HOWA ŞERTLERINIŇ ÜÝTGEMEGINE DURNUKLY,
ELÝETER TEHNOLOGIÝALAR WE AMALY TEJRIBELER
BOÝUNÇA MAGLUMAT GOLLANMASY

Bu gollanmada Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly ýerli
derejede ulanmak üçin howanyň üýtgemegine durnukly tehnologiýalarynyň
we tejribeleriniň beýany bar, şeýle hem gollanma öý hojalyklary, kärhanalar,
şeýle hem uýgunlaşmak ugrunda işleýän hünärmenler, mugallymlar,
telekeçiler we beýleki gyzyklanýan taraplar üçin niýetlenilendir.
Ýerli elýeter tehnologiýalary ýaýratmak bilen bagly işjeňligi durmuşa
ornaşdyrmak işi Merkezi Aziýanyň sebit ekologiýa merkeziniň, «Aral deňziniň
basseýninde howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we zyýanly täsirini
gowşatmak» (“CAMP4ASB - Climate Adapta on and Mi ga on Program for
Aral Sea Basin”) atly maksatnamasynyň hemaýaty bilen amala aşyrylýar.
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GIRIŞ
Bu gollanma, Merkezi Aziýadaky Sebit ekologiýa merkezi (MASEM) we Bü ndünýä
bankynyň Aral deňziniň basseýninde howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we täsirini
gowşatmak taslamasynyň (CAMP4ASB) hemaýaty bilen işlenip düzüldi. Gollanma
gyzyklanýan taraplaryň köpüsi, şol sanda öý hojalyklary, kärhanalar, bilermenler
jemgyýetleri we mugallymlar, hökümete dahylsyz guramalar, hökümet edaralary we
telekeçiler tarapyndan amaly tejribede ulanmak üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howasynyň
üýtgemegine uýgunlaşmak üçin tehnologiýalar barada maglumatlary bermek üçin
niýetlenilendir.
Uýgunlaşma çäreleri häzirki wagtda adamzadyň bü ndünýä howanyň üýtgemegine garşy
göreşmeginiň ileri tutulýan ugruna öwrülýär. Halkara guramalaryň garaýşyna görä, Merkezi
Aziýa ýurtlary howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerinden has ejiz ýurtlara degişli. Oba
ýerlerinde, daglyk we uzak ýerlerde ýaşaýan, suw we energiýa üpjünçiliginiň ygtybarly
çeşmelerine girip bilmeýän we çäkli tebigy baýlyklara we ekosistemalara garaşly ilata
howanyň üýtgemegi has uly täsir edýär.
Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak üçin höküme ň başlangyçlaryndan we
maksatnamalaryndan başga-da, raýat jemgyýe niň guramalary we Merkezi Aziýanyň
hünärmenleriniň ulgamy, ýerli derejede giňden ulanmak we ýaýratmak üçin öndürmek aňsat
we elýeter, howa şertleriniň üýtgemegine durnukly tehnologiýalar we tejribeler barada
maglumat ýygnadylar we şu gollanmada beýan ed ler.
Gollanma, howanyň üýtgemegi sebäpli adamlary suw, energiýa we iýmit bilen üpjün etmek
üçin bar bolan 43 tehnologiýany we tejribäni beýan edýär. Tehnologiýa beýanynda elde
öndürmek üçin amaly görkezmeler, olary ulanmagyň peýdalary, wideo we beýleki peýdaly
maglumatlar bar we goşmaça maglumatlaryň çeşmeleri berilen.
Uýgunlaşdyryş usullary bu sanawdan kän bolsa-da, bu gollanmada görkezilen tehnologiýalar
synagdan geçirildi we häzirki wagtda Merkezi Aziýa ýurtlarynda, şol sanda MASEM, beýleki
halkara guramalar, bilermenler we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilen ýerli
jemgyýetler üçin amaly okuwlar arkaly üstünlikli ýaýradylýar.
Uýgunlaşdyrylan durnukly tehnologiýalar we tejribeler barada maglumat ýygnamaga, ýerli
jemgyýetlere tälim bermäge we bu gollanmany taýýarlamaga goşant goşany üçin Merkezi
Aziýanyň Sebit Ekologiýa Merkezi (MASEM) aşakda sanalan hyzmatdaşlaryna minnetdarlyk
bildirýär: JG “Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşi boýunça bilermenler ulgamy
(Gazagystan),“Akmena” jemgyýetçilik birleşigi (Gyrgyzystan), Täjigistan Respublikasynyň
Ýaşlaryň Ekologiýa Merkezi, Eko-Forum JG (Özbegistan) we “Tebigy Kuwwat” jemgyýetçilik
guramasynyň kärhanasy (Türkmenistan).
Jemläp aýdanda, sebitleýin hyzmatdaşlyk, milli we ýerli maksatnamalar, maksatlaýyn
maliýeleşdirmek we kanun çykaryjy guramalar bu jemgyýetçilik başlangyjyň ösmegine uly
goşant goşup biljekdigini bellemelidiris.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.1 Gidrawlik “ oç” suw pürküjisi (nasos)

MAKSADY

PEÝDASY

Gidrawlik goç nasosy ýa-da gidrawliki goç, suwy
ep-esli (onlarça metre çenli) ýokarlandyrmak üçin
niýetlenilen mehaniki enjamdyr. Gidrawlik
zarbanyň merkezinde suw akymy ýapylanda,
turbadaky basyşyň düýpgöter ýokarlanmagyna
esaslanýar.

Enjam günde 8-10 tonna suwy onlarça metr
beýiklige çykarýar, işletmek amatly we gurmak
aňsat. Elektrik gotyny ulanman işleýär. Bu “goç”
atly gurluş gözegçiligi, berjermegi, tehniki hyzmat
etmegi talap etmezden, kiçi obany ýa-da fermany
suw bilen üpjün etmegi 6 aý dowam edip biler.
Öndürmek üçin 3 gün gerek.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gidrawlik “goç” nasosy öndürmek üçin satyn
almaly materiallar: polipropilen üç taraply
birikdijisi (troýnik) - 2 sany; bölüji (otwod) - 1 sany;
adapterler - 4 sany; kranlar - 2 sany; birikdiriji - 1
sany; adapter - 1 sany; ters (obratniý) klapan - 2
sany; şlang - 3 m; plas k çüýşe - 1 sany; klipsler - 3
sany; agaç stend - 1 sany; ştutser - 1 sany;
polipropilen turba - 1,5 m.
Ähli bölekler gerekli ululykda kesilýär. Gurnama
gidrawliki goçuň esasy toplumynyň ýygnanmagy
bilen başlaýar.
Enjamyň esasy elemen troýnik bolmak bilen, ol
polipropilenden ýasalýar. Goçuň çep tarapyny
ýygnamak adapteri we rozetkany barlamak bilen
başlaýar. Mundan başga-da, şahany aşaky üçlüge
(troýnige) birleşdirýän şaha turba birikdirilýär.
Mundan başga-da, aşaky böleginde - birleşdiriji
turbany aşaky bölegine birikdirip dowam etdirip
bilersiňiz. Soňra islendik suw howdanyndan
(howuz, derýa, ýap, kanal we ş.m.) suw üpjün etjek
birleşdiriji turba oturdyldy. Gurluşyň gurnamagyny
tamamlamak üçin aşaky troýnikden gelýän dik
bölegi ýygnamaly.
Samarkand sebi nde geçirilen okuwda gidrawlik
goç öndürmek boýunça amaly okuwyň suraty
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.1 Gidrawlik “ oç” suw pürküjisi (nasos)

