүлүшү керек. 
Көчөттөрдүн жашоосу жакшы болуш үчүн, өсүмдүктүн биринчи жана экинчи жылдарында 
отургузулгандан кийинки сугаруудан тышкары, апрель айынан август айына чейин айына 1-2 жолу 
суугарып туруу сунушталат. Өсүмдүктүн  өзүгүнө жакын чөйрөлөрдө жүргүзүлүп, бир өсүмдүккө 1-2 
литрден айланат. Кийинки жылдары түптөлгөн өсүмдүктөр сугарууну талап кылбай, табигый 
нымдуулук менен өсө алышат. Өсүмдүккө кам коруу боюнча техникалык иш-чаралар, ошондой эле 
катар аралыктарды колдонуу ар бир конкреттүү бөлүмдө топуракты даярдоо ыкмасына жараша 
болот. Кыртышты үзгүлтүксүз же тилкелүү айдоо ыкмасы менен даярдалган участоктордо бир 
жылдык өсүмдүктөрдү өстүрүү  менен катар аралыктарды натыйжалуу пайдалануу мүмкүн .
Мисте плантациясында мисте дарактары мөмө бере баштаган мезгилге чейинки убакытта катар 
аралыктарда бир жылдык өсүмдүктөрдү өстүргөнбүздө, мисте көчөттөрүнүн астын кол менен гана 
жумшартуу жүргүзүлөт. Эгерде, "таттуу суу" же "шербет" (ар түрдүү семирткичтердин  суудагы 
аралашма эритмеси) сугаруу үчүн колдонулса, ал эми вермикомпозит жер семирткич катары 
колдонулса, анда өстурүү жана жемиш берүү андан да тез жана көп бөлүшү мүмкүн.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Мистени мындан ары өстүрүү боюнча кошумча маалыматты "Тебиги Кувват" ПООнун 
адистеринен электрондук почта аркылуу алсаңыз болот: merdan.r.hudaykulyyev@gmail.com 
+99365941411 телефону аркылуу же "Өзбекстандын кургак тоо этектеринде сорттук негизде 
чыныгы мисте плантацияларын өстүрүү боюнча СУНУШТАР" колдонмосунан табыңыз, Михаэль 
Зукков жаратылышты коргоо фонду.
www.succow-stiftung.de, info@succow-stiftung.de, www.sgp.uz, alexey.volkov@undp.org, http://
www.science.gov.tm/organisations/desert_institute/
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МАКСАТЫ
Аквакультура (лат. Aqua - суу жана культура - 
өстүрүү) - суу организмдерин табигый жана 
жасалма көлмөлөрдө, ошондой эле атайын 
түзүлгөн шарттарда өстүрүү. Аквакультура 
балыкты тамак-аш үчүн, балык уулоо үчүн 
(спорт түрүндө), жасалгалуу балыктар, 
шаяндар, моллюскалар, балырлар жана 
икраны өндүрөт.

СЫПАТТОО
Кармоонун шарттары: Аквариумдары 8 м2ден 
кем эмес бөлмөнү жарык берүү, суу менен 
камсыз кылуу жана температураны жана 
нымдуулукту (капот) сактоо мүмкүнчүлүгү бар. 
Клари сому +8 ден +35 градуска чейинки 
температурада жашай алат, көбөйүү жана 
тамактануу үчүн + 18 ... + 25 градуска чейин 
температура режими керек. Балык өстүрүү 
үчүн сизге 3 аквариум – чоң балык 
өндүрүүчүлөрүн кармоо, майдаларын 
(малекторду)кармоо жана көбөйтүү үчүн 850 
м3, 750м3 жана 450 м3 ар бирине тиешелүү 
көлөмүндө керек. Мындай шартта балыктарды 
жазында жана жайында гана эмес, жыл бою 
көбөйтүүгө болот. Материалдар: Күчтүү 
айнектен жасалган 3 аквариум (12 мм), 
аквариум үчүн темир стенд, тышкы фильтр-2 
даана, температураны көзөмөлдөөчү 
термометр, температураны контролдоочу 
ысытгыч (500 Вт), сууну кычкылтек менен 
байытуу үчүн компрессор, аквариум 
балырлары жана малекторду кармоочу 
аквариумуна жарык берүү (сары жарык). Балык 
өстүрүүчү бассейн (15 м2, тереңдиги - 1 м): 
механикалык жана биологиялык фильтрация 
системасы (атайын бактерия-аэробдор);
тазаланган суу үчүн резервуар; жылытуу 

автоматтык системасы; насос; 
тамактандыргыч; оксигенатор (сууну 
кычкылтек менен байытуучу аппарат). 
Мындай резервуарда 300-400 кг тирүү балык 
кармалышы мүмкүн.

ПАЙДАСЫ
Система суу менен камсыз болгон кичинекей 
жылытылган бөлмөнүн, үч аквариумдун болушун 
болжолдойт (балык өндүрүүчүлөрдү, балыктарды 
жана уруктандыруучу аквариумду сактоо үчүн). 
Балыктарды өстүрүү үчүн кымбат эмес кадимки 
каркастуу бассейн колдонсо болот. Бул жер 
кыртышына, өсүмдүктөргө жана жергиликтүү 
экосистемага олуттуу терс 
таасирин тийгизген кеңири мал чарбачылыгынын 
альтернативасы. Көлмө балыктарын өстүрүүдөн 
айырмаланып, 
аквакультура  өзүнү 
инвестицияларды талап к

н суу сактагычын жана ири 
ылбайт. 

Артыкчылыктарга балык продуктуларынын 
арзан жана коопсуздугу, жумуш менен камсыз 
кылуу жана көп кирешелер, сууну сактоо жана 
кайра
 пайдалануу кирет. Үй-бүлөнүн азык-түлүк  
рационун кеңейтүүгө, аялдар үчүн жумуш 
орундарын түзүүгө жана жергиликтүү эмгек 
рыногун диверсификациялоого мүмкүнчүлүк 
берет. Таза суу аквакультурасы негизинен 
форель, алабуга, тилапия жана сом балыктарга 
багытталат. Африка клари сомун  өстүрүү 
экономикалык жактан  кызыктуу жана өзунө 
тартат: анын эти назик, аш бөлүмдүү заттарга 
бай, соогу жок жана рынокто чон талапка ээ. 
Африкадагы балыктарды багуу оңой, 
ошондуктан бизнес ачуу кызыктуу.Бул 
балыктын негизги артыкчылыгы - анын тез 
өсүшү. 6-7 айдын ичинде 1 г салмактагы 
наристе 1,2-1,6 кг салмактагы коммерциялык 
особьго айланат. Өсүү темпи колдонулган 
тоюттун сапатына түздөн-түз көз каранды. Асыл 
тукумдуулуктун артыкчылыктары: кармоонун 
шартына ылайыктуулук, суунун сапатына көз 
каранды эместиги; көбөйтүү жеңилдиги; жашап 
кетүүнүн жогорку деңгээли; жогору талаптын 
жамак аштын санына жана сапатына октугу; 
кычкылтектин жетишсиздигине туруктуулугу; 
бассейне жашоого мумкун болгон балыктардын 
санынын жыштыгы: бир куб сууга 300–400 
балык кармалышы мүмкүн.
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СЫПАТОО
Процесстин сүрөттөлүшү
Балыктарды багуу жана көбөйтүү үчүн аквариумдарды желимдөө жараянын төмөнкү шилтемеден 
көрсө болот. Өндүрүштөн кийин аквариумдар суу менен толтурулуп, суунун агып чыгып кетпеши 
үчүн жылчыктар текшерилип, керектүү шаймандар менен жабдылат.

Сырткы чыпканы (фильтрди) чогултуу:
Керектүү материалдар:түтүк (Ø = 160 мм) - 1 даана, түтүк ашасы (заглушка)(Ø = 160 мм) - 2 даана, 
бириктиргич (муфта) (Ø = 160 мм) - 1 даана, врезка (Ø = 15 мм) - 2 даана, суу ачкычы(кран) (Ø = 15 
мм) ) - 2 даана., бурч (Ø = 15 мм) - 1 даана, штуцер  (Ø = 1мм) - 2 даана, шланг (Ø = 15 мм) - 5 м, 
футорка (Ø = 15 мм) -2 даана, жиптен бириктиргич (Ø = 15 мм) -2 даана, гофра - 8 м, губка - 0,5 м, 
силикон - 1 түтүк, жууган таштар - 1 кг., синтетикалык кышташтыргыч, электр изолятору - 1 даана, 
электр сайгыч - 1 даана. , электр откоргучу - 1,5 м.
Өз алдынча чогулган тышкы чыпканын түзүлүшү схемада көрсөтүлгөн.
Тышкы чыпканы орнотуу чоң аквариум үчүн зарыл нерсе. Бул чыпка ичинде тазалоочу тутуму бар 
контейнер.
Көлүмү чоң  болгондуктан мындай чыпкаларды балык салынган аквариумдардын сыртына суунун 
деңгээлинен ылдый  орнотушат, а сууга болсо 2 шланг салышат: биринчиси-булганган сууну топтоо 
үчүн, экинчиси тазаланган сууну куюу үчүн. Чыпканын төмөнкү бөлүгүндө көмөкчү 
биоматериалдар (керамикалык гранулалар, активделген көмүр), ал эми жогорку бөлүгүндө 
автоматтык түрдө иштөө үчүн шаймандар бар.
Практика көрсөткөндөй, тышкы чыпкасы менен жабдылган аквариумдар кыйла туруктуу, азыраак 
булганган.
Клари сомунун жумурткаларын өзүңүз инкубациялоону пландаштырып жатсаңыз, анда 
жумурткадан личинка алуу ыкмасын төмөнкү шилтемеден көрө аласыз.

Аквариумда өстүрүлгөн 
клари сом.

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР    
3.6  Жабык имараттын ичинде аквакультура
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Вставить текст
Клари сом жумурткаларын инкубациялоо технологиясы: hps://xn----8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/biznes-plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html
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СЫПАТТОО
Жашы жетпеген балыктарды өстүрүү
Жашоонун биринчи 2-3 жумасында личинкалар өзгөчө аялуу. Бул мезгилде алар кычкылтектин 
жогорку концентрациясына ээ болгон суунун курамында болушат, анткени алар атмосферадан 
абаны дем алууга мүмкүндүк берген бир орган түзө элек. Жашоочулар 60 см тереңдиктеги 
көлмөлөргө жайгашып, сыйымдуулугу 1000 л чейин жана жарым карангылыкта кармалат. 
Жашоочулар үчүн  сунушталган тыгыздыгы 1 литр сууга 50дөн 150 личинкага чейин. Жашоонун 
биринчи 5 күнүндө малекторго Tubifex тамагы берилет, андан кийин алар кургак башталыш 
аралашмага өткөрүлүп берилет. Күнүмдүк тоют керектөө - балыктын жалпы салмагынын 15%. 
3 жумадан кийин жашы жете элек балыктар көлөмү боюнча 2 категорияга бөлүнөт. Андан 
кийин, алар бир саат бою 1000 л сууга 50 г зат концентрациясында окситетрациклиндин 
эритмесинде турушат.
Культивациянын кийинки баскычы 3төн 5 жумага чейин созулат. Ушул мезгилдин башында, 
кууруунун салмагы 300-500 мг түзөт. Эми балыктар күнүнө 4-5 маал азыктандырылат. 
Аралашуунун бир күндүк дозасы  особьдордун массасынын 5% түзөт. Өстүрүү мезгилинде 
балыктардын тыгыздыгы - литрине 20-40 даананы түзөт.

Лебединовка айылындагы "Экодом 
на быстротоке" үй чарбасынын 

базасында мини-аква чарбасынын 
мисалы.

Үчүнчү этапта, болжол менен 65 күнгө созулган, 20-30 г 
салмактагы малектор 165-180 г салмактагы балыктарга 
айланат. Эми аларга көбүрөөк бош орун керек - 1 литр 
сууга 3 особьдон ашык эмес. Өстүрүү мезгилинде 
күндөлүк тоют көлөмү тирүү салмактын 3-5% түзөт. 
Акыркы этап – сатыла турган сом балыктарын 
өстүрүү.Анын узактыгы 35-50 күн. Конуу тыгыздыгы - 1 
литрге 1 балык. Ыкчам өсүш үчүн балыктарга күнүнө 3-4 
жолу калкып жүрүүчү тамак берилет. Күнүмдүк тоют 
керектөө тирүү салмактын 2-3% түзөт. Базардагы 
балыктардын масасы - 1-1,2 кг. Балыкты кантип 
азыктандыруу керек? 

Ай сайын балык үчүн аралашма тоюттарды сатып алуу 
керек. Салмагы 1 граммга жеткен малекторду көбүнчө 
чиркей личинкасы, туздуу креветкалар жана майда курт-
кумурскалар менен азыктандырат. Андан кийин  балык 
үчүн кургак аралашма тоюттарга өткөрүлүп берилет. 
Личинкалар көбөйгөн сайын азыктандыруу жыштыгы 
төмөндөйт, бирок күндөлүк тоют көлөмү көбөйөт.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР 
Шаардык аквакультура жөнүндө видеого шилтеме: https://youtu.be/AWRLh5nDfQk 
Аквариум желимдөө технологиясы: https://youtu.be/_0asicyXjy4
Клари сом жумурткаларын инкубациялоо технологиясы: https://
xn----8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/biznes-plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html 
Көрсөтүү орду: Лебединовка айылы, Кыргыз Республикасынын Чүй району. Байланыш 
адамы: Бараталиев Алмаз, е-mail: beroev08@list.ru
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МАКСАТЫ
Компостту же кыкты курт менен иштетүүнүн 
продукциясы Биогумус - баалуу органикалык жер 
семирткич.