DÜŞÜNDIRIŞ
Goç aşakdaky ýaly ýygnalýar: adapterli turba aşaky birleşdiriji bilen birikdirilýär, soňra bolsa ýene bir
birleşdiriji birikdirilýär. Oňa turba dakylýar we giňeldiş çelegi oturdylýar (biziň ýagdaýymyzda plas k çüýşe).
Gurnamanyň indiki ädimi, birleşdiriji turbadan, krandan we sarp edijä eltýän indiki turbadan ybarat “goçuň”
(nasosoň) ýokarky birleşdiriji bölegine dakmakdyr. Bü n gurluşy klipsler bilen agaç bazada oturdylýar.
Ýygnalan ulgam ("sormak - pürkmek") suw çeşmesine oturdylýar. Işe girizmek işleri dowam etdirilýär.
Kuwwatlylygy zerur mukdarda suw sormagy üçin kranlar bilen kadalaşdyrylýar.

GIDRAWLIK BIRLEŞDIRIJI GÖRNÜŞI

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideo:
h ps://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA DURNUKLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR.
1.2 Öý hojaly y üçin ýa yş suwlaryny ýy namak we
ulanmak

MAKSAT

PEÝDASY

Şeýle ulgamyň çözmeli esasy wezipesi, ýagyş
suwunyň iň köp mukdaryny ýygnamak we
ammarda saklamakdyr. Uly ammar we nasosyň
kömegi bilen suw üpjünçiligi az işleýärkä (guýyny
boşatmak we ş.m.) elmydama ätiýaçlyk suw
çeşmesini ulanmak bolýar.

Ýa g yş s u w l a r y ny ň a ra s s a l yg y we te b i g y
ýumşaklygy öý zerurlyklary, suwaryş we käwagt
ýyladyş ulgamyny doldurmak üçin ulanylyp bilner.
Saklaýyş baky we nasos bilen elmydama ätiýaçlyk
suw çeşmesini we suw üpjünçiligi meselesini
ulanyp bilersiňiz. Ýagyş suwy diňe bir suwy
tygşytlaman, nasos we arassalaýyş enjamlary üçin
tehniki hyzmat çykdajylaryny hem azaldar we
şeýlelik bilen maşgala býudjetini tygşytlaýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Iň ýönekeý we iň adaty ýol, diňleriň aşagynda
oturdylan çelekdir
Gerekli: gurnamak we akdyryjy, süzgüç, suw gaby,
gysga şlang we berkidiş enjamlary. Elbetde, eňňit
üçek gerek. Gerekli ululykdaky plastmassa
lotoklary, gaplary we turbalary enjam dükanyndan
satyn alyp bolýar. Adaty eňňit üçek üçin açyk
akdyryjy ulgamyny gurmak maslahat berilýär.
Suw akdyryjy aşakdaky elementlerden durýar:
suw kabul ediji Bak üçek;
galyndy suwlary almak üçin woronkalar;
suw kabul ediji bak bilen birleşdirýän turba.

Bagy we gök önümleri suwarmak üçin netijeli
ulanylyp bilner. Ýagyş suwy kisloroda baý we
hlorsyzdyr.

Ternawda gurşunyň ýoklugy we zyýanly boýaglar
bilen reňklenmezligi möhümdir. Ýagyş suwunyň
belli bir derejede turşylygy sebäpli, ulgamda mis
turbalary ulanmazlyk iň gowusydyr. Ternawlar
kesilen plastmassa turbalaryndan, şlanglardan,
karnizlerden, plas k çüýşelerden ýasalyp bilner.
Ýörite ýaýlaryň ýa-da çeňňekleriň kömegi bilen
suw kanallaryny berkidýäris we jaýyň bir burçunda
(bakyň aşakda oturdylan ýeriniň ýokarsynda),
akdyryjy turbasyny asýarys we ýekeje ternaw we
turba bilen woronka bilen asýarys; birikmeleri we
bogunlary ýelmeýaris.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA DURNUKLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR.
1.2 Öý hojaly y üçin ýa yş suwlaryny ýy namak we
ulanmak
DÜŞÜNDIRIŞ
Ternawlar gurlanda, turba tarap birneme egilýändigine göz ýe rmeli. Burça berkidilen turbada süzgüç
oturdylýar. Iň aňsat usuly, ýerüs turbalaryň aşagynda gönüden-göni ýygnama bakyny oturtmakdyr. Bu
ýagdaýda Bak gazmagyň zerurlygy bolmaz we suw öz akymyna görä geler. Gap gurmak üçin, baky
çuňlaşdyrmak üçin degişli ululykdaky Bak gazmak ýeterlik, ýöne gowy berk gurluş taýýarlamak iň gowusydyr.
Munuň üçin gazylan Baky betonlamaly. Bakyň düýbünde artykmaç çyglylyk ýere girip biler ýaly akdyryjyler
üpjün edilmelidir. Baka birikýän turbalaryň hemmesi seplenmeli. Suw üçin 30 sm beýiklikde deşik deşiň,
onuň aşagynda akdyrmak üçin deşigi arkaýyn ýerleşdirip bilersiňiz. Artyk suwy akdyrmak üçin deşigi ýokarky
gyrasyndan 5 sm aşakda goýuň. Bakyň daşyndan, krany, metal ýuwujy we ol halkany ýygnaň, Bakyň içinden,
krany howa, suw geçmez ýaly lenta, rezin ýuwujy we şuňa meňzeşler bilen berkidip dakyň. Çeňňegi rozetka
bilen berkidiň, silikon möhürleýji bilen baglanyşyklary möhürläň. Suratda görkezilişi ýaly aşýan klapan, metal
şaýba we kran guruň. Daşydan we içinden silikon bilen berkidiň. Bakyň gapagynda deşik kesmek üçin pyçak
ulanyň. Artyk suwy akdyryjyny aşaky turba birikdiriň. Akdyryjylaryň birini bakyň gapagyndaky deşige dakyň,
beýlekisini akdyryjy turbasy bilen birikdiriň. Akymy gönükdirmek üçin suw akdyryjy kran guruň. Suwaryş
gabyny suw bilen doldurmak ýa-da akdyrmak üçin suwaryş şlangyny dakyp bilersiňiz. Gyş üçin suw çelekden
çykarylýar we kran açyk galdyrylýar.