СЫПАТТОО
Биогумус өндүрүшүн компост үймөгүн жасоодон 
баштоо керек. Ушул максаттарда кык, отоо чөп 
жана башка органикалык заттарды колдонсоңуз 
болот. Ушул органикалык заттардын бардыгы 
алдын-ала үйүлүп, суу куюлуп, бир азга 
калтырылат. Андан кийин аны бир нече жолу 
аралаштыруу керек. Бул техника отоо чөптөрдүн 
уруктарын жок кылууга мүмкүнчүлүк берет. 
Учурда нымдуулукту көзөмөлдөө өтө маанилүү. 
Бул жетиштүү деңгээлде болушу керек. Болжол 
менен бир жуманын ичинде масса даяр болуп, 
аны 1x0.5mx0.3m кутучасында сактоого болот. 
Аны тактайдан же башка ылайыктуу 
материалдардан жасаса болот. Андан кийин, 
курттарды кутуга киргизсе болот. Бул үчүн атайын 
калифорниялык курттарды колдонгон жакшы, 
бирок алар жок болгон учурда кадимки 
жергиликтүү курттар ылайыктуу. Бул өндүрүштүн 
биринчи этабын аяктайт. Бирок курттар көбөйүп, 
жакын арада аларга бош орун жана тамак 
жетишпейт. Бул максаттар үчүн кошумча 
кутучалар жана органикалык заттар жасалат. 
Булар кутучалардын дубалдары бири-бирине 
тийип тургандай кылып, биринчисинин жанына 
коюлат.
Байланышкан жерлерде алдын-ала тешиктерди 
ачуу керек, алар аркылуу курттар биринчи 
кутучаны эркин таштап, жаңы тоютту кайра 
иштетүү менен алектенишет. Жогорку сапаттагы 
даяр биогумус жагымдуу, баркыттай тийген жана 
ар дайым бирдей кара түстө.

ПАЙДАСЫ
Өндүрүмдүүлүк көрсөткүчтөрүн жогорулатат. 
Продукциялардын даамын жакшыртат. 
Топурактын түшүмдүү катмарын калыбына 
келтирет. Өсүмдүктөрдүн иммунитетин 
бекемдеп, терс факторлорго туруктуулугун 
жогорулатат. Кайра иштетүү. Органикалык 
жер семирткичти алуу үчүн 1500-3000 курт 
жетиштүү болот, ал аянты үч-төрт жүз чарчы 
метрди түзгөн огородду багууга жетиштүү 
болот. Бул жер семирткичтин эки литрлик 
банкы 50 килограммдык кыктын ордун 
алмаштырат. Ал эми иш-аракеттердин 
эффективдүүлүгү жагынан ал бир кыйла 
жогору - өсүмдүктөр бир айдын ичинде эмес, 
эртең эле азык алышат. Мындан тышкары, 
вермикомпост кургактыкка келип, 4-7 жыл 
бою өзүнүн сапатын сактап калат. Чыгымдар 
кыскарган. Химиялык жер семирткичтерди 
колдонууну азайтуу менен ден-соолукка 
келтирилген коркунучтар азайган. Аялдар 

кыскарган. үчүн эмгек чыгымдары 
Технологияны жергиликтүү өндүрүшкө 
чыгарса болот, ошентип көбүрөөк жумуш 
орундары менен камсыз болот.

3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.7 Органикалык калдыктарды сөөлжан жана пайдалуу 
микроорганизмдер менен кайра иштетүү
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СЫПАТТОО
Верми мунарасын өндүрүү - вермикомпост чыгаруучу чакан фабрика
Мындай структураны бакчага жарым сааттын ичинде пайдалуу кыла аласыз, ал ар дайым 
пайдалуу болот.
Сизге керек: ПВХ түтүкчөсү (артыкчылыктуу тамак-аш классы), 0,6-1,2 м, минималдуу диаметри 14 
см; кык курттары (минималдуу 50 даана); бир кап көң (каалаган түрү); органикалык; гүл идиш. 
ПВХ түтүгүнүн астыңкы жарымына бир нече тешик бургула (тигинен). Бул түтүктү толтура турган 
курттардын жана микроорганизмдердин калдыктары топуракка бирдей жайылып кетиши үчүн 
керек.
џ Түзүмдүн туруктуулугун камсыз кылуу үчүн мүмкүн болушунча тереңдикте турбаны казып 
алыңыз. Бирок, аны сугарганда жана органикалык заттарды кошкондо (компост курттарына азык) 
оңой жеткиликтүү болушу керектигин унутпаңыз.
џ Түтүктүн төмөнкү жарымын кык менен толтуруңуз. Ага компост курттарын кошуңуз. Түтүктү 
органикалык заттардын катмары менен толтуруңуз. Бир аз суу куюп, структурасын тескери гүл 
идиш менен жаап коюңуз.

Верми мунарада компост курттарынын активдүүлүгүн сактоо бир топ жөнөкөй. Алар тамак-аш 
жана ыңгайлуу нымдуулук болсо, анда жашашат. Бир нече күндө бир түтүккө отоо чөптөрдү, 
чөптөрдүн кесилген жерлерин, майдаланган мөмө-жемиш кабыктарын же картонду (кагаз) кошуп, 
суу менен сугарыңыз. Убакыттын өтүшү менен курттар активдүү көбөйө баштайт жана кааласаңыз, 
алар менен кошо сайтта жаңы верми-мунараларды жайгаштыра аласыз.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?
usp=sharing Видео:
https://youtu.be/UQh1aq68v-8

3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  3.7 
Органикалык калдыктарды сөөлжан жана пайдалуу 
микроорганизмдер менен кайра иштетүү

https://drive.google.com/file/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing
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МАКСАТЫ
Биогумус маданий, декоративдик жана башка 
өсүмдүктөрдүн өнүгүшүн жана өсүшүн бир 
кыйла тездетет, тамырдын пайда болушун 
стимулдайт, гүлдөөнүн көп болушун шарттайт, 
калемсаптардын жакшы тамырлашына өбөлгө 
түзөт, бул климаттын өзгөрүшү шартында 
өзгөчө мааниге ээ.

СЫПАТТОО
Биогумус кыкты жууп (No1 жана 2-сүрөт), 
таштандыларды тегиз жерге даярдап (No4), 
жууган кыктарды жууган чуңкурдан 
даярдалган тегиз жерге челектерге куюп 
чыгарат. Кык жуугуч чуңкурдан (№ 2) тегиз 
жерге көчүрүлгөндө (жок. 4) таштандылардан, 
таштардан, металлдан, пластмассадан жана 
айнектен тазаланат. Кык тегиз жерге 1 метр 
туурасы, узундугу 10 метр жана калыңдыгы 
0,1 метр болгон жерге төгүлөт. Ар бир 
чаканын салмагы 10 кг болгон 1 м2ге 10 чака 
кык жана бир катарга 100 чака талап кылынат. 
Курттарды тез көбөйтүү үчүн 1 чака кыкка 1 кг 
курт талап кылынат. 2,5 кг курт бир күндө бир 
чака кык жейт. 1 кг кыктан 0,5 кг 
вермикомпост алынат.

ПАЙДАСЫ
• Өнүмдүүлүктү 2 эсе жогорулатат;
• Жетиштүү жер семирткич менен 
сугарууга болгон муктаждыкты 30% га 
төмөндөтөт;
• Өсүмдүктөрдүн иммунитетин, башкача 
айтканда, ооруларга туруктуулугун, 
өсүмдүктөрдүн түрүн жана сапатын 
жогорулатып, дыйкандын кирешесин 
жогорулатат;
• Такыраган топурактарды калыбына 
келтирүүгө жардам берет, кыртыштын 
эрозиясына жана чөлгө айлануусуна жол 
бербейт;
• Био сагыз - бул өсүмдүктөр үчүн өтө 
коопсуз, толугу менен табигый жер 
семирткич.
• Сөөлжандар тарабынан иштелип 
чыккан органикалык заттар, алардын 
тиричилик активдүүлүгүнүн натыйжасында, 
ылайыктуу элементтерге бөлүнүп, 
аминокислоталар жана башка пайдалуу 
заттар менен каныккан
• Биогумус  көчөттөр үчүн мыкты жер 
семирткич деп эсептелет, анткени курамында 
көчөттөрдүн өнүгүшүн тездетүүчү жеңил 
сиңүүчү уулуу эмес заттар бар.
• Өсүмдүктөргө тез сиңет;
• Патогендик микрофлораны камтыбайт;
• Мөмөлөрдүн даам өзгөчөлүктөрүн 
жакшыртат;
• Өсүмдүктөрдүн иммунитетин 
бекемдейт;
• Алардын өсүшүн жана өнүгүүсүн 
тездетет;
• Көчөттөрдүн жогорку жашоосун 
камсыз кылат.
Биогумус - сактоонун өзгөчө шарттарын, 
жумуш учурунда жеке коргонуу чараларын 
талап кылбаган коопсуз зат

3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
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ПОО "Тебиги Кувват" өткөргөн 
тренингдердин катышуучулары

Дүйнөлүк Банктын CAMP4ASB 
программасынын алкагында / RECA / 
NESDCA 2020-жылы Түркмөнстанда
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СЫПАТТОО

Чуңкурда үч жолу жуугандан кийин, кык курттарды тойгузууга даяр.
Үстүнкү катмарды  катар-катар сугаруу күн сайын, күнүнө бир жолу жасалышы керек. 
Азыктандыруу 0,05 метр калыңдыкта жүргүзүлүп, кум 0,5 метрге жеткенде, акырындык менен 
катардын эки тарабына азыктандыра баштаңыз. Курттар катарынан 0,1 метр тереңдикте гана 
азыктанат.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Видеоматериалдар:
https://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14 
https://agro-market.net/news/gardening/
biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/   xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/stati/
zhivotnovodstvo/kaliforniiskie-chervi.html
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МАКСАТЫ
Өсүмдүктөрдү коргоо үчүн жана касиеттерин 
өркүндөтүү үчүн топурактын үстүнкү катмарын 
биогумус, опилка ж.б менен тошоо. 
Мульчанын ролун табигый органикалык да, 
жасалма органикалык эмес да, белгилүү бир 
өлчөмдө майдаланып алынган ар кандай 
материалдар ойной алат.

СЫПАТТОО
Топуракты мульчалоо өзгөчөлүктөрү 
Алар мульчаны жазында, топурак жакшы 
жылыганда жана нымдуулукту жоготууга 
үлгүрө электе  жайып башташат. Топуракты 
текшерүү керек: эгер топурак кургак болсо, анда 
аны сугаруу керек. Органикалык 
материалдарды топурактын бетине чачуудан 
мурун, ал жакшы даярдалышы керек. Бардык 
сыныктар, эски жалбырактар, бутактар  жана  
башкалар жер үстүнөн алынып салынат, отоо 
чөптөр болгон учурда, топуракты алардан 
тазалап, керек болсо, атайын каражаттар менен 
чачыш керек. Топурак даярдалып, мульча 
материалы тандалгандан кийин, мульчалоого 
өтсөңүз болот. Мульчаны таратууда топурактын 
курамын карап көрүңүз. Саздак топурактарды 
калың катмар менен жабуу сунушталбайт. 
Сунушталган топурак катмары 2 смден ашпайт. 
Жеңил топурактарда мульчалоо катмар жакшы 
натыйжа берет. Топуракты жабуу үчүн 
колдонулган материалга жараша катмардын 
калыңдыгы мульчалоо учурунда өзгөрүп турат. 
Тыгыз катмардын оптималдуу калыңдыгы 5 
см.Ал үчүн кабык же жыгач түрүндөгү жабуучу 
материал колдонулат. Жеңил катмар үчүн 
жалбырактар, ийнелер жана башка 
материалдар колдонулат. Бул учурда, катмар 
болжол менен 7 - 8 см болушу керек. Мульча 
катмары дарактын бутагына жана өсүмдүктүн 
сабактарына тийбеши керек.

ПАЙДАСЫ
Өсүмдүктөрдүн ден-соолугун сактоонун 
эффективдүү жолдорунун бири. Мульча 
катмары өсүмдүк үчүн оптималдуу 
температураны жана нымдуулукту сактайт. 
Самандан жана башка органикалык 
материалдардан жасалган мульча  өзгөрүлүп 
турган климатта айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 
түшүмдүүлүгүн сактоого жакшы таасир этет. 
Технология жеткиликтүү жана арзан, андыктан 
аны чакан дыйкандарга жана үй чарбаларына 
жайылтууга болот. Энергияны үнөмдөө 
(насостор - кадимки сугаруу менен). Сугарууга 

кеткен чыгымдар жана убакыт азаят. 
Продукциянын сапаты жакшырууда. Үй-
бүлөлүк бюджетти үнөмдөө.

Тажикстандын Кабодянский районунан 
Юсупов Шарофдун сайтында мульчалоо.

3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР   
3.9 Мульчалоо
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СЫПАТТОО
Бадал үчүн мульчировканын радиусу кеминде 40-50 см, ал эми бак-дарактар   үчүн 70-80 см 
болушу керек.Мульчаны сезон бою колдонсоңуз болот. Жайкысын, топурак жумшартылганда, 
мульча катмары жер менен аралаштырылат, ал эми күзүндө казуу учурунда ал жерге сиңип калат. 
Мульчалоо айрыкча саман "дарыясынын" сугат тутуму менен айкалыштырганда эффективдүү 
(жогоруда караңыз).
Кантип узак убакыт бою топуракты мульчалоо менен отоо чөптөрдөн арылууга болот
Сиз жапайы чопторду отоо үчүн алда канча аз убакыт сарптайсыз, жана сиздин бакчаңызда отоо 
чөптөр жок болуп кетиши мүмкүн.
1. Жыгач таарындылары  менен мульчалоо. Эң популярдуу жолдорунун бири. Бирок, баардыгы эле 
колун жыгачтын таарындыларын таба алышпайт. Экинчиден, дарак чирип жатканда азотту 
топурактан алат жана жер азоттук ачкачылыкка дуушар болот.

2. саман менен мульчалоо. Саманды табуу жыгачтын таарындыларына караганда оңой. Айрыкча, 
дачаңыздын жанында ферма болсо.

3. отоо чөптөр менен мульчалоо. Эң ыңгайлуу жана үнөмдүү ыкма. Отоо чөптөрдү гүлдөө алдында 
мульчирование үчүн алса болот. Пайдалуу элементтерге бай жана нымды мыкты кармаган жаш 
чагымдуу чалкан өзгөчө кемчиликсиз. Сиз отоо чөптөрдү тазалап же кескенден кийин, аларды күн 
астында кургатып, майдалап, жоокторго жаап коюу керек. Айрыкча, бул ыкма бадалдын түбүнө 
туура келет. Отоо чөптү, кагаздан, картондон же эски кездемеден жасоого

Пленка менен мульчалоо технологиясы болот. 
Кара же түстүү пленканы жооктордун үстүнө жаап, анча-мынча тешикчелерди жасаңыз. Андан 
кийин аны суу менен жакшылап куюп, даярдалган уячаларга көчөттөрдү отургузуңуз. 
Мульчирование үчүн ак пленканы же башка тунук материалдарды колдонуу сунушталбайт. Алар 
отоо чөптөрдүн өсүшүн токтото алышпайт. Кара жабууну колдонуунун артыкчылыктары: Нымдын 
буулануусун азайтат; Жылуулуктан, сууктан, кургакчылыктан үнөмдөйт; Топурактын кабыгы пайда 
болбойт; Жаан-чачын менен жердин тыгыздалышын жок кылат. Көпчүлүк багбандар түстүү 
шейшептерди колдонушат: кызыл помидор кызыл жабкычтын астында жакшы өнүгөт, ак 
капкактын астында капуста жакшы өнүгөт. Жасалма материалдын кемчиликтерине төмөнкүлөр 
кирет: анын өтө ысыкта ысып кетишин токтото турган мүмкүнчүлүгү жок, тез-тез ысытуу менен 
пленка ажырашы мүмкүн. Буга жол бербөө үчүн пленканы үстүнөн саман же чөп менен жаап 
койсо болот.

Эскертүү: пайда алып келүүнүн ордуна, тескерисинче, зяндуу жана коркунучтуу жана мульчанын 
түрлөрү бар. Эсте түтүү зарыл: органикалык мулча чычкандар жана сокур чычкандар үчүн акыркы 
баш калкалоочу жай болуп кызмат өтөп калат, алар жаш өсүмдүктөрдү кыйратышы мүмкүн. Ар 
түрдүү курт кумурскалардын соолжандардын уйасында айланган мулча канаттууларды чакырышы 
мүмкүн. Жалыбырактардан жана кагаздардан жасалган мулча үлүл сымалдуулардын уясына 
айланышы мүмкүн. Таттуу чайдын калдыктары кумурскаларды чакырышы мүмкүн, жана оруулуу 
жалбырактарда ар түрдүү өсүмдүк дарттарынын кукумдору жана зыянкечтер болушу мумкун.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
https://drive.google.com/file/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view 
Видео:
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  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР   
3.10 Фитопестициддер

МАКСАТЫ
Фитопестициддердин негизги максаты - курчап 
турган чөйрөгө зыян келтирбестен жана 
химиялык пестициддер менен агрохимияны 
колдонуп, зыянкечтерге жана илдеттерге 
каршы күрөшүүгө жардам берүү. 
Фитопестициддер айлана-чөйрө, флора жана 
фауна үчүн коркунучтуу эмес жана топуракта 
биологиялык организмдерди сактап калат. 
Фитопестициддер негизинен өсүмдүктөрдөн 
жасалат, башка биологиялык пестициддер күл 
же самын менен өндүрүлүшү мүмкүн.

СЫПАТТОО жалбырактары 
менен сабактарын суу куюп (1 литр сууга 100 г) 
жана 30 мүнөт кайнатып, бууланганда суу 
кошуп бышырат. Алынган сорпону бир сутка 
демдеп, чыпкалап алышат. Колдонуудан мурун 
10-20 жолу суу менен суюлтуп, ар бир 10 литр 
сорпого 40 г самын Фитопестициддерди 
өндүрүү жана колдонуу: Тамеки. Тамеки 
сорпосун даярдоо үчүн тамеки же тамеки 
чаңынын кургатылган 
кошуңуз. Чөп битилерге, куртарына жана 
триптерге каршы колдонулат. Коондун чөп 
битинин өлүмү 95% га жетет.
Калемпир. 1 кг ачуу калемпирдин жемиштерин 
кесип, эмаль жабык идишке салып, 10 литр сууга 1 
саат кайнатып, андан кийин эки күн тунутуп 
коюшту. Андан кийин калемпирди майдалап, 
сыгып, сорпону чыпкалап алышат. Шийрелерге 
жана триптерге каршы күрөшүү үчүн 0,5 л 
концентрат 40 г самын кошуу менен 10 л чейин 
суюлтулат. Сарымсак. 500 г сарымсакты майдалап 
майдалап, эритмеге салып, 3 литрлик идишке куюп, 
бөлмө температурасында суу куюп, караңгы жерде 
5 күн талап кылышат. Андан кийин инфузия 
чыпкаланат жана суюлтулат: 10 литр суу үчүн 60 г 
сарымсак тундурмасын жана 50 г самын алыңыз. 
Кечинде же булуттуу аба ырайында өсүмдүктөрдү 
үстүнөн чачып  сугарыңыз. Экинчи сугат 3 - 5 күндөн 
кийин жүргүзүлөт. Жөргөмүш кенеси инфекциянын 
даражасына жараша биринчи же экинчисинен 
кийин жоголот. Сарымсактын кургак 
жалбырактарын колдонсоңуз болот: анын 100-150 г 
10 литрге куюлат. суу, тундурмасы чөп битилерге 
жана жөргөмүш кенелерине каршы колдонулат.

ПАЙДАСЫ
Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу, 
технология өсүмдүктөрдүн туруктуулугун 
жогорулатууга жана климаттык 
температуранын адаттан тыш өзгөрүүлөрүнө 
байланыштуу зыянкечтердин очокторун 
басууга жардам берет. Технологиянын 
экологиялык чоң пайдасы бар жана 
климаттын өзгөрүшүнө карабастан, олуттуу 
экономикалык натыйжалар көрүнөт, анткени 
бул технология түшүмдүн коромжусун 
азайтууда. Ошол эле учурда, бул кымбат эмес:  
негизги чыгымдар фитопестициддерди түзүү 
үчүн өсүмдүктөрдү чогултуу жана 
кургатууменен байланыштуу.  

Фитопестициддерди жана зыянкечтерге 
каршы күрөшүү технологияларын тандап, 
дыйкандар өсүмдүктөрдүн туруктуулугун гана 
эмес, ууларды, химикаттарды жана башка 
агрохимияны колдонбостон өндүрүлгөн 
товарлардын сапатын жогорулатышат.

Тажикстандагы CAMP4ASB тренингинде 
пияздын кабыгынан инфузия даярдоо
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СЫПАТТОО
Пияздын кабыгынын куюу. Жарым чака пияздын кабыгын бир чака ысык суу менен куюп, үстүн 
жаап, эки күнгө калтырып, чыпкалап, чачыңыз.
Тансинин тундурмасы. Гүлдөгөн мезгилде чогултулган 1 кг кургатылган танси, 10 литр суу куюп, 
жай отто 15 мүнөт кайнатыңыз, муздатыңыз, кургатыңыз. Ар бир 10 литрге чачуу үчүн. 100 г суу 
алып, 40 г самын кошуп, чачыңыз.
Ийне жалбырактуу ийнелердин тундурмасы. Ийне жалбырактуу ар кандай түрдөгү ийнелер 2,5 
кг, 10 литр суу куюп, мезгил-мезгили менен аралаштырып, бир жумага калтырып, чыпкалап, дагы 
20 литр суу кошуп, чачыратыңыз.
Цитрус кабыктарын куюу. 1 кг цитрус кабыгын чылап, майдалап, 3 литр суу куюп, тыгыз 
жабыңыз жана караңгыда 5 күн талап кылыңыз, сүзүп алыңыз, сыгып алыңыз, бөтөлкөгө куюп 
тыгындап салыныз. 10 литр сууга 100 г эритме керектелет. Аны жөргөмүш кенелери менен 
күрөшүү үчүн дагы колдонсо болот.
Жаңгак. Колорадо коңузуна каршы жалбырактардын кайнатылган тундурмасы сунушталат. Бул 
үчүн түшкөн жалбырактар   колдонулат. Алар негизинен күзүндө орулуп, кургак, желдетилген 
бөлмөлөрдө сакталат. Коңуздар пайда болгонго чейин 3-4 жума бою жалбырактарды 10 литр 
сууга 2-3 кг өлчөмүндө  салып турушат. Колдонуудан мурун, тундурма 2 жолу чыпкаланат. 
Жаңгактын жаңы жалбырактарынан жасалган кайнатма жемиш бактарында көпөлөктөр менен 
күрөшүү үчүн сунушталат.
Күл. Жыгач күлү фитопестицид эмес, ал өзүнчө же фитопестициддер менен эритмелерде кеңири 
колдонулат. 1 кг таза электен өткөрүлгөн күлдү күнгө ысытылган 10 литр сууга аралаштырышат. 
Чечим 3-4 күн бою тундуруу талап кылынат, анда-санда аралаштырылат, андан кийин чыпкасыз, 
таза чакага куюлат. Бул жеңил эритмеге чачуудан мурун бир аз самын кошулат. Эритмени 
даярдоону тездетүү үчүн идишти отко салып, кеминде 30 мүнөт кайнатсаңыз болот. Эритмени 
даярдап бүткөндөн кийин, дароо чачып баштаңыз. Бул чөп битилерге, соруучу зыянкечтерге, 
күкүрт оорусуна каршы натыйжалуу.
Акиташ. Бул фитопестицид эмес, бирок алар менен же өз алдынча эритмелерде кеңири 
колдонулат. Жооктордун аралыгын жержелим улулдорго каршы чаңдоо үчүн колдонулат. 
Керектөө: 1 м2 аянтка 50 г. Иштетүү кечинде же таң эрте жүргүзүлөт.

Тажикстандын Бешкапа айылынан келген 
Бобоев Хамза айыл тургундарына 

өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине каршы 
күрөшүү үчүн дары-дармектерди 

көрсөтүүдө.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Басылмалар:
Фитопестициддер,WOCAT: https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/
technologies_1064/Суу, жер жана энергетикалык ресурстарды, ошондой эле Борбордук 
Азиянын айлана-чөйрөсүн пайдалануу боюнча мыкты тажрыйбалардын интерактивдүү картасы. 
НИЦ МКВК, 2017: http://www.cawater-info.net/best-practices/ru/base/marker/125
 Фитопестициддерди даярдоо жөнүндө видео: https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-
JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV  

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР   
3.10 Фитопестициддер

User
Вычеркивание

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
https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
http://www.cawater-info.net/best-practices/ru/base/marker/125
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3   АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
3.11  Жашыл жер семирткичти колдонуу

МАКСАТЫ
Сидераттар, же сидерат өсүмдүктөрү 
натыйжалуу табигый жер семирткич же алар 
жөнүндө айткандай "жашыл жер семирткич". 
Бул өсүмдүктөр жашылча бакчасындагы бош 
жерге же негизги эгиндери бар жоокторго 
себилет. Андан кийин жерди казбай, абдан 
интенсивдүү жана тез өскөн жапжашыл масса 
кесилип, жерге көмүлөт. Бул ыкма топуракка 
баалуу азотту берет, отоо чөптөрдүн өсүшүн 
токтотот,  бактериялык жана грибоктук 
оорулардын жайылышын алдын алат..