Bellik:
Ýagyş suwuny ýörite arassalamazdan iýmit üçin ulanyp bolmaz. Emma süzgüç gurup bilersiňiz. Şeýle hem
baklarda ýagyş suwunyň uzak durmagyna ýol bermek mümkin däl, bu ulgamyň zaýalanmagyna we dürli
ýokanç keselleriň döremegine sebäp bolup bilýän mikroorganizmleriň ösmegi üçin amatly gurşawyň
döremegine sebäp bolup biler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing
Wideо:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR.
1.3 Ýa yş suwlaryny we çeşmelerden suw ýy namak
üçin suw howdany

MAKSAT

PEÝDALAR

Suw howdanynyň maksady, suwaryş, içmek we öý
hojalygy üçin ýagyşlardan we dag çeşmelerinden
suw ýygnamak.

Şeýle suw üpjünçiligi 30 öý hojalygyny we 40-dan
gowrak maşgalany içerki zerurlyklar we içmek üçin
üpjün edip biler. Bu howuzlar, içerki ulanyş we
damja we eriş suwaryşy bilen ekinleri ösdürip
ýetişdirmek üçin ýeterlik suw bermek arkaly
obalaryň we fermalaryň durmuşyny goldamaga
kömek edýär. Toprakdan edilen suw howdanyndan
tapawutlylykda, uzak wagtlap suw saklaýar. Çeşme
bilen suw adatça sekuntda 3-4 litr gelýär, bu zeruru
bolanda suwaryş üçin ýeterlik däl. Suw howdany
suwy toplamaga, saklamaga we öz wagtynda has
köp suw bermäge kömek edýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Käbir daglyk sebitlerde ýerli ilatyň esasy işi mal we
gök önüm ösdürip ýe şdirmekdir. Bu meýdan mal
bakmak üçin ýeterlik bolmansoň, öri meýdanlary,
ösümlikleriň ýagdaýy zaýalanýar we topragyň suw
eroziýasy döreýär. Şol bir wagtyň özünde suw
serişdeleri çäklidir, diňe içmek üçin däl, eýsem
mallary suwarmak üçinem ýeterlik däl. Soňky
ýyllarda howanyň üýtgemegi sebäpli atmosfera
ýagyşlary azaldy, gurakçylyk güýçlendi we suw
ýetmezçiligi ýokarlandy. Dag obasynda ýaşaýjylar
bent we suw howdany gurup bilerler, bu
jemgyýetlere suw ýetmezçiligi meselesini çözmäge
mümkinçilik berer.
400 m3 möçberli howuz nädip gurmaly:
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR.
1.3 Ýa yş suwlaryny we çeşmelerden suw ýy namak
üçin suw howdany
DÜŞÜNDIRIŞ
Howuzyň gurluşygy üçin zerur gurluşyk materiallarynyň we enjamlarynyň sanawy:
1) betony berkitmek üçin sim (simiň galyňlygy - 4 mm) —400 m2;
2) dokamak üçin sim - 15 kg;
3) kerpiç blok (kerpiç ululygy -20 sm * 20 sm * 40 sm) - 3000 sany;
4) sement (-400-lik) —21.5 tonna;
5) ýuwulan gum (owradylyp ýuwulan daş (mytyý))- 64,5 tonna;
6) forma üçin material (5x20) - hersi 6 metrden 110 sany;
7) çüý (100 mm) —15.0 kg;
8) demir bedre (10 litr) - 20 sany;
9) iş üçin ellikler - 50 jübüt;
10) pil (uçly - 7 sany, uçsyz - 8 sany);
11) el galtagy - 3 sany.
Howuzyň gurluşygy shema (tüwi) boýunça amala aşyrylýar we tehnologiki kynçylyk döretmeýär.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.4 Öýde ýönekeý damjalaýyn suwaryş

MAKSADY

PEÝDALARY

Damjalaýyn suwarmak progressiw suwaryş
usullaryndan biridir. Çyglylygy ulanmagyň
netijeliligi 85-98%. Damjalaýyn suwaryş bilen
ösümlikleriň kök zonasyna suwaryş suwy berilýär.
Diňe topragyň kök gatlagy köp suw bilen üpjün
edilýär we has az suw bugarýar we ýere siňip ýitip
gidgär.

Arzan materiallardan ýasalan damjalaýyn suwaryş
ulgamlary (plastmassa gaplary hem goşmak bilen)
köp sanly enjam öndürmek we oba hojalygynda
u l a n m a k ü ç i n e n j a m l a ş d y r y l y p b i l n e r.
Ykdysadyýetiň we daşky gurşawyň peýdalarynyň
arasynda - suwaryş üçin suw sarp edilişiniň we
elektrik energiýasynyň ep-esli azalmagy we
nahallara has aňsat ideg etmek / gök önüm
önümçiliginiň ýeňilleşmegi bardyr.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gerekli materiallar: Pes basyşly ulgamlar 6-20
sotka çenli meýdany bolan öý hojalyklar üçin üçin
amatly. Birikdirmek üçin ýönekeý armaturalary
(birikdirijileri we kranlary) ulanmak bilen, diwar
galyňlygy 0,5-1 mm bolan plastmassa turbalardan
pes basyşly damjalaýyn suwaryşy gurnamak
mümkin. Eňňitlerde taslama düzülende, turbalar
keseligine ýerleşdirilmeli we damça lentalar
eňňitden aşaklygyna işlemeli. Bu uly basyşyň
ýitmeginiň öwezini dolar. Turbalar we köplenç
damja lentalary pes basyşly polie lenden (HDPE)
ýasalýar. Olar arzan we gaty çydamly, hyzmat ediş
möhle 40 ýyldan gowrak. Esasy turbalaryň kalibri
6 -40 sotka ýer bölegi üçin 1: 1-den 1: 3 aralygynda
gatnaşykda 12 - 40 mm ululykda aralykda alynýar.
Guşaklaryň kalibriniň uzynlygy 10-100 m bolanda
16-75 mm mm suwaryş lentalary ulanylýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gerekli materiallar: Pes basyşly ulgamlar 6-20
sotka çenli meýdany bolan öý hojalyklar üçin üçin
amatly. Birikdirmek üçin ýönekeý armaturalary
(birikdirijileri we kranlary) ulanmak bilen, diwar
galyňlygy 0,5-1 mm bolan plastmassa turbalardan
pes basyşly damjalaýyn suwaryşy gurnamak
mümkin. Eňňitlerde taslama düzülende, turbalar
keseligine ýerleşdirilmeli we damça lentalar
eňňitden aşaklygyna işlemeli. Bu uly basyşyň
ýitmeginiň öwezini dolar. Turbalar we köplenç
damja lentalary pes basyşly polietilenden (HDPE)
ýasalýar. Olar arzan we gaty çydamly, hyzmat ediş
möhleti 40 ýyldan gowrak. Esasy turbalaryň kalibri
6 -40 sotka ýer bölegi üçin 1: 1-den 1: 3 aralygynda
gatnaşykda 12 - 40 mm ululykda aralykda alynýar.
Guşaklaryň kalibriniň uzynlygy 10-100 m bolanda
16-75 mm mm suwaryş lentalary ulanylýar.
Damja aralygy 10, 15 we 20 sm:

Damja aralygy 10, 15 we 20 sm:
biri-birine ýakyn ekilen ekinler üçin (sogan,
sarymsak, petruşka, salat, malina we ş.m.),
çalt siňdirilen çap edilen topraklarda,
her metr üçin ýokary suw sarp etmek zerur
bolanda,
hatary çyglandyrylanda amatly
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.4 Öýde ýönekeý damjalaýyn suwaryş

DÜŞÜNDIRIŞ
Damja ädim 30 sm:
ösümlikleriň (kartoşka, tudana, hyýar, burç we başgalar) arasynda ortaça aralyk bilen ulanylýar,
orta çägesöw topraklarda 40 sm we ondan köp aralyk goýulyp biliner:
ekilen ekinleriň (pomidor, kädi, gök, garpyz) arasynda uzak aralykda ulanylýar,
uzyn suwaryş hatarlary zerur bolsa-da ulanylyp biliner.
Bag üçin damjalaýyn suwaryş lentalary goýlup, gyrymsy agaçlary “ýylan”, sekizinji surat we ş.m. we agaçlar
tegelek görnüşde aýlanýar. Şonuň üçin olara inçe diwarly çeýe turbalar gerek.
Bak. Suwaryş ulgamynyň üpjün ediş baky gün geçmeýän bolmaly ýa-da süzgüçleri we damjalary bada-bat
ýapýan suwotularyň ösmezligi üçin ýagtylykdan goralmalydyr. Mundan başga-da, bakdaky suwy gyzdyrmaly
däl: aşa gyzdyrylan suw bilen suwarmak ösümliklere zyýanly. Bu maksat bilen bak gapak bilen örtülendir ýada folga izolýasiýasy bilen örtülendir. Tozanyň we mikrob sporalarynyň girmeginiň öňüni almak üçin bakyň
gapagy berk bolmaly. Turbany bakyň düýbünden 10-15 sm belentlikde birleşdirilmeli we palçyk wagtalwagtal bakdan çykarylmaly ýa-da akdyrylmaly. Bakyň göwrümi barada aýdylanda bolsa, ösümlikleriň suw
talabyna, belli bir sebitde ortaça ygala we doldurmagyň ýygylygyna görä hasaplanýar. Adatça, 6-12 sotka
meýdanda 1 m3 göwrümli bak ulanylýar.
Pes basyşly ulgamlarda, takmynan 10-15 m uzynlykdaky keşleriň ýokary hilli suwarylmagyny üpjün etmek
mümkin, bu ýerde basyşy döretmek üçin, bakynyň ýer derejesinden 1-3 m ýokarda bolmagy ýeterlikdir.
Damjalaýyn suwaryş ulgamynyň enjamy suratda görkezilýär.

DAMJALAÝYN SUWARYŞYŇ SHEMASY

Suwaryş suwuny taýýarlamak, akymyna gözegçilik etmek we sazlamak üçin enjam suw üpjünçilik çeşmesine
(suw üpjünçiligi, umumy basyş baky, guýyda çümýän nasos) birikdirilýär. Ýapylýan klapandan başga-da
ýörite süzgüç bilen üpjün edilmelidir, sebäbi süzülmedik suw tutuş ulgamy zaýalap biler.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.4 Öýde ýönekeý damjalaýyn suwaryş

DÜŞÜNDIRIŞ
Meýle n gurnalan dökün erginleri injektory bolan esasy turbageçiriji gysgyçlara birikdirilýär we hatarlarda
goýlan paýlaýyş turbalary (damja turbalary, suwaryş lentalary ýa-da ýönekeý lentalar) esasy birikdirilýär.
Suwaryş lentalary hakyky suwarmagy amala aşyrýan damjalar bilen enjamlaşdyrylandyr.
Damjalaýyn suwaryşyň lentasy

Toýun

Çüýrüntgili toprak

ÇÄGE

Ekspluatasiýasy:
Topragyň dürli görnüşleri üçin suw paýlanyş meýdany başgaça bolar. Şeýlelik bilen, çägeli toprakdaky
damjalaryň arasyndaky aralyk toprakly topraklara garanyňda az bolmalydyr.

Damjalaýyn suwaryş ulgamy, Talas sebi niň KP-iň
Çon-Kara-Buura obasynyň Talas jemagatynyň
esasynda guruldy.
Suratda - jemagatyň agzasy - Talasbaýewa
Rahat.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Damjalaýyn suwaryş ulgamy barada wideo maglumat: h ps://youtu.be/96Ivpedq5ts
Gyrgyzystanda damjalaýyn suwaryş ulgamy barada: h ps://youtu.be/eepxCkPO6G0
Görkeziş sahypasy bilen, Talas sebi niň Çon-Gara-Buura KP. Habarlaşmak üçin adam: Dhanybek Ý
Talasbaýew, tel.: +996(0550) 26 30 34.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.5 Daýhanlar üçin damjalaýyn suwaryş

MAKSAT
Oba hojalygynda suw tygşytlamak üçin ulanylýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Häzirki wagtda dürli damjalaýyn suwaryş
ulgamlary bar. Olaryň köpüsi gymmat, çylşyrymly
gurluşly we ne jeli işlemegi üçin ýörite enjamlar,
ýörite şertler we ş.m. talap edilýär. Mundan başgada, ähli ýurtlarda damjalaýyn suwaryş ulgamlary
ýok. Daşkent suwaryş we oba hojalygynyň
mehanizasiýasy ins tutynyň alymlar topary pes
basyşly damjalaýyn suwaryş ulgamy üçin
tehnologiýany döretdiler. Esasy bölegi elas k lenta
görnüşinde ýasalan bolup, ol esasy geçiriji
turbadan we oňa birikdirilen suwaryş şlanglardan
ybaratdyr (1-nji surat). Damjaladyjylar kiçi deşikli
bolup, şeýle hem gidrawliki garşylyk elementleri
görnüşinde ýasalýar. Suwaryş lentasynda öňden
deň aralykda ýerleşdirilen suw damdyryjy mikro
deşikler bardyr we şolar arkaly suwaryş amala
aşyrylýar.