СЫПАТТОО
Сидерат өсүмдүктөрү жыл бою себилет жана 
алардын өсүү мөөнөтү кыска болгондуктан, 
жылына 3-4 жолу пайдалуу жашыл жер 
семирткичтерди алууга болот.
• Жазында. Жылдын ушул мезгилинде Сидерат 
өсүмдүктөрүнүн жыл жашыл массасы тездик 
менен өсөт жана отоо чөптөрдүн жоокторду 
басып алуусуна жол бербейт. Эң популярдуу 
эрте сидераттар - кычы, чамгыр, сулу, чечек, 
беде.
• Жай мезгилинде же күздүн башында. Негизги 
өсүмдүктөрдү жыйнап алгандан кийин, жердин 
асылдуулугун жана башка баалуу касиеттерин 
калыбына келтирүү үчүн сидерат өсүмдүктөр: 
рапс, кычы, ошондой эле буурчак өсүмдүктөрү 
себилет.
• Күздүн аягында (кышка чейин). Багбанчылык 
мезгилинин аякташы - күздүк сулу, кара буудай 
жана башка дан өсүмдүктөрүн, беде себүү.
Отургузулган жана жашыл массага ээ болгон 
сидерат өсүмдүктөрү эгүүдөн мурун чабылып, 
жерди тайыз казып топуракка сиңирүү керек. 
Ошентип, жашыл массанын бир бөлүгү 
топурактын кыртышына кирет, аны азот жана 
баалуу органикалык заттар менен байытат, ал 
эми негизги бөлүгү жер бетинде органикалык 
мулч катары калат.

ПАЙДАСЫ
Участокто сидерат өсүмдүктөрүнүн болушу 
топуракты баалуу азот менен байытууга жана 
аны аба ырайынын бузулушунан сактоого, аба 
жана суу өткөрүмдүүлүгүн жакшыртууга, отоо 
чөптөрдүн өсүшүнө бөгөт коюуга, бактериялык 
жана грибоктук оорулардын жайылышына жол 
бербейт. Ал эми кыркып, кыртышка салгандан 
кийин, чириген жашыл сабактар   жерди 
пайдалуу органикалык заттар менен 
каныктырат. Климаттын өзгөрүшүнүн 
шартында сидерат  өсүмдүктөрүн пайдалануу 
кыртыштын асылдуулугун сактоого, аларды 
жылуулук стрессинен жана нымдуулуктун 
жетишсиздигинен сактоого мүмкүндүк берет.

Сидераттар Тажикстандын 
Кабодиянский районунан Юсупов 

Шарофдун ордун казууга даяр.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР 
Сидераттар https://rastenievod.com/sideraty.html 

https://rastenievod.com/sideraty.html
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3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.12  Биргелешкен эгиндерди (сулу жана беде) 
пайдалануу

МАКСАТЫ
Көп жылдык буурчак өсүмдүктөрү менен бир 
жылдык дан өсүмдүктөрүн бирге себүү - 
кургакчылыкта жана жагымсыз климаттык 
шарттарда жердин түшүмдүүлүгүн жана  
түшүмдүүлүгүн жогорулатууга, 
өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн 
жогорулатууга кызмат кылган мисалдардын 
бири.

  СЫПАТТОО

Биргелешип себүүнүн (же беде аянтын жаап-
жашырбай себүүнүн) максаты - биринчи 
жылы бедедин төмөнкү түшүмүн ордун 
жабуучу өсүмдүктөн (сулу) кошумча 
продукция алуу. Себүүнүн артыкчылыктары - 
чаап-жыйноо өсүмдүктөрү беде 
көчөттөрүнүн пайда болушун жеңилдетет, 
себүүнүн отоо чөптүүлүгү азыраак, биринчи 
жылы беде менен кошо буурчак сымал 
өсүмдүктүн түшүмдүүлүгү жогору болот. 
Ошол эле учурда топурак органикалык 
заттар менен байытылып, 
кургакчылыктын терс таасири 

ПАЙДАСЫ
Бир жылдык дан жана көп жылдык буурчак 
өсүмдүктөрүн аралаш себүү адистер 
тарабынан жердин асылдуулугун 
жогорулатуу жана кирешени көбөйтүү үчүн 
сунушталат. Алар климаттын өзгөрүшүнө 
туруштук бере алышат.

Тажикстандын тоолуу аймагынын 
капталдарына көп жылдык чөптөрдү 

жашыруун себүү.WOCAT, 2018 

азаят. 
Бул технология сулу жана беде себүүнү колдонот. Беде өсүмдүктөрү - мыкты жана ал 
Борбордук Азиянын, анын ичинде Тажикстандын ар кандай климаттык зоналарында жакшы 
өстүрүлөт. Таза себүүдөн тышкары беде дан өсүмдүктөрүнүн бир жылдык өсүмдүктөрү - кара 
буудай, сулу, арпа (аралаш себүү) менен аралаштырып себүүгө болот. Аралашма азыктандыруу 
жагынан бир топ салмактуу тоютту камсыз кылат, ар гектардан жашыл массанын жана 
чоптун түшүмдүүлүгү жогору, кыртышты эрозиядан жакшы коргойт, азот менен байытат 
жана топурактын нымдуулугун сактайт. Кургак жана жагымсыз шарттарда (айдоо 
аянттары тайыз, сугаттын жетишсиздиги, топурактын начардыгы) бедени бир жылдык дан 
өсүмдүктөрү менен аралашмаларда өстүрүү сунушталат, же башка буурчак өсүмдүктөрүнө 
(эспарцет, беде ж.б.) артыкчылык берүү керек.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Беде өндүрүү технологиясы: http://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm
Беде өстүрүүнүн агротехнологиясы: http://agroobzor.ru/rast/a-134.html
Органикалык дыйканчылыктын негизи катары буурчак өсүмдүктөрүн жана кылкандуу 
дан эгиндерин биргелешип себүү. 2011 https://cyberleninka.ru/article/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
https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-osnova-organicheskogo-zemledeliya
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТКАТЫК 
РУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.13  Кыртыштын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу  
үчүн которуштуруп айдоону колдонуу

МАКСАТЫ
Өсүмдүктөрдү которуштуруп айдоо - бул бир 
уруудан келген өсүмдүктөр эки жыл катары 
менен бир жерде өстүрүлбөгөн 
өсүмдүктөрдүн алмашуусу. Бул ыкма 
кыртыштын сапатын сактоого же жакшыртууга 
багытталган.

СЫПАТТОО
Бир эле аянтта айыл чарба өсүмдүктөрүн ар 
дайымөстүрүү түшүмдүүлүктүн акырындык 
менен төмөндөшүнө, айрым учурларда 
түшүмдүн өлүшүнө алып келет.
Эгерде сиз айыл чарба өсүмдүктөрүн 
которуштуруп айдоо принциптерине ылайык 
алмаштырсаңыз, түшүмдүүлүктү бир топ 
жогорулата аласыз. Өсүмдүктөрдү 
которуштуруп айдоо - бул бир уруудан келген 
өсүмдүктөр эки жыл катары менен бир жерде 
өстүрүлбөгөн өсүмдүктөрдүн алмашуусу. 
Эгерде сиз жыл сайын бир жерге ар кандай 
өсүмдүктөрдү отургузсаңыз, анда топурак 
айыгып, анын азык элементтери сарамжалдуу 
пайдаланылат.Себеби, кээ бир өсүмдүктөр 
пайдалуу элементтерди топурактын жогорку 
катмарынан алышат, кээ бирлери топурактын 
төмөнкү катмарынан пайдаланышат. Мындан 
тышкары, бул заттар ар кандай өлчөмдө 
керектелет.
Мындан тышкары, көптөгөн өсүмдүктөрдүн 
тамыры токсиндерди бөлүп чыгарат. Адатта, 
бул өсүмдүктөргө тектеш, уруулаш өсүмдүктөр 
болуп чыгарылган токсиндерге сезимтал 
келишет. Бул айрыкча кызылча, сабиз жана 
шпинат салынган жооктордо байкалат. Эгерде 
бул жашылчалар бир эле жерге бир нече жыл 
катары менен отургузулса, анда кийинки 
түшүм мурункусуна караганда начарыраак 
болот, анткени токсиндер өсүмдүктөрдүн 
өнүгүүсүнө тоскоол болот. Туура которуштуруп 
айдоо бул натыйжаны жокко чыгарып, 
кыртышты ден-соолукка пайдалуу кылат. 
Мурункулар бөлүп чыгарган токсиндерге 
сезгичтиги азыраак - буурчак, жүгөрү, пияз. 

ПАЙДАСЫ 
Өсүмдүктөрдү которуштуруп айдоо, 
дыйкандарга керек, анткени ал өсүмдүктөрдүн 
түшүмдүүлүгүн жана алардын жагымсыз 
шарттарга көнүү жөндөмүн жогорулатат, 
кыртыштын структурасын жана курамын 
жакшыртат. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 
айлануусу зыянкечтердин, оорулардын ж.б. 
жашоосун бузат; ар кандай үй-бүлөлөрдүн 
кезектешкен өсүмдүктөрү кээ бир отоо 
чөптөрдүн циклин бузушу мүмкүн. Климаттын 
өзгөрүшүнө байланыштуу, кыртыштарга терс 
таасири күчөйт, ошондуктан бул чаралар айыл 
чарба өндүрүмдүүлүгүн сактоо үчүн чоң 
мааниге ээ.
Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча 
салттуу көз-караштарды өзгөртүү жеке 
участоктордо, дыйкан чарбаларында (анын 
ичинде аялдар башкарган жерлерде) 
түшүмдүүлүктү сактоого жана жер 
семирткичтерге чыгымдарды азайтууга 
жардам берет.

Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл 
облусунун Жеңиш айылынын дыйкандары 

которуштуруп айдоо принциптерин үйрөнүп 
жатышат.
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СЫПАТТОО
Талаа үчүн:
Которуштуруп айдоонун схемасына айрым өсүмдүктөрдү жана алардын топторун, эреже боюнча, 
окшош касиеттери камтышы мүмкүн: дан өсүмдүктөрү (кышкы же жазгы), буурчак өсүмдүктөрү, 
катарлуу өсүмдүктөр, көп жылдык чөптөр, бир жылдык чөптөр, айдалбай бош калган жерлер. 
Мисалы, талаа өсүмдүктөрү үчүн которуштуруп айдоонун схемасы мындайча болот: 1 - бир 
жылдык чөптөр, 2 - күздүк дан эгиндери, 3 катар аралыктар, 4 - жаздык дан өсүмдүктөрү. Мындай 
ыкма, керек болсо, которуштуруп айдоону жалпысынан өзгөртпөстөн жөндөөгө мүмкүндүк берет. 
Мисалы, жогоруда келтирилген мисалда эгиндерди алмаштырууга болот: 1 - тоют үчүн жашыл 
буурчак-арпа аралашмасы, 2 - күздүк кара буудай, 3 - силос үчүн жүгөрү, 4 - сулу, ошол эле учурда 
которуштуруп айдоо жана аянттардын структурасы сакталган.
Адатта, бир түшүм бир талааны ээлейт. Бирок, айрым которуштуруп айдоолордо, көбүнчө кыска 
жүгүртүүлөрдө, бир эле талаага бир нече окшош өсүмдүктөрдү себүүгө болот. Мисалы, күздүк кара 
буудай жана күздүк буудайды күздүк дан эгиндеринин аянтына, картошкага, силостук жана 
тоюттук тамыр өсүмдүктөрүнүн жүгөрүсүнө, катар аралыктарга, сулу жана арпага, жаздык дан 
өсүмдүктөрүнүн талаасына жана башкаларга койсо болот. Бул учурда, талаа курама болот.

Жашылча бакчасы үчүн:
Жыл сайын ар кандай үй-бүлөлөрдүн жашылчаларын кезектешип отургузуп, түшүмдүүлүктү 
жогорулатууга болот. Бир жерде бир нече жыл катары менен өстүрүүгө болбой турган 
өсүмдүктөрдүн чоң тизмеси бар. Бөтөнчө буурчак, кулпунай, картошка жана помидор. Ошондой 
эле, сиз бир үй-бүлөгө таандык өсүмдүктөрдү биринин артынан экинчисин өстүрө албайсыз. 
Жашылча-жемиштер 3-4 жыл өткөндөн кийин гана мурунку ордуна кайтарылышы керек. Сиз 
алмаштырып жаткан эгиндер бир үй-бүлөдөн болбошу керек! Мисалы, сабиздин ордуна укроп 
сээп коюңуз. Бул өсүмдүктөр бир үй-бүлөгө - Сельдерейге таандык.
Помидор, капуста, сельдерей жана бадыраңды микро жана макро элементтерге бай топуракка 
отургузуу жакшы.
Бул өсүмдүктөр топурактан көп азык керектейт.
Компосту аз болгон жоокторго буурчак жана тамырлуу өсүмдүктөрдү отургузуу керек. Буурчак 
өсүмдүктөрү топуракты азот менен жакшы байытышат.
Пияз, сабиз жана сарымсакты ашкабак, капуста же картошкадан кийинотургузган жакшы - отоо 
чөптөр азыраак.

Жашылча өсүмдүктөрдүн которуштуруп айдоо 
h�ps://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТКАТЫК 
РУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.13  Кыртыштын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу  
үчүн которуштуруп айдоону колдонуу
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СЫПАТТОО
Бакчанын аймагын 3 бөлүмгө бөлүңүз. Ар бирине 4 жооктон бөлүңүз. Которуштуруп айдоону 
пландаштырганда, төмөнкү таблицаны колдонсоңуз болот.

Талаа үчүн которуштуруп айдоо 
Шилтеме: https://fieldcropnews.com

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Видеого шилтеме: https://ok.ru/video/701268890090 
Которуштуруп айдоо макаласы: https://travart.ru/sevooborot 
Көрсөтүү орду: Учкун айылы, Кыргыз Республикасынын Нарын району. Байланыш адамы: 
Байбагышов Эрмек, "Кыргызстандын Топурак таануучулар Коому" бейөкмөт уюмунун мүчөсү, 
е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТКАТЫК 
РУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.13  Кыртыштын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу  
үчүн которуштуруп айдоону колдонуу

https://fieldcropnews.com
https://ok.ru/video/701268890090
https://travart.ru/sevooborot
mailto:kyrgyzsoil@mail.ru
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.14 Амарантты өстүрүү

МАКСАТЫ
Башка өсүмдүктөрдөн айырмаланып, амарант 
өсүмдүктөрү кургакчылыкка  жана 50 градус 
ысыкка чыдамдуу, бул аны климаттын 
өзгөрүш шарттарында колдонууга ыңгайлуу 
кылат. Андан тышкары, амарант жогорку 
дарылык жана азыктык касиети менен 
белгилүү. Амарант тамак-ашта жана 
медицинада кеңири колдонулат. Анын 
курамында көп сандагы витаминдер, 
аминокислоталар, минералдар жана 
элементтер бар, иммундук системаны 
чыңдап, клеткаларды калыбына келтирип, рак 
ооруларынын алдын алат, организмди 
жашартат, жараларды айыктырат жана 
сезгенүүнү токтотот жана кан тамырларды 
тазалайт, аялдардын ден-соолугун чыңдайт, 
ашказан жана нерв системаларынын 
ооруларын дарылайт. Косметологияда 
амарант майы арыктоо үчүн, тери ооруларын 
калыбына келтирүү жана чачтын түшүшү үчүн 
колдонулат.

СЫПАТТОО
Амаранттын 100дөн ашык түрү жылуу жана 
мелүүн климаттык шарттарда өсөөрү 
белгилүү. Амаранттын бийиктиги болжол 
менен 2,5 метрге жетет. 90 күндүн ичинде ал 2 
метрге чейин өсөт.

ПАЙДАСЫ
Мал жана канаттууларды өстүрүүдө амарант , 
натыйжалуу жана экологиялык таза тоют 
болуп саналат. Башка тоют өсүмдүктөрүнө 
салыштырмалуу эң жогорку кирешени камсыз 
кылат, өндүрүлгөн сүттүн санын жана сапатын 
жогорулатат, үй канаттууларынын кирешесин 
көбөйтөт. Амаранттын курамындагы 20 
маанилүү аминокислотанын ичинен 18и бар. 
Амаранттын тамырлары топуракты нымдап, 
азот менен байытып, 

Башка 
түшүмдүүлүктү 

тоюттарга жогорулатат. 
салыштырмалуу ал айыл чарба 
жаныбарларынын өсүшүн 30% га чейин 
тездетет. Амарантта кызгылт уруктар бар, 
алардан кызыл ун жасоого жана печенье 
бышырууга болот.

ПОО "Тебиги Кувват" өткөргөн 
тренингдердин катышуучулары Дүйнөлүк 

Банктын CAMP4ASB программасынын 
алкагында / RECA / NESDCA 2020-жылы 

Түркмөнстанда биринчи жолу амарантты 
Дашөгүз жана Мары аймактарына отургузган.
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3 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.14  Амарантты өстүрүү

СЫПАТТОО
• Амарант биринчи сууктан кийин, гүлдөрдү уруктар менен кургаткандан кийин дан үчүн 
жыйналат. Амарант 15 дан 50 центнерге чейин дан жана 2000 центнерге чейин (200т)] га биомасса 
берет. Себүү үчүн гектарына 1-2 кг үрөн талап кылынат.
• Амаранттын жалбырактарын оруп, кургатып, майдалап, идиштерге жана салаттарга кошуп, 
пайдалуу чайды даярдап алсаңыз болот.
• Амаранттын үрөнү өтө кичинекей болгондуктан, жер кыртышын жетиштүү деңгээлде тазалап 
(өсүмдүктүн калдыгынан) жана себүүдөн мурун нымдап, бетин тегиздөө керек.
• Отургузуу тереңдиги 0,5-1,5 см, топурагы жетиштүү нымдуу болушу керек, же себүү жамгыр 
жааганга чейин жүргүзүлүшү керек. Себүү алдында үрөндөрдү себүү материалынын ыңгайлуулугу 
жана үнөмдүүлүгү үчүн ири кум же үкүр (үтүр) менен аралаштырса болот. Себүү тартиби ар кандай 
болушу мүмкүн, катар аралыктары 20-30 см, катар аралыктары 45-70 см.
• Топурак март же апрель айларында 10-12 ° Сге чейин ысыганда, амарантты себүүнү 
баштасаңыз болот. Өсүү мезгили 90 күндөн 120 күнгө чейин.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР 
Видеоматериалдар жана байланыштар
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://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta

ПОО "Тебиги Кувват" өткөргөн тренингдердин катышуучулары 
Дүйнөлүк Банктын CAMP4ASB программасынын алкагында / RECA / 

NESDCA 2020-жылы Түркмөнстанда биринчи жолу амарантты Дашөгүз 
жана Мары аймактарына отургузган.

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://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  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.15 Айыл чарба жана тиричилик калдыктарынан алынган 
компост 

МАКСАТЫ
Айылдагы үй участокторунда жана 
фермаларда жердин асылдуулугун жана 
өсүмдүктөрдүн азыктануусун жакшыртуу үчүн 
компост колдонулат.Компостту колдонуунун 
белгилүү артыкчылыктары бар: үй 
тиричилигинен жана бакчадан чыккан 
органикалык калдыктар тез арада жок 
кылынып, баалуу жана бекер био жер 
семирткичтерди аласыз. Компост топурагы 
жогорку гумустун жана азыктын курамында, 
ошондой эле нымды сактап калуу 
жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу топурактын 
сапатын жакшыртууга эң ылайыктуу.

СЫПАТТОО
Адатта компост компосттун чуңкурларында, 
тайыз траншеяларда, үймөктөрдө, жыгач 
челектерде даярдалат.Тажикстан үчүн 
компостту чуңкурларда жана үймөктөрдө 
даярдоо эң негизгиси, бул башка өлкөлөрдө 
компост кутучаларын жасоодо колдонулган 
жыгач материалынын кымбаттыгына 
байланыштуу.

Компост - бардык айыл чарба өсүмдүктөрүнө, 
сыртта дагы, үйдө дагы ылайыктуу баалуу 
органикалык жер семирткич. Ал ошондой эле 
мулч катары колдонсо болот. Компосттун 
курамында 1,4-2% азот, 0,6-1,0% фосфор, 
1,0-1,5% калий, 3,0-4,0% кальций, 2-4% гумус, 
60-70% топурактын биологиялык 
активдүүлүгүн жогорулатуучу органикалык 
заттар, микроэлементтер жана 
микроорганизмдер.

Компосттоо көп эмгекти талап кылбайт жана 
чарбада пайда болгон органикалык 
калдыктардан арылууга мүмкүнчүлүк 
берет.Аларга жаңы чабылган чөп, эски саман, 
чириген чөп, бак-дарактардын жалбырактары, 
талаалардагы жана жайыттардагы отоо 
чөптөр, бакчадан өскөн өсүмдүктөрдүн 
чокулары, майдаланган кабыктар жана бак-
дарак өсүмдүктөрүнүн бутактары, камыш жана 
жүгөрүнүн сабагы, тиричилик калдыктары 
(таштанды, күл, кагаз, картон, керексиз пахта 
буюмдары).

ПАЙДАСЫ
Компосттун бир нече артыкчылыктары бар. 
Алардын катарында экологиялык таза жер 
семирткичтерди алуу, минералдык жер 
семирткичтерди сатып алууга салыштырмалуу 
экономикалык пайда алуу жана айыл чарба 
аянтчасында бар таштандылардан 
(калдыктарды азайтуу) керектүү көлөмдө жер 
семирткичтерди алуу.

Тажикстандын Хисравский 
районундагы Бешкапа Носыры 

айылынан Бобоев Хамзанын 
фермасында компосттун бункери жана 

чуңкуру.
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СЫПАТТОО
Компостко жаңы кык, кыктын суудагы эритмеси жана канаттуулардын суюк кыктары кошулуп, 
анын сапаты жакшырып, даярдоо процесси тездейт.
Керектүү нымдуулукту (60-70%) сактоо үчүн жайдын кургакчыл мезгилиндеги компост чуңкуру 
(үймөктө) жумасына бир жолу 1 м3 үчүн 2-3 чака суу менен сугарылат. Нымдын бууланышын 
азайтуу үчүн, ар бир сугаруудан кийин, чуңкур полиэтилен менен оролуп, бирок абанын жакшы 
болушун камсыз кылуу үчүн мөөр басылбайт. Мындай шартта, температура 80 °Cге жетиши 
мүмкүн, бул органикалык калдыктардын тез чиришине, оору козгогучтардын жана отоо чөптөрдүн 
уруктарынын жок болушуна шарт түзөт. Чукурдун ичине аба кирүүнү жакшыртуу үчүн, компост 
айына 2 жолу күрөк менен чачылат. Суук аба ырайынын башталышы менен, компосттун чуңкуру 
10-15 см жер катмары менен капталат.

Компост кандайча жасалат. Чукурдун түбүнө (үймөк), бутактардын сыныктарын, чиптерди 
жаткырыңыз - алар дренаж катары иштешет. Андан кийин органикалык таштандылар катмарларга 
салынат, таштандылардын катмары 30-50 см, андан кийин жердин катмары 5-10 см, андан кийин 
дагы органикалык калдыктар болушу керек. Бышып жетилүүнү тездетүү жана жогорку сапаттагы 
жер семирткич алуу үчүн катмарлардын арасына кык, күл, акиташ кошо аласыз. Компост коюу 
мезгили адатта 6-12 айды түзөт. Даяр болгон компост массасы күкүм, нымдуу жана кара түстө 
болушу керек.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Кантип туура компост жасоого болот: https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-
kompost-3336.html
Компостту колдонуу менен жердин асылдуулугун жогорулатуу. Компостту колдонуу менен жердин 
асылдуулугун жогорулатуу.
https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
Беде: себүү жана багуу.https://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/

3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК ТУРУКТУУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.15 Айыл чарба жана тиричилик калдыктарынан алынган 
компост

Компост чуңкурун даярдоо этаптары. 
Шилтеме: Мурод Эргашев, CAMP4ASB, 

Тажикстан.

https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-3336.html
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://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР 
3.16  Үйдө жасалган вермикомпост орнотмосу

МАКСАТЫ
Көпчүлүк азык-түлүк калдыктары сөөлжан 
курттарынын жардамы менен пайдалуу жер 
семирткичтерге айландырылат, бул 
технология "вермикультура" деп аталат. Бул 
учурда, адатта, төмөнкүлөр колдонулат: 
кадимки же кызыл; кичинекей кызыл; тезек. 
Чакан үй чарбасынын муктаждыктары үчүн 
үйдөн жасалган кичинекей вермикомпост 
орнотуусу чогулта аласыз.

СЫПАТТОО
 Вермикомпостер - бул вермикомпост 
чыгарууга жана тиричилик калдыктарын 
сөөлжандардын жардамы менен жок кылууга 
арналган ыкма.
Бардык вермикомпостерлер дизайны боюнча 
бирдей жана бири-биринин үстүнө салынган 
кутучалардын мунарасын билдирет. Төмөнкү 
суурма түбү туюк лоток түрүндө жасалган. 
Анын максаты - жогорку кабаттардан аккан 
суюктукту чогултуу. Лотоктун ылдый жагында 
сууну агызуучу кран орнотулган. Айрым өнөр 
жай структураларында нымдуу чыпка төмөнкү 
лотокко орнотулган.
Ортоңку куту негизги куту деп эсептелет. Ал 
жерде курттардын көпчүлүгү жайгашкан. 
Жогорудагы тоют жаныбарлардын 
ашказанынан гумуска айландырылып, ушул 
кутучанын түбүнө жайгашат. Ортоңку куту 
гумус менен толтурулаары менен, кийинки 
куту анын үстүнө коюлат. 2 орто кутуча болушу 
мүмкүн.
Гумус менен негизги орто лотокту 
толтургандан кийин. Үстүнкү кутуга азык-түлүк 
үзгүлтүксүз жеткирилип турса, курттар ортоңку 
кутучаны акырындык менен бошотуп, ээсине 
вермикомпостту алып салууга мүмкүнчүлүк 
берет. Вермикомпостерди өз колуңуз менен 
жасоонун артыкчылыктары:
џ үйдө жасалган вермикомпостерди ар 
кандай сынык материалдардан даярдалат, 
ошондуктан алардын баасы сатылып 
алынгандарга караганда бир нече эсе төмөн;

ПАЙДАСЫ
Технология топурактын 

жана жогорулатуучу 
организмдеринин биологиялык 

асылдуулугун 
топурак 

ар 
түрдүүлүгүн сактап калуучу биогумусту 
өндүрүү үчүн сөөлжандарды колдонууга 
негизделген.
Технология топурактын асылдуулугун 
калыбына келтирүүнүн жеткиликтүү жолун 
камсыз кылат, коопсуз азык-түлүк 
продуктыларын өндүрүү менен органикалык 
дыйканчылыкты киргизүүгө мүмкүндүк берет. 
Гуминдик жер семирткичтин эффективдүүлүгү 
кыктан жогору турат. Колдонмонун таасири 
4-7 жылга чейин созулат. Жер 
семирткичтердин наркы жана эмгек 
чыгымдары төмөндөдү (мисалы, кык сатып 
алуунун жана ташып келүүнүн кажети жок), 
ден-соолукка келтирилген коркунучтар азаят. 
Аялдар үчүн эмгек чыгымдары кыскарган. 
Курттардын жардамы менен 1 тонна кыктан 
орто эсеп менен 600 кг чейин вермикомпост 
алынат.
Вермикомпостер өзүнүн иши учурунда үч 
милдетти чечет: Органикалык келип чыгууну 
кайра иштетүү. Вермикомпосттун ири 
көлөмүн жыл бою өндүрүү.
Бакма канаттууларды жана балыктандыруу 
үчүн жер соолжандарын көбөйтүү .