PEÝDALAR
џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ

Tehnologiýanyň bahasy damjalaýyn suwaryşyň
beýleki görnüşlerinden 6-10 esse az (1 metr
şlangyň bahasy 250 UZS);
diametri 50 we 20 mm bolan ähli plastmassa
bölekleri we beýleki komponentler enjam
dükanlarynda (suwaryş şlangyndan başga) bar.
çökündi bölejikleriniň diametri 1 mm çenli
suwdan geçýär;
suwy çökündilerden arassalamak üçin howuz
gerek däl;
maliýe we suw talaby ösümlikleriň görnüşine
baglylykda 40% -den 60% -e çenli azalýar;
galyndy suwlar keşleriň ahyrynda
ýygnanmaýar;
dahanyň özi gurnap we işledip bilýär.

"Ra akum" fermasy, Surhandaýa sebi niň
Termez etraby
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.5 Daýhanlar üçin damjalaýyn suwaryş

DÜŞÜNDIRIŞ

1-nji surat. Damdyjyryly suwaryş lentasy
Täze görnüşli damjalary bolan suwaryş şlangy, az sarp edilişi (10 esse köp) we arzan bahasy (5 esse köp), şeýle
hem damjalaryň durnukly işleýşi bilen bar bolanlardan tapawutlanýar. Suw damjalarynyň durnukly işlemegi,
suw çeşmesini (bak, howuz, demirbeton lýubo we ş.m.) suwarylýan meýdanyň başyndan 1,0-1,5 m beýiklige
çykarmak arkaly gazanylýar (2-nji surat).
Gowaçanyň mysalynda 90 sm aralykdaky gowaça
meýdanynda daşary ýurt ulgamlary bilen deňeşdirilende pes basyşly damjalaýyn suwaryş ulgamynyň
TEHNIKI we YKDYSADY görkezijileri

Damjalaýyn suwaryş ulgamlary
Görkezijiler
1 Ulgamyň işlemegi üçin zerur basyş
Ulgamyň işlemegi üçin nasos
bölüminiň zerurlygy
3 Suwaryş suwlaryny gowy
arassalamagyň zerurlygy
Öndürijilik görkezijileri:
• mineral dökünleri we himiki
serişdeleri tygşytlamak;
• hatar aralyklaryň gaýtadan işlenişini
azaltmak;
4 • suwy tygşytlamak we suwarmak
çäreler;
• pagtanyň hasyllylygyny
ýokarlandyrmak.

Ölçeg birligi
m suw
sütüni

2

JEMI:
Maýa çykdajylary pagta ulgamyny
5
ornaşdyrmak
6 Öz-özüni ödemegiň ortaça dowamy

ABŞ/га

dol.
ABŞ/га
ýyl

TIMI
Şa aýal - Gil
(Özbegistan) (Ysraýyl)

Gün akymy
(Türkiýe)

1,0-2,0

25,0

20,0

ýok

hawwa

ýok

ýok

hawwa

hawwa

113,0

113,0

113,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

564,0

564,0

564,0

1127,0

1127,0

1127,0

995-1093

8292,0

9287,0

1

7-den köp

8-den köp
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.5 Daýhanlar üçin damjalaýyn suwaryş

DÜŞÜNDIRIŞ

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
1. Majidow T.Ş. Pes basyşly damjalaýyn suwaryş ulgamynyň täze tehnologiýasy - Halkara ylmy
konferensiýanyň materiallary "GDA ýurtlarynyň häzirki zaman şertlerinde agrosenagat toplumynyň
durnukly ösüş meseleleri", Aşgabat, 25-27-nji noýabr, 2009. - s. 367-369.
2. TIMI ITH, (HTO), TIMI, Daşkent, 2010. - 53.
3. Norkulow Usman - Oba hojalygy ylymlarynyň doktory, Daşkent döwlet oba hojalyk uniwersite niň
professory, tel 977591850
4. Mamataliýew Adham-dosent, TIIIMSKh, tel. 97 155 05 88
5. Usmanaliýew Bagtyýor - tehnologiýany döredijileriň biri, tel. +97 4314415
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.6 Öri meýdanlary we obalar üçin suw öteriji enjam

МАKSAТ

PEÝDASY

Suwy götermek üçin niýetlenilen gün-ýel gurluşy,
elektrik toguny we ýangyç ulanmazdan ýerasty
çeşmelerden suw almak üçin niýetlenendir. Günde
1000 litre çenli suwy götermäge we süýjedmäge
ukyply.

Suw göteriji gün-ýel bekedi, merkezleşdirilen
elektrik üpjünçiligi bolmadyk ýerlerde, suwy
ýerasty esasan duzly bolan uzakdaky çöl we dag
öri meýdanlarynda peýdalanylýar. Olaryň
ulanylmagy agyz suwy meselesini ýönekeý usulda
çözmäge mümkinçilik berýär. Elektrik energiýasy
öndürilýär we ýörite batareýalarda jemlenýär we
gijelerine yşyklandyryş we beýleki zerurlyklar üçin
ulanylyp bilner. Şeýle batareýalar Türkmenistanda
bar за 40 долларов за единицу.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gün-ýel nasos stansiýasy uzakda, çölde we dag öri
meýdanlarynda suw bilen üpjün etmek üçin
niýetlenilen enjamdyr, suwy 18 metre çenli
çuňlukdan çykarýar we ol suw köplenç duzly.
Energiýa çeşmesi gün radiasiýasy bolup, onuň
bilen elektrik energiýasy öndürilýär we ýörite
batareýalarda saklanýar.

Gün fotoelektrik batareýalaryna ýa-da suw
saklaýyş ulgamy bilen ýel turbinasyna esaslanýan
elektrik bekedi, şeýle hem ilatyň öý hojalyk
zerurlyklary üçin guýudan suw çykaryp biler, şol
esasda tutuş şäherçäni üpjün etmek mümkinçiligi
hem bar.