Эксперт Эрмек Байбагышов (Кыргызстан 
Топурак таануучулар коому) семинардын 

катышуучуларына Кыргыз 
Республикасынын Нарын облусунун Учкун 
айылдык кеңешинин дыйкан чарбасынын 
базасында жөнөкөй вермикомпостерди 
бөшкөдөн чогултуунун принциптерин 

айтып берет.
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.16 Үйдө жасалган вермикомпост орнотмосу

СЫПАТТОО
џ үй конструкциялары алардын келечектеги жайгашуусун эске алуу менен жасалат жана 
ошондуктан каалаган бөлмөнүн ичине оптималдуу шайкеш келет;
курт үйүндөгү жаныбарлардын саны тынымсыз көбөйүүдө. Өз алдынча жасалган конструкцияларды 
колдонууда мунараны зарыл болгон көлөмгө чейин кеңейтүү оңой.

"Мунара" типтеги компостер ар тараптуу жана аны курттарды сатуу үчүн да, тиричилик 
калдыктарын вермикомпостко айландыруу үчүн да колдонсо болот.
Түзүмдү куруу үчүн төмөнкү материалдар талап кылынат: бири-биринин үстүнө тыгыз орнотулган 4 
желим куту; үстүнкү суурмага капкак же фанеранын бир бөлүгү;
суу куюу үчүн арматурасы бар кран; стенд үчүн фанера, ДСП же эмерек тактайы; стенддин буттары 
үчүн 50дөн 50гө чейинки бөлүгү бар барлар.
Идиштин түбүндө диаметри 13 мм болгон тешик тешилет. Тешикке кран салынып, эки прокладка 
аркылуу табактын түбүнө гайка бекитилет.
Калган үч үкөктүн түбүндө ар бир 30-40 ммде диаметри 5-6 мм болгон тешиктер тешилип турат. 
Бургулоону тагыраак жүргүзүү үчүн, тешиктердин борборлору алдын-ала тешик менен казылат. 
Желдетүү үчүн ящиктердин капталында диаметри 1 мм болгон тешиктер жасалат.
Диаметри 1 мм болгон желдетүү тешиктери 5 смден кийин капкакта тешилет. Пластикалык каптоо 
жок болсо, ал фанерадан жасалат.
Стенддин негизи эмерек тактасынан, фанерадан же ДСПдан мозаика менен кесилген. Өзөктүү 
бургулоону колдонуп, түбүндө төгүүчү клапандын тешиги кесилет.
Буттарда, сиз 50-50 мм кесилишиндеги барларды же калың тактайларды кыркып колдоно аласыз. 
Буттар көлөмү боюнча кесилип, өзүнөн-өзү бурап туруучу бурамалар менен негизге бекитилет.

Тамак-аштын көлөмү түздөн-түз курттардын санына жараша болот. Бир курт күнүнө өзүнүн 
салмагынын 1/2 бөлүгүнө чейин тамактанат. Сөөлжандардын популяциясы адатта бир нече айда 
эки эсе көбөйөт, эми сан менен келтирсек. Салмагы 450 граммга жеткен чонойгон соолжандарга 
(аларды денесинин айланасында шишип чыккан "курдун" болушу менен аныктоого болот), күнүнө 
225 грамм тамак-аш калдыктары талап кылынат. Сөөлжандардын санын өспүрүмдөр менен 
толуктагандан кийин, тамак-аштын көлөмүн бир аз көбөйтө аласыз. Сөөлжан болжол менен 3 айда 
жыныстык жактан жетилет.

Колдонуу:
Ортоңку идишке негизги субстраттын аралашмасы (чириген 
кыктын топурак, жыгач менен аралашмасы) толтурулуп, 2ден 1ге 
чейин катышта азыктандырылат жана чөгүлгөн ичүүчү суу менен 
сугарылат. "Проспектор" тукумундагы курттар же Калифорния 
кызыл курту курт тешигине чыгарылып, капкагы менен жабылган. 
Вермикомпосттогу абанын жана субстраттын температурасы 30 ° 
Cден ашпашы керек. Андан тышкары, бардык техникалык тейлөө 
жума сайын нымдуулукту көзөмөлдөө жана азыктандыруу үчүн 
кыскарган.
Тамак-аш: жашылча-жемиштерди калдыктары, чайдын чамасы, 
кофе коюусу, жумуртканын кабыгы ж.б. Жарабайт: эт жана сүт 
азыктары, майлар жана майлар, пияз жана сарымсак, капуста, 
цитрус жемиштери, ананас.

Вермикультивация жөнүндө видеого шилтеме: https://ok.ru/video/672066112191
Вермикомпостер муну өзүң жаса- https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-
svoimi-rukami/
Көрсөтүү орду: Учкун айылы, Кыргыз Республикасынын Нарын району.Байланышчу адам: 
Байбагышов Эрмек, "Кыргызстандын Топурак таануучулар Коому" бейөкмөт уюмунун мүчөсү,  е-
mail: kyrgyzsoil@mail.ru.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

https://ok.ru/video/672066112191
https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%81%D3%A9%D1%82%D2%AF%D2%AF
https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%81%D3%A9%D1%82%D2%AF%D2%AF
https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%81%D3%A9%D1%82%D2%AF%D2%AF
mailto:kyrgyzsoil@mail.ru
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3   АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.17  Үй гидропоникалык орнотмосу

МАКСАТЫ
Гидропоника - өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн бир 
ыкмасы, анын тамыры азыкты жерден эмес, 
суудан 
(тагыраак айтканда, азык эритмесинен) алынат.
200 жылдан ашуун убакыттан бери бул 
технологиялар өнөр жай масштабында жана 
чакан чарбаларда колдонулуп келе жатат. 
Гидропоника ошондой эле үй бакчаларында, 
күнөсканаларда жана чакан жабык бакчаларда 
колдонулат.

СЫПАТТОО
Өсүмдүктүн тамыры гидропоникалык жол 
менен өстүрүлгөндө, азыктандыруучу эритмеге 
же колдоо үчүн анан тамыры гана 
колдонулуучу атайын инерттүү субстратка 
салынат. Субстраттын капиллярлары аркылуу 
тамырларга ным көтөрүлүп, аларды сугарып, 
азык берет.
Гидропониканын уникалдуулугу - ал салат, 
бадыраң, кулпунай, гүлдөрдү өстүрүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Башка нерсе, тубу бар 
өсүмдүктөр (түйнектер чирип кетиши мүмкүн).
Керектүү материалдар:1-Сууну азык заттар 
менен сактоочу резервуар (капкагы бекем 
жана тунук эмес болгон, болбосо суу“гүлдөй” 
баштайт); 2- идиш - түбүндө көптөгөн 
тешиктери бар кичинекей гүл челектер; 3- 
сууну кычкылтек менен каныктыруучу насос 
(аквариумдар үчүн эки канаттуу насос 
жарактуу); 4-силикон шлангтары аэраторлор 
бар чакан бочкалар. 
Субстраттар. ылайыктуусу: керамзит, кокос 
жипчеси, минералдык жүн ж.б.
Аш болумдуу эритме (концентрат): Эллис 
гидропоникасынын эритмеси - бул 
универсалдуу азык эритмеси (төмөндөгү 
шилтемелердеги гидропоникалык эритменин 
рецепттерин караңыз).
Комплекстүү жер семирткичти аш болумдуу 
эритме катары колдонсо болот, аны 10 литр 
сууга 2 аш кашык жер семирткич өлчөмүндө 
суюлтуу керек. Даяр азык элементтеринин 
эритмеси кеминде бөлмө температурасында 
жана кыш мезгилинде бөлмө 
температурасынан 2-3 градус жогору болушу 
керек.

ПАЙДАСЫ
Технология зелень, жашылчаларды, гүл 
өсүмдүктөрүн жеке участоктун чектелген 
аймагында, ал тургай үйдө же балкондо 
өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Экономикалык 
пайда - гидропоникада жашылчаларды 
өстүрүү сууну үнөмдөп, жер бетинде өскөндөн 
бир нече эсе көп түшүм алууга мүмкүнчүлүк 
берет.
Технология ошондой эле климаттын 
өзгөрүшүнө байланыштуу түшүмдү жоготуу 
коркунучун азайтууга жардам берет. Өсүмдүк 
өстүрүү процессинде топурактын 
жетишсиздиги, жумшартып, отоо чөптөрдү 
жок кылбай, сугарууну жана жердин 
зыянкечтерине каршы күрөшүүгө мүмкүндүк 
берет, бул аялдардын ишин бир топ 
жеңилдетет.

Гидропоникалык инсталляция Кыргыз 
Республикасынын Чүй облусунун 

Лебединовка айылындагы "Экодом на 
быстротоке" үй чарбасынын негизинде 

орнотулган.
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ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.17 Үй гидропоникалык орнотмосу

СЫПАТТОО
Адатта, өсүмдүктөр эритмеге акырындык менен "көнүп" турушу керек, башкача айтканда, эритме 
биринчи жумада 4 жолу, экинчи жумада эки жолу, ал эми 3-жумада тазаланбаган эритме 
колдонулат.
Пластикалык түтүктөрдүн жөнөкөй гидропоникалык тутуму (мисалы, бадыраң өстүрүү))

Бул пластикалык канализация түтүктөрүнөн, адаптерлерден жана тегиздиктерден чогултулган 
гидропониялык станциянын бир тутумга чогулган өзүнчө аэрация системасы бар, башкача 
айтканда, өсүмдүктүн тамырларын кычкылтек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу.
Материалдар:канализация түтүктөрү, бурчтар - 4 даана, тройник - 4 даана, түтүк жапкычы- 1 даана 
(бардык бөлүктөрү 110 мм), бекемдөөчүлөрү, аквариум насосу, аэраторлор, түтүктөр (силикон 
шлангдар) - 2 м, керамзит (алдын-ала кайнатып алуу керек), гүл идиштери-4 даана, пенопласт, 
маркер (лак), желим таяк. Көчөттөр: көчөттөр өсө турган алдын-ала отургузулган уруктар. 
Шаймандар:ножовка, бургулоо, бычак.
Тройниктин жогорку туташтыруучу бөлүгүнножовка менен кесип алыңыз.
Андан кийин гүл челектин каапталдарын тешип бургулап даярдайбыз.Анан, бардык түтүктөрдү 
бекемдоочүлөр менен бир конструкцияга чогултабыз. Чогултуудан мурун, пломбаларды суюк 
жуугуч менен майлап коюу керек, антпесе түтүктөрдү туташтыруу өтө кыйын болот.
Аэрация үчүн, насосту түтүктөр жана аэраторлор менен туташтырабыз. Орнотууда алар сүрөттө 
көрсөтүлгөндөй жайгашкан (сүрөттү караңыз).

Андан кийин, орнотуудагы суунун деңгээлин аныктоо 
үчүнпенопласт менен желим таякчадан калкыма 
жасалат.  Суюктуктун деңгээлин аныктоо үчүн маркер 
(лак) менен белгилерди коюш керек. Биринчи 
сызыкты калкыманын ылдый жагына, экинчиси - 
жасалмабыз суу менен жарымысына чейин 
толтурулган деңгээлге чийилет. Үчүнчү сызыкты 
биринчи жана экинчисинин так ортосуна белгиленет. 
Андан томөн калкыманы түшүрбөө керек (бул деңгээл 
катуу көзөмөлгө алынынып, суу өз убагында кошулуп 
туруш керек).

Түтүк ныктоочуларда түтүктөр жана калкыма үчүн тешиктерди буруңуз. Түтүктөрдү жана 
калкыманы салабыз, түтүктөрдү гүл челектин астына өткөрүп жиберебиз.
Көчөттөрдү этияттык менен алып чыгып, тамырларын жууп, керамзит салынган  идиштерге 
салыңыз.
Орнотууну аш болумдуу эритме менен толтуруп, гидропониялык системаны иштетип көрүүнү 
баштаңыз.
 Колдонмо: 
Жайгаштыруу: баарынан жакшысы - шамалдан жана температуранын өзгөрүшүнөн корголгон 
жабык мейкиндик (терезеси жок бөлмөсү, күнөсканасы).
Системанын керамзитин гана алмаштыруу менен бир жылдан ашык убакытка колдонсо болот. 
Бадыраңдарды февраль айынын аягында өстүрсө болот, бирок кышында деле ал мүмкүн, бирок 
бул учурда жасалма жарык берүү керек болот.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР
Гидропоника жөнүндө видеого шилтеме:https://ok.ru/video/35788493291
Hydroponic Solution Recipes - http://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm
Көрсөтүү орду: Лебединовка айылы, Кыргыз Республикасынын Чүй району. Байланышчу адам: 
Анатолий Неустроев, е-mail: akmena@mail.ru 

https://ok.ru/video/35788493291
http://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm
mailto:akmena@mail.ru
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ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.18  Балкондогу чакан бакча

МАКСАТЫ
Үйдөгү же балкондогу мини-шаар жыл бою 
жемиш бере алат жана жашылчаларды да, 
витаминдерди да жакшы жеткирип турат.

СЫПАТТОО
Сиз кандай өсүмдүктөрдү өстүрүүнү 
чечишиңиз керек.
Мини-бакчага өсүмдүктөрдү тандап жатканда, 
баштапкы шарттарды жетекчиликке алыңыз: 
температура, жарык, нымдуулук.Болжол менен 
бирдей шарттарды жана ушул сыяктуу 
камкордукту талап кылган жана тамырдын тыгыз 
системасына ээ өсүмдүктөрдү тандап алууга 
аракет кылыңыз.

Витамин жооктору

Ал көп түйшүктү жана чоң мейкиндикти талап 
кылбайт, бирок сизге зелень жана жыпар жыттуу 
чөптөрдү берет. Мындай жоокту эң кичинекей 
балконго, ал тургай терезеге оңой эле койсо 
болот. 

Петрушка түбүндө тайыз, кутуларда жакшы өсөт. 
Үрөн отургузуу апрелдин башында жүргүзүлүшү 
мүмкүн. Жашыл масса көп 
берген эрте бышуучу сортун алуу жакшы. 
Топуракты жылуу суу менен сугарыңыз, 
тереңдиги 1 см болгон оюктарды жасап, сээп, 
сугарыңыз. Жакшыраак петрушканын уруктарын 
сиңирип койсоңуз болот. Ал көтөрүлгөндө, 
жашылчаларды бир аз суюлтуу керек. Бул 
өсүмдүк көлөкө жана нымды 
жакшы көрөт. Күн сайын суу себүү.

Аскөк - бул жашылчанын  оной өстүрүлө турган 
түрү. Сунуш кылынган температура 17 ° С. Аскөктү 
себүүдөн мурун, уруктар жакшы өнүп чыгышы 
үчүн сууга чыланат. Мындай учурда сууну маал-
маалы менен алмаштырып туруу керек. Аскөк 
жеңил жана таза абаны жакшы көрөт. Эгер ысык 
болсо, аны жакшы сугаруу керек, болбосо жука 
жалбырактары орой болуп калат.

ПАЙДАСЫ
Балкондо шаар жасоо үчүн көп нерсе талап 
кылынбайт. Чыгымдар көчөттөргө жана 
үрөндөргө гана кетет.
Бир чоң артыкчылыгы бар - балкондо 
өстүрүлгөн жашылчалар жылына бир нече 
жолу түшүм берет! Жыл бою дасторкондо 
жаңы гана органикалык жашылчалар эмес, 
үйдө жасалган татымалдарды колдонуп 
даярдалган тамактар   дагы болот. Балкон 
күнөскананын бир түрү, ал жерде күнүмдүк 
температуранын кескин өзгөрүшү болбойт, 
андыктан өсүмдүктөр бул жерде өздөрүн 
ыңгайлуураак сезишет, ошондой эле алар ар 
кандай оорулардан жана зыянкечтерден 
сакталат.
Мини-бакча бакчасы пайдалуу гана эмес, кооз 
да.
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3  АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.18  Балкондогу чакан бакча

СЫПАТТОО
Салат жалбырагы. 1 см тереңдиктеги чуңкурларга уруктарды тайыз себиңиз. Өсүмдүктөр пайда 

болгонго чейин салатты караңгы жерде сактаган жакшы. Салат нымдуулукту жакшы көрөт жана 
үзгүлтүксүз сугарууга муктаж. Биринчи түшүм 3 жумада болот. Сырткы жалбырактарды бардык 
бадалдардан бирдей кесип, ортосун калтыруу керек, ошондо өнүп-өсүп келе жаткан өсүмдүктөр 
тынымсыз жаңыланып, түшүмдүүлүк жогору болот.

Жыпар жыттуу чөптөр 

Мелисса. 
Мелисса үрөнү нымдуу жерге себилет.Аны балкондо дагы, терезеде дагы өстүрсө болот. Эң 
башкысы, мелиссанын жарыгы жетиштүү экенине ынануу керек.
Мята — Жалбыз өтө каприздүү: уруктар дайыма эле өнүп чыга бербейт жана климаттык шарттарды 
талап кылат.Жалбыз үзгүлтүксүз сугарууну талап кылат жана температуранын өзгөрүшүнө жол 
бербейт.
Райхон органикалык жер семирткичтер менен азыктандырылган топуракта жакшы өсөт. Бул 
өсүмдүк жылуулукту жана жарыкты жакшы көрөт. Райханды топуракка батпай, ченеми менен 
сугаруу керек. Мындан тышкары, топурак мезгил-мезгили менен жумшартылып турушу керек.

Жашылча бакча

Помидор. Кичи шаарчада көргүсү келген эң популярдуу жашылча-бул помидор. Балкондогу бакча 
үчүн помидордун аз өсүүчү сортторун тандап алганыңыз оң (мисалы, Черри). Аларда 
тамырлаштырылган тамыр системасы аз болгондуктан, аларды кичинекей кутучаларда же 
идиштерде жана бийик өскөндөргө караганда топурагы аз өссө болот. Бирок ири сортторун дагы 
өстүрсө болот. Балкондогу бакча үчүн эң жакшы тандоо эрте быша турган сорттору болуп калат. 
Помидордун бийик сортторунун бадалдары бири-биринен 40 см алыстыкта   жакшы отургузулат 
жана аларды таянычтарга байлап коюңуз. Помидордун жалбырактарына тийүүчү күндүн 
нурларына, ошондой эле топурак аралашмасындагы суунун токтоп калуусуна жол берилбеши 
керек. Түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн, бешинчи же алтынчы гүл щеткасынын үстүндөгү 
бадалдардын башын кыпчып алышыңыз керек. Бадалдын тыкан болушу үчүн, эки тепкичке чейин 
өсүшүнө жол берип, бардык тепкичтерден арылышыңыз керек. Жогорку класстар үчүн бир сабакты 
калтырыңыз. Алар үчүн идеалдуу жер балкондун түштүк-батыш тарабы болмок.

Бадыраң. Бадыраңдын түрүн тандап жатканда, өзүнөн-өзү чаңдашкан сортторуна көңүл буруу 
керек. Бул маданият анчалык деле кызыктыра бербегендиктен, оруп-жыюу ишинин ийгилигинин 
жарымы сортко жараша болот. Сугарууга көңүл буруу керек - топурак ар дайым бир аз нымдуу 
болушу керек, колдоонун болушу жана мурутчаларын мезгил-мезгили менен алып туруу (жумасына 
бир жолу). Ал эми бадыраңдын түшүмү чоңураак болушу үчүн, алардын баштарын кыстырып, бир 
сабакты түзүш керек. Бул жашылча күнгө муктаж, ошондуктан аларды түштүк жагына же чыгышынан 
же түштүк-чыгышынан гана коюу керек. Бадыраңды атайын желдетилген гүл салынган идишке да 
отургузса болот.
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СЫПАТТОО
Редис. Эгер сизге керектүү шарттар жөнүндө билсеңиз, редис балкондо укмуштай өсөт. Редис 
салкын абаны жакшы көрөт, андыктан аны суук мезгилде фольга менен жабууну унутпастан, ачык 
балкондо өстүрсө болот. Ылайыктуу температура 6-8 ° С, максимум 18 ° С. Редис топурагы ар 
дайым орточо нымдуу болушу керек (ашыкча нымды жактырбайт), ашыкча кургатылган же суу 
толтурулган топурак тамырдын түшүмүн бузат. Балкондо өстүрүү үчүн, мурутчалары атпаган 
түрлөрүн тандап алган жакшы.Тукымдар бири-биринен 5 см аралыкта отургузулат.

Калемпир. Балкондо өстүрүү үчүн, калемпирдин  бадалдуу"компакт" жана кичинекей жемиштери 
бар сорттору ылайыктуу. Калемпирге кам көрүү помидорго кам көрүү менен бирдей. Калемпир 
суукты жактырбайт, балкондогу бак үчүн калемпирди көчөт ыкмасы менен өстүрүү керек. Үрөндөр 
кутучаларга отургузулуп, 3 жуманын ичинде мөмөлөр пайда болот. Ошондой эле бадалдардын 
өтө бийик өсүшүнө (бир метрден ашык) жол бербөө керек. Бийик болушуна жол бербей, аларды 
чымчып алуу керек. Таттуу да, ачуу калемпир да өстүрсө болот. Калемпир өстүрүлгөн балконду 
желдетип туруу керек жана күн ысык күндөрү өсүмдүктү күн нурунан сактоо керек.
Баклажан. Помидор сыяктуу эле, баклажан да кичинекей жемиштер менен кошо көлөмдүү болуш 
керек. Баклажан идиштери түштүк тарапка жакшы жайгаштырылат, анткени алар жарык жана 
жылуулукту жакшы көрүшөт. Аларды үзгүлтүксүз сугарып туруу керек, дары чачуу да пайдалуу.

Кулпунайды илинген контейнерлерде же ар кандай көлөмдөгү идиштерде өстүрүшөт. Ошондой 
эле, суу жана аба  материалдан жасалган атайын асма баштыкты колдонсоңуз болот. Ар түрдүү 
ббадал жана ампелу сортторун тандоо керек, эң жакшысы - ремонтант сорту.
Орун тандоо
Жашылдандырылган витаминдүү жооктор үчүн батирдин ичиндеги каалаган жаркыраган жер 
ылайыктуу.Жашылча-жемиш бакчасы, андан да көп бакча үчүн лоджияны же шаардын террасасын 
тандасаңыз жакшы болот.
 Жагы
Лоджиянын багыты маанилүү. Жашылча бакча үчүн түштүк-чыгышка, түштүккө же түштүк-батышка  
жакшы болмок. Бирок түштүк лоджиясы бир аз "көлөкө түшүрүшү" керек болот. Бирок сиздин 
батирдеги балкон дүйнөнүн башка бурчтарын караса, үмүт үзбөңүз. Бирок, мындай учурда, сиз өтө 
мол түшүмгө ишенбешиңиз керек. Шаардагы батирдеги бакча үчүн эң негизгиси үйдүн жайгашкан 
жери. Ири өнөр жай ишканаларынын жанындагы унаа жолдорду караган лоджияларда жегенге 
жарактуу өсүмдүктөрдү өстүрбөшүңүз керек. Жашылча-жемиштер жана чөптөр зыяндуу заттарды 
оңой топтошот.

Балкондо бакча керебетин эмне жасаш керек
Ар кандай контейнер же ылайыктуу дизайн үй бакчасы үчүн керебет же идиш болуп калышы 
мүмкүн. Эң башкысы, анын көлөмү тамыр системасын толук жайгаштырууга жана топурактын 
керектүү көлөмүнө жетиштүү. Көбүнчө ушул максаттарда колдонулат: кадимки гүл идиштери, гүлдөр 
үчүн асма балкондун дизайны, желим бөтөлкөлөр жана бөтөлкөлөр, желим баштыктар, бочкалар, 
чакалар жана бассейндер, эски кутучалар, табактар. Эң башкысы, идиштин түбүндө ашыкча сууну 
кетирүүчү тешиктер бар - аларды өзүңүз жасай аласыз. Эгерде сизде материалдар бар болсо, 
суурмаларды,  текчелерди куруңуз. Бул үй бакчасынын пайдалуу аянтын көбөйтөт. Тамырлардын 
ысып кетишине жол бербөө үчүн, ички отургузуучу идишке караганда чоңураак сырткы отургузгучту 
колдонуңуз - аба боштугу температура буферинин милдетин аткарат. Керебеттерди тизип, 
идиштерди койгондо, жетилген өсүмдүктөрдүн бийиктигин эске алыңыз. Артында - бийик 
өсүмдүктөр, алдыңкы планда - көлөмү чоң эмес. Бул сиздин бардык көчөттөрүңүзгө күндүзгү 
максималдуу жарыктын болушун камсыз кылат. Көп жылдык өсүмдүктөр стойканын төмөнкү 
катмарына коюлушу керек; жалбырактуу өсүмдүктөр илинген кутучаларга жакшы жайгаштырылат. 
Бадыраң жана помидор үчүн, терезе -  эң сонун жер. Аларга темир жолок коюу зарыл, алар 
чоңоюшу керек.
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СЫПАТТОО
Сиз жашыл керебеттерди горизонталдуу беттерге гана жайгаштыра алам деп ойлобонуз. 
Вертикалдуу керебеттер азыр абдан популярдуу. Тик жоокторду жайгаштыруунун да өзүнүн 
артыкчылыктары жана кемчиликтери бар: 
Артыкчылыктары:
џ кам көрүүнүн жеңилдиги. Отургузуу, иштетүү жана түшүм жыйноо үчүн жерге эңкейүүнүн 
кажети жок, бардык өсүмдүктөр жеткиликтүү деңгээлде

џ өсүмдүктөрдүн жалбырактары жерге тийбейт, ошондуктан алар грибоктук оорулардан сакталат
џ бөлмөнүн же балкондун пайдалуу аянтын үнөмдөө
џ температуранын кескин өзгөрүүсү менен, мындай керебеттер оңой эле коммуналдык бөлмөгө 
өткөрүлүп берилиши мүмкүн
џ пейзажды гана эмес, имараттардын дубалдарын, тосмо, беседканы кооздоо мүмкүнчүлүгү
џ топуракта отоо чөптөр жана зыянкечтер жок
Кемчиликтери:
тик жооктордо топурактын көлөмү аз болгондуктан, тамыр системасынын азыктануусу чектелүү, 
ошондуктан аны минералдык жер семирткичтер менен азыктандыруу керек.