Ýel we gün enjamlaryny ulanyp, Hazaryň
kenaryndaky obany suw bilen üpjün etmek işi.
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1.6 Öri meýdanlary we obalar üçin suw öteriji enjam

DÜŞÜNDIRIŞ

Gün ýa-da ýel peýda bolanda, nasos basyş wyklýuçateli ýüze çykýança we nasos gözegçisine nasosy öçürmek
üçin signal iberýänçä gidroakkumulýatorda (GA) suw sorup başlaýar. Suwuň ertesi gün peýda bolýança
ýeterlik bolmagy üçin, GA-ň saklaýyş mukdary gündelik suw sarp edilişinden birneme ýokary bolmaly.
Fotoelektrik paneller (FEP) bulutly günleri we gyşy hasaba alyp, artyk energiýa ä ýaçlygy bilen hem almaly.
Gyş aýlarynda gün şöhlesiniň güýji 30 esse (ýa-da ondanam köp) azalýar, şonuň üçin günde 100 litr suwuň
akmagyny üpjün etmek üçin azyndan 300 - 400 W kuwwatlylygy bolan gün panelini ulanmaly.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideo we beýleki peýdaly materiallar:
h ps://www.youtube.com/watch?v=WZZk5NxSJxk
h ps://www.helios-house.ru/solnechno-vetrovaya-elektrostantsiya-v-d-veligonty.html
h ps://www.youtube.com/c/helios_house?reload=9.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.7 Gün suw öndürijisi

MAKSAT

PEÝDASY

Türkmenistanda, beýleki ýurtlarda bolşy ýaly, uzak
möhletleýin esasda bolýan köp ýer kärendesine
berilýär, bu daýhanlar üçin uzak sebitlerde arassa
agyz suwy bilen üpjün etmegy talap edýär. Öýde
öndürilen süýjediji gurluş, 5X5 m meýdandan bir
günde 125 litre çenli duzly suwy süýjedip bilýän bu
meseläni çözüp biler. Ol gün süýjedijisi elektrik
toguny talap etmeýär.

Arassa suw öndürijisi, çöl meýdanlarynda, şeýle
hem ilatyň saglygy, iş üpjünçiligi we uzakdaky
etraplardaky fermalara goldaw üçin etmek üçin
örän möhüm bolan, hapalanan we duzly suwlary
arassalap berýär. Synaglaryň görkezişi ýaly,
süýjediji ähli bakteriýalary suwdan aýyrýar,
p e s t i s i d l e r i ň , d ö k ü n l e r i ň w e e rg i n l e r i ň
mukdarynyň 99,5% azalandygyny görkezýär.
Kenarýaka we çöl meýdanlarynyň hemmesinde
d i ý e n ý a l y s u w y a ra s s a l a m a k ü ç i n g ü n
energiýasyny peýdalanmak bilen, ýaşaýyş
mümkinçiligini döredip bolýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Has ýönekeý gurluşy bolan, önümçilik çykdajylary
az bolan, we çylşyrymly tehniki hyzmaty talap
etmeýän gyzgyn guty giňden ýaýrady. Beýle
süýjediji (ýa-da arassalaýjy), duzly ýa-da hapalanan
suw bilen doldurylýar, ýylylyk üçin izolýasiýa
edilýär. Gutynyň üs aýna (plastmassa plyonka ýada pleksiglas) bilen örtülendir.
Gün şöhleleri suwy gyzdyrýar we bugarmagyna
sebäp bolýar. Suw bugy, daş-töwerekdäki howanyň
temperaturasyna ýakyn temperatura bolan aýna
örtügine ýapyşyp, iç ýüzünde kondensasiýa
öwrülip, süýji suw toplaýjynyň içine akýar.
Şeýle süýjediji, içinden gara boýa boýalan termiki
izolýasiýa gutusy görnüşinde ýasalýar. Onuň düýbi
d u z l y s u w b i l e n d o l d u r y l ý a r. G ü n s u w
arassalaýjysynyň ýokarky bölegi dury material
(aýna, polimer ﬁlm, pleksiglas) bilen örtülýär. Gün
şöhleleri, dury materialdan geçip, suwy gyzdyrýar
we bugarmagyna sebäp bolýar. Suw bugy, daştöwerekdäki howanyň temperaturasyna ýakyn
temperatura bolan dury örtük bilen galtaşyp, içki
ý ü z ü n d e ko n d e n s a s i ýa b o l u p , s ü ý j i s u w
kollektoryň (toplaýjysynyň) içine akýar.

Gün süýjediji toplumy - 1000 inedördül metr
(Öwez-Şik, Merkezi Garagum - Gün energiýasy
ins tuty)
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1.7 Gün suw öndürijisi

DÜŞÜNDIRIŞ
"Gyzgyn guty" gün süýjediji gurluşyň diagrammasy:
1 - duzly suwly bölegi;
2 - bug-howa garyndysy; 3
- dury örtük (aýna);
4 - kondensat;
5 - gutynyň ýylylyk izolýasiýa diwary;
görkeziji çyzyklar gün şöhleleriniň ugruny görkezýärler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideomaterial:
h ps://docs.google.com/presenta on/d/1Qoc6axCLQf5G_2265lB5JTaVf6PbPgm_/edit#slide=id.p3
Maslahat bermek üçin hünärmen: Serdar Мämedniýazow, Türkmenistan, som47@mail.ru
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1.8 Kondens Kompressor ün suwaryş tehnolo iýalary.
Suwaryş tehnolo iýasy “sypal (saman)” çeşmesi.

MAKSADY

PEÝDASY

Ösümlikler üçin ýönekeý we amaly damjalaýyn
suwaryş ulgamy, günüň kondensasiýasy we
bugarmagy prinsipinde işleýär. Toprakdan çyglyk
bagyň diwarlaryna ýygnanýar we suw akymyny
döredýär. Gije belli bir mukdarda çyglylygy öz içine
alýandygy üçin goşa funksiýa bilen hyzmat edýär.

Bu ulgam yzygiderli suwarmaly ösümlikleri
suwarmakda we ösdürip ýetişdirmekde ep-esli
mukdarda suw tygşytlaýar. Gün suwaryşy, beýleki
adaty suwaryş ulgamlary bilen deňeşdirilende,
suw talabyny 10 esse azaldyp biler diýip
hasaplanýar. Kondens Kompressor duzsyz,
nitratsyz we beýleki hapalar bolmaýan suw
öndürýär. Şeýle hem deňiz suwuny şuňa meňzeş
usulda süýjedip, ulanylyp bolar. Ösümlikleri sowuk
howada bu usul bilen gyzdyryp bolýar. Iş şertleri
gowulaşýar we azyk önümlerini ösdürip
ýetişdirýän aýallar üçin zähmet çykdajylary azalýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Şeýle gurluş iki sany plas k çüýşeden ýasalýar: biri
2 litr, beýlekisi 5 litr bolup biler. Kiçijik çüýşäniň
ýokarsyny, uly düýbüni kesdik. Kiçijik çüýşäni ýere
goýuň we uly çüýşe bilen ýapyň. Esasy zat kiçi
gapda hemişe suwuň bolmagyny üpjün etmekdir.
Plastmassadan hapalanmak barada alada edýän
bolsaňyz, şol bir gurluşy aýna çüýşelerden ýasap
bilersiňiz. Emma kesmek birneme kynlaşar.
TALAP
Gün şöhleleri gaplary gyzdyrýar we 2 litrlik
çüýşeden bugaryp, 5 litrlik gabyň diwarlaryna
ýygnanyp başlaýar. Soňra topraga akýar we
ösümlikleriň köklerine barýar. Bar etmeli zadyňyz,
haşal otlary aýyrmaly we azalan wagtynda gaba
suw goşmaly. Bu suwaryş ulgamy saman ýa-da
ýaprak bilen garylan düşekler üçin amatlydyr. Bu
örtük topragyň çyglylygyny gowy saklaýar we gün
suwaryş ulgamynyň ne jeliligini artdyrýar.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.8 Kondens Kompressor ün suwaryş tehnolo iýalary.
Suwaryş tehnolo iýasy “sypal (saman)” çeşmesi.

DÜŞÜNDIRIŞ

Gury we tomus döwrüne çenli çyglylyk ýetmezçiliginiň
öwezini dolmak üçin tutuş hatar taýýarlap bolýar.
Munuň üçin hatda ýazda, ekişden ozal toprak gatlagy
aýrylýar we aşagyna:
(1) Saman örtügi ulanylýar we üstüne toprak guýulýar
(2), soň bolsa adaty bolşy ýaly keşler emele gelýär. Indi ol
ýerasty suwaryşly hatarlarda - suw üpjünçilik turbalary
ýerleşdirmeli
(3) samanyň gatlagyndaky ýerasty akym bilen çyglylylyk
aşakdan köklere barýar. Suwuklyk az gerek bolar we az
suw bilen ösümlikleri has uzak suwlandyrar. Sypalyň
çüýremegi bilen hem ol tebigy dökün bolup hyzmat eder.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideo:
h ps://youtu.be/fC6x_pNvXqw
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
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1.9 Suw ty şytlamak we suw üpjünçili i üçin iň ýönekeý
täsirli tehnolo iýalaryň bukjasy. Plastmassa we palçyk
aplardan ösümlikleri suwarmak

MAKSADY

PEÝDASY

Gurak tomusda az mukdardaky suw bilen, ýeterlik
suw bilen deňeşdirilende az netije gazanyp
bilersiňiz. Suwaryş üçin suwy tygşytly ulanmaga
mümkinçilik berýän ýönekeý enjamlar üçin
usullaryň biri plastmassa we palçykdan ýasalan
gaplar bilen suwarmakdyr. Plastmassa ýa-da toýun
gaplardan doly ulgam gurlupdyr. Bu birnäçe günüň
dowamynda topragyň nemlenmegine mümkinçilik
berýän damjalaýyn suwaryş usulydyr.

Plastiki gaplar bilen suwarmak suwy tygşytlamaga
we suwaryşyň netijeliligini ýokarlandyrmaga
kömek edýär. Materiallaryň elýeterliligi, gurluşy
öndürmegiň aňsatlygy, iň az iş we maliýe
çykdajylary bu ulgamyň artykmaçlyklarydyr. Şeýle
enjam arkaly suw erän dökünleri göni ösümligiň
kök ulgamyna eltýär. Suwaryşa talap edilýän wagt
tygşytlanylýar. Möhüm zat suw tygşytlanylýar wе
bir ekerançylyk meýdana aýratyn çemeleşmegiň
mümkinçiligi döreýär. Galyndylary gaýtadan
işlemek, çykdajylaryň azalmagy hem
artykmaçlygy.
Aýallar üçin zähmet çykdajylarynyň azalmagy.
Ulgam ýerüsti we ýerasty suwaryşlary amala
aşyryp biler. Suwarmagyň esasy usullary: teplisada
suwarmak üçin çüýşeler boýnundan aşak ýa-da
ýokary gazylýar. Şeýle hem asyp, gapdalynda
goýup ýa-da daňyp bolýar.

DÜŞÜNDIRIŞI
Suwarmak boýnuny aşak öwürip, 1,5-den 3,0-litra
çenli plas k çüýşäniň gapagynda birnäçe deşik
deşmeli: çüý bilen ýa-da gyzgyn iňňe bilen
deşýäris. Indi 3-5 deşik ýa-da (topragyň gurluşyny
göz öňünde tutmak möhümdir) çägeli bolsa, iki
deşik ýeterlikdir. Çüýşäniň düýbüni takmynan 2/3
ke s i ň . P o m i d o r n a h a l y n y ň g a p d a l y n d a
(ekeniňizden soň şeýle etseňiz gowy bolar),
takmynan 10 san metr çuňlukda toprakda bir
çukur gazyň we çüýşäni boýnuny aşak edip goýuň.
Gapagyny mata ýa-da köne joraplar bilen ýapyň.
Bu damjalaýyn suwarmak üçin deşsikleriň toprak
bilen ýapylmazlygyny üpjün etmekdir. Käbir
prak kler çüýşäni takmynan 45 dereje burçda
goýmagy maslahat berýärler. Deşigi toprak bilen
doldurýarys, çüýşe suw guýýarys. Deşikleri
gapakda däl-de, plas k çüýşäniň dar böleginde
edip bilersiňiz.
«Köne jorap gowy we ygtybarly bolar. Bu
suwarmak usuly gyrymsy agaçlaryň köklerini
nemlendirmek üçin amatlydyr.
Gaby asma usuly. Iki direg tapyň ýa-da ýerden 3050 sm beýiklikde teplisanyň (ýyladyşhananyň)
diwaryna iki çüý kakyň.
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1 SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN KLIMATA ÇYDAMLY
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1.9 Suw ty şytlamak we suw üpjünçili i üçin iň ýönekeý
täsirli tehnolo iýalaryň bukjasy. Plastmassa we palçyk
aplardan ösümlikleri suwarmak
DÜŞÜNDIRIŞ
Plas ki çüýşeleriň düýbüni kesiň. Näçe bölek
gerek, ösümlikleri sanyna baglylykda özüňiz
hasaplaň. Çüýşeleri sim bilen gyzdyryp deşip,
içinden geçirip çüýlere berkitmeli. Gabyň
aşagynda, ulanylýan ýeriniň görnüşine baglylykda
çüýşe gapaklarda ownuk deşikleri ýasaýarlar
(birbada köp deşik etmeli däl, olary zerurlygyna
görä köpeltmek üçin suw akymy).
Gabyň boýunjagaşynyň ýanynda kesikleri ýasamak
gowy ne je berer. Bu ýagdaýda op mal, şeýle hem
sazlap bolýan suwaryşy gazanyp bilersiňiz. Çüýşe
ýer derejesinden 30-50 sm beýiklikde asylýar.
Çüýşäniň ýerleşýän ýeri, ýapraklaryna däl-de,
ösümligiň aşagyndaky iň oňat damjalara esaslanyp
saýlanmalydyr. Munuň artykmaçlygy, suwuň
günüň täsiri astynda gyzdyrylmagy sebäpli
ösümlige ýyly akmagydyr. Çüýşeleri boýnyndan
bilen asyp bolýar, şonuň üçin düýbüni kesmegiň
zerurlygy ýok. Soň bolsa deşikleri düýbünden
deşmeli bolýar.
Suwaryş inçe kapilýar enjamy ulanyp ugrukdyrylyp
bilner. Ululygyny ruçka bilen doldurmak gerek
bolar. Ýazuw elemen ni aýyrmaly (boýagy alkogol,
ýangyç bilen aýryp bilersiňiz). Alnan plas k
turbanyň (sterženiň) bir ujuny diş çöpi bilen
dykmaly. Beýleki ujuny çüýşäniň deşigine salyň.
Turbajyk (steržen) bilen plastmassa gapyň
birleşýän ýerini seresaply izolýasiýa edilmelidir.
Elektrik lentasy ýa-da başga bir serişdeleri bilen
aňsatlyk bilen ýelmenip bilner. Turbanyň ikinji,
erkin ujy birnäçe ýerde deşilmeli.

PEÝDALAR
Palçykdan ýasalan gap bilen ýerli suwaryşda suwy
50-70% az ulanmaga kömek edýär. Wagt
tygşytlamak hem mümkin. Gaby 5-10 günden
doldurmak ýeterlikdir.
Ot-çöpler bolmaýar. Çyglylyk bolmasa, haşal
otlaryň ösmegi çäklendirilýär.
Zyýan berijiler az bolýar. Öz-özüňi sazlaýar.
Ösümlik, adam gatnaşmazdan elmydama zerur
suwy alyp bilýär.
Topragy gowulaşdyrýar, kök ulgamynyň we
ösümlikleriň ýaramly şert döredýär. Ýerli suwaryş
tehnologiýasynyň ulanylmagy, ýerüsti suwaryş
bilen ýüze çykýan topragyň gysylmagynyň we
basylmagynyň öňüni alýar. Kökleri topraga çuňňur
aralaşýar we ösümlikleriň ýokarky bölegi ýaşyl we
baý görünýär.
Iň gowusy, ýerli suwaryş tehnologiýasy süýümli we
gök ekinleri ösdürip ýetişdirmekde özüni görkezdi:
olara pomidor; bulgar burçy we ajy burç; ýer alma
we beýleki gijeler; hyýar; işdä açar; gök önümler;
kelem; kädi; gawun; gök; noýba; goroh;
mekgejöwen degişli.
Şuňa meňzeş suwaryş ulgamy, käşir, şugundyr, turp
ýaly ok kökli ösümlikler gowy kabul etmeýär. Bu
usuldaky suwaryş tehnologiýasy bilen, ekinleri
dökünlemek üçin amatly däl.
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1.9 Suw ty şytlamak we suw üpjünçili i üçin iň ýönekeý
täsirli tehnolo iýalaryň bukjasy. Plastmassa we palçyk
aplardan ösümlikleri suwarmak

DÜŞÜNDIRIŞ
Gapda köp deşik ýasamagyň zerurlygy ýok. Köp näzik ekinler üçin minutda bir damja ýeterlikdir. Çüýşäniň
düýbüni bölekleýin kesiň, deşikleri hapa we mör-möjekler girmez ýapyp bilersiňiz. Çüýşäni ösümligiň
gapdalynda tersine goýuň, ony berk taýaga berkidip bilersiňiz. Şeýle damjalaýyn suwaryşyň artykmaçlyklary
bar - ösümlikden has uzakda bir plas k çüýşe gurup bilersiňiz. Ol bir wagtyň özünde bugarmagy azaltmak
üçin peýdaly bolup biler.
Gabyň boýunyny ýokary edip goýmak
Bu usul bir ösümligi damjalaýyn suwarmak üçin hem-de golaýda ösýän birnäçe ösümlik üçin ulanylyp bilner.
1,5-2 litr çüýşelerde, aşagyndan birnäçe san metr ýokarsynda, biz ulanyp suw üçin deşikleri deşik. Uly
çüýşäniň ähli diametri boýunça, ösümlikleriň bir toparynyň golaýynda we diňe bir gyrymsy ösýän kiçijik
agajyň gapdalynda gurulmaly. Olaryň sany topragyň görnüşine we hasylyň aýratynlyklaryna bagly bolar.
Köpleriň tejribesinden 10-12 deşik ýeterlik bolar diýip hasaplamak bolar. Ösümlikleriň arasyndaky gurluşy
boýnundan ýokaryk galdyryp, ýer ýüzünden 10-15 sm ýokarda goýarys (bir burçda mümkindir). Deşikler
toprak bilen ýapylmaz ýaly, çüýşäni ýere goýmazdan ozal, neýlon gatlagy bilen örtülendir ýa-da perimetriň
töwereginde saman bilen örtülýär. Çüýşelere suw guýulýar, howanyň gaçmagy üçin gapakda açylýar we
çyglylygyň bugarmagyny togtatmak üçin çüýşe ýapylýar. Bu usulyň artykmaçlyklary, suwuň iň az bugarmagy,
güýçli şemallarda agdarylmazlykdyr. Köpler tehniki hyzmat etmekdäki kynçylygyň zyýany hasaplaýarlar.

Ösümlikler üçin ýerli suwarmagy guramak üçin, bagy suwarýan ownuk toýun gaplary ulanyp bilersiňiz,
gymmat bahaly suwaryş ulgamlaryndan erbet däl. Suw gäminiň gözenekli diwarlaryndan geçýär we
ösümlikler zerur bolanda ony "içýärler". Iň gowusy, ýerli suwaryş tehnologiýasy süýümli we gök ekin, kök
ulgamlary bilen ekinleri ösdürip ýe şdirmekde özüni görkezdi: pomidor; bulgar burç we ajy burç; kartoşka
we beýleki gijeler; hyýar; işdä açar; gök önümler; kelem; kädi; gawun; gök; noýba; goroh; mekgejöwen we
ş.m.
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1.9 Suw ty şytlamak we suw üpjünçili i üçin iň ýönekeý
täsirli tehnolo iýalaryň bukjasy. Plastmassa we palçyk
aplardan ösümlikleri suwarmak

DÜŞÜNDIRIŞ
Käşir, şugundyr, turp ýaly medeniýetler tarapyndan şuňa meňzeş suwaryş ulgamy erbet kabul ediler.
Suwaryşyň ýerli tehnologiýasy tohumyň gögermegi we dökünlenmegi üçin hem amatly däl. Gerekli
göwrümli palçykdan ýasalan gap saýlanýar. Esasy şert, ol syrça bilen örtülmeli däldir. Palçykdan ýasalan
küýzäni islendik hatarda, bag düşeginde diýen ýaly jaýlap bolýar: ýokary, hemişe ulanylýan hatarlarda,
smorodina gyrymsy agaçlarynyň arasynda, bagda ýa-da teplisada. Hasaplamak ýönekeý:
kiçijik bir küýze 60 sm radiusda ösümlikleri "suwlandyryp" biler. Bu iň uniwersal ululyk, isleseňiz birnäçe
küýzäni ulanyp bilersiňiz;
orta küýze - 90 sm radiusda