џ Көп жылдык өсүмдүктөр катуу үшүккө чыдабашы мүмкүн, аларды бөлмөгө кыш мезгилине
киргизиш керек, топурак тез кургайт, тез-тез сугаруу талап кылынат.

Жер, жер семирткичтер, азык заттар
Балкондо сапаттуу түшүм алуу үчүн, жогорку сапаттагы топуракты тандап алуу керек. Топуракта 
чым, гумус, компост камтылышы керек. Бирок ошол эле учурда, жер аралашмасы өсүмдүктөрдүн 
ар бир түрүнө, алардын биологиялык өзгөчөлүктөрүнө жана муктаждыктарына жараша, өзүнчө 
топтолушу керек. Мисалы, помидор, калемпир же жашылча-жемиштерге 30% чым жана компост, 
20% гумус жана ири кум аралашмасы туура келет. Бадыраң жана чамгыр көбүрөөк гумусту талап 
кылат - 50% га чейин. 
Адистештирилген дүкөндөрдөн жер-жемиштердин белгилүү бир түрүнө ылайыктуу жер 
семирткичтерди көп таба аласыз. 
Топуракты дүкөндөн сатып алууга болот, же гумусту чымдуу топуракка аралаштырып, кум 
кошсоңуз болот. Топуракта бош жана органикалык заттардын көп болушу маанилүү.

Жарык, температура

Эгерде температура жагынан алганда, көпчүлүк өсүмдүктөр жөнөкөй эмес болсо - кадимки жабык 
бөлмө 20 градуска чейин жетсе, анда жарык жөнүндө ойлонууга туура келет. Балкон бакчасынын 
эң жакшы варианты өсүмдүктөр үчүн люминесценттик лампалар болмок, балкондо бакча жакшы 
жарык менен камсыздалышы керек.

Сугаруу
Эң жакшысы бакчаны жамгырдын суусу менен сугарып туруңуз, бирок андай мүмкүнчүлүк 
болбосо, анда жок дегенде бир нече күн сууну тыныктыруу керек.Балкондогу бакчаны кээде 
нымдап туруш керек. Көчөттөрдүн жанына суу идишин койсоңуз болот. Бакчаңызда тамчылатып 
сугарууну уюштуруңуз.

БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР

Видео:
https://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
https://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU 

https://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
https://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU
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өсүмдүктөрдү коргоо үчүн пайдалануу

МАКСАТЫ
Өсүмдүктөрдү коргоо үчүн бакча 

участокторунда айлана-чөйрөгө зыяндуу жана 
адамдардын ден-соолугуна коркунучтуу 

пестициддерди колдонуунун кажети жок. 
Курт-кумурскалар, канаттуулар, бакалар жана 

бакалар жардамчы болушат.
СЫПАТТОО

Коргоочу курт-кумурскалар
Табигый шарттарда, зыян кечтердин массалык 
каптоосу сейрек болот. Бул табигый 
өсүмдүктөр коомчулугунун өз 
жашоочуларынын санын жана түрүн жана 
анда болуп жаткан процесстерди жөнгө 
салгандыгына байланыштуу. Өсүмдүктүү 
чымын-чиркей курт-кумурскалардын көп саны 
пайда болгондо, аларды жеген жырткыч курт-
кумурскалардын саны бир эле учурда өсөт. 
Эгерде жырткычтар көп болуп, бардыгына 
тамак-аш жетишпесе, алардын айрымдары 
башка жерлерге кетишет, калгандары жөн эле 
өлүшөт.Бул табигый балансты калыбына 
келтирет. Бакта, айрыкча, жаш бактарда, 
мындай тең салмактуулук жок, ошондуктан ар 
кандай зыянкечтердин саны арбын. Бакчадагы 
зыянкечтерди ар кандай химиялык 
каражаттар менен жапырт жок кылуу, аларды 
жеген пайдалуу курт-кумурскалардын 
өлүмүнө алып келет. Мындай учурда табигый 
баланс кайтарылбай бузулат. Табигый 
балансты калыбына келтирүү үчүн пайдалуу 
курт-кумурскаларды же энтомофагдарды 
тартуу керек. Бул курт-кумурскалар жана 
алардын личинкалары же зыянкечтерде 
паразит болгон курт-кумурскалар.

ПАЙДАСЫ
Энтомофагдар өнөр жай багбанчылыгында 
жана жашылча өстүрүүдө, күнөсканаларда 
чоң ийгиликтер менен колдонулат.
Көчөдө энтомофагдарды азыраак колдонсо 
болот, бирок пестициддерге караганда 
өсүмдүктөрдү зыянкечтерден жакшы коргойт. 
Эң башкысы, пайдалуу курт-кумурскаларды 
колдонуу милдети - зыянкечтерди толук жана 
кайтарымсыз калыбына келтирүү эмес, 
алардын санын көзөмөлдөө экендигин 
унутпоо. Пайдалуу курт-кумурскалар жана 
декоративдүүлүк үчүн жагымдуу чөйрөнү 
айкалыштырган шарттарды түзүү менен, 
зыяндуу жана пайдалуу курт-кумурскалардын 
санынын ортосунда табигый тең 
салмактуулукка жетишүүгө болот.

Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун 
Тамаша айылындагы дыйкан аялдар айлана-

чөйрө жана пайдалуу курт-кумурскалар 
үчүн коопсуз өсүмдүктөрдү коргоо 

каражаттарын изилдеп жатышат.

Энтомофаг 
курт-

кумурскалар 

Зыянкечтер менен өз 
ара аракеттенүү 

Жырткычтар Жырткычтардын личинкалары 
жана чоңдору зыянкечтерге 
аңчылык кылышат, өлтүрүшөт
 жана жешет. 

Мителер Зыянкечтин денесине же 
денесине жумуртка тууйт, 
личинкалар чыгып, аны жешет.
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СЫПАТТОО
Жырткычтар дагы, мителер дагы көпчүлүк учурда курт-кумурскалар өсүмдүктөрдү чаңдаш 
тырышат. Бул курт-кумурскалар бакка ар тараптан пайдалуу. Бакчадагы зыянкечтерди пайдалуу курт-
кумурскалардан айырмалоого жардам берген биринчи жана ишенимдүү белги - бул 
кыймылдуулуктун төмөндүгү. Зыянкечтер бир аз жана каалабастык менен кыймылдашат, анткени 
көпчүлүк учурда өсүмдүктө отурушат жана аны жешет. Жырткычтар шамдагай, дайыма кыймылда 
болушат, аңчылык кылышат.
Бул  натыйжалуу энтомофаг курт-кумурскалардын мисалдары келтирилген

Бул таблицада кумурскалар жок. Алар үчүн чөп бити - бул койлорду кайтарган койлор сыяктуу 
баккан үй жаныбарлары.
Бактарга канаттууларды тартуу үчүн, куш бакчалары курулуп, отургузулган жерге жакын 
жайгаштырылат. Адамдар канаттууларга тоскоол болбошу керектигин эске алуу менен жер 
аныкталат. Тыгыз бадалдардын отургузулган жерлеринде канаттуулар уя жасашат, ал эми асма 
азыктандыруучулар түшкү тамакка канаттууларды кызыктырышат.
Бакча жана огород үчүн курбакалардын жана бакалардын пайдасын жогору баалоо кыйын. Көпчүлүк 
адамдар бул амфибияларды жактырышпайт. Бул бекер, алар эч кандай коркунуч келтирбейт. Yлүлөрдү, 
курт-кумурскаларды, курттарды жана личинкаларды, чиркейлерди жана кумурскаларды жешет. Суу 
бакаларды тартуу жана көбөйтүү үчүн керек. Бул бакчанын ичиндеги кичинекей көлмө болушу мүмкүн. Эгер 
андай мүмкүнчүлүк болбосо, контейнерди (мисалы, эски бассейнди) жерге казып, суу куюңуз. Кургак 
курбакалар жана бакалар ысык күндөн баштап, чабылбай калган чөптөрдү коргойт. Алар түнкүсүн же 
кечинде аңчылык кылышат. Кош амфибиялар жерде же жалбырактар   менен таштарда баш калкалап 
кышташат, үйлөрдүн жана күнөсканалардын астына чыгышат. Бакалар менен курбакаларга кам көр, алар 
жакшы түшүмдүн жардамчылары.

Энтомофаг Ал кандай зыянкечтерди жок кылат 

Эл кайда көчөт Жалбырактуу чөп бити, брондолгон чөп бити, жөргөмүш кенеси, щитовка жана 
ложнощитовка, листоблошка, кокциддер, кенелер. Белгилүү жети тактуу эл кайда 
көчөт күнүнө 150 тупту, 60ка чейинки майда түрлөрүн жок кылат.

Бүркөкчү Совка, плодожорка, пяденица, долоно көпөлөктөрдүн курттары,жашылча чымындарынын жумурткалары. 
Бак чынымы Чөп бити 
Наездник Көпөлөктөрдүн курттары, чымындардын личинкалары, чөп битилер, 

алма көпөлөктөрү. 
Златоглазка Белокрылка, чөп бити жана башкалар. 

Курт-кумурскалардын 
аталышы

Кандай курт-
кумурскаларды жейт? Бакка кантип азгырса болот? 

Эл кайда көчөт
Чөп бити, кенелер, 
жалбырактуу 
чымындар, майда 
көпөлөктүн курту, 
көпөлөк жумурткалары 
жана башка курт-
кумурскалардын 
куурчактары. Жана 
ачарчылыкта, Колорадо 
коңузунун 
жумурткалары. Бир 
ургаачы бир мезгилде 
4000ге чейин 
зыянкечти, ар бир 
личинкасы 800гө чейин 
жок кылат.

Жакынкы талаага курт-кумурскаларды 
чогултуп, бакка алып келиңиз. Өзүнө тартып 
турган маргариткалар, укроп, кызыл бузина 
өсүмдүктөрү Кышкы 
жалбырактардыкалтырыңыздар – анын 
арсында пайдалуу курт-кумурскалар 
кыштайт. - Бактын арасына бир жылкы 
люпинин сепкиле - бойго жеткен коңуздар 
аны өстүрбөйт. Андан кийин чаап салуу 
керек - пайдалуу курт-кумурскалар жемиш 
бактарына көчүп кетишет жана 80% тит 
менен балдын учтарын жок кылышат. 
Люпиндин калдыктарын жер менен 
аралыштырып казып салса болот - бул 
жашыл жер семиртчик.
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Курт-кумурскалардын 
аталышы

Златоглазка Тлиддер, коңуздардын 
личинкалары. Бир 
семиз личинка 500гө 
чейин зыянкечтерди 
жок кылат.

Бакчаңыздагы көлөкөлүү жерге папоротниктер 
менен бадалдарды отургузуңуз: ал жерде 
личинка салууну жакшы көрөт. Үзгүлтүксүз 
гүлдөгөн гүлзарды сындырыңыз, чоңдор ошол 
жерде болгонду жакшы көрүшөт. Сыртта сары 
жарыгы бар фонарь илип коюңуз. Түнкүсүн, 
бүтүндөй коңшулардын жарыгына нурлар 
агылып келип, күндүз бакка отурукташат.

Муха-журчалка садовая өсүмдүк митеси, Ар 
бир личинка 700 
тупка чейин жейт.

Бакчага сары гүлдөрдү отургузуңуз - учкун 
чымындар аларды өзгөчө жакшы 
көрүшөт. Кыш үчүн, кургак чөп менен 
толтурулган кичинекей жыгач 
кутучаларды ээн жерге жайгаштырыңыз.

Жужелица (брызгун) Майда курт-
кумурскалар жана 
алардын личинкалары, 
шалбарлар, зым 
курттар.

Бакчаңызга баш калкалоочу 
жайларды жалбырактар   жана 
майда таштар менен жасаңыз.

Красотел пахучий Жибек курту жана күбө 
личинкалары. Бир коңуз 
күнүнө 10дон ашык 
курттарды жейт. Алар 
"түктүү" курттарга 
аңчылык кылышат, 
аларды сулуулуктан 
тышкары күкүктөр гана 
жейт.

Бакчаңызга баш калкалоочу 
жайларды жалбырактар   жана 
майда таштар менен жасаңыз.

Богомол Личинкалар тли менен 
азыктанат, ал эми бойго 
жеткен курт-кумурскалар 
чегирткелерди, 
чегирткелерди, ар кандай 
чымындарды жана 
көпөлөктөрдү жок кылат.

Аймакка буурчак себиңиз: манты ушул 
өсүмдүккө гана жумуртка таштайт.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Өсүмдүктөрдү коргоо үчүн курт-кумурскалардын түрлөрү жөнүндө видеого шилтеме: https://
youtu.be/Wu9QYeItsro
Өсүмдүктү коргогон курт-кумурскалардын жырткычтары жөнүндө макала: 
https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda 
Көрсөтүү орду: Лебединовка айылы, Кыргыз Республикасынын Чүй району. Байланыш адамы: 
Постнова Евгения, е-mail: postnovae@mail.ru

3 АЗЫК-ТҮЛӨК ӨНДҮРҮШҮ ҮЧҮН КЛИМАТТЫК 
ТУРУКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР  
3.19 Курт-кумурскаларды жана башка жаныбарларды 
өсүмдүктөрдү коргоо үчүн пайдалануу

Кандай курт-
кумурскаларды жейт?

Бакка кантип азгырса болот? 

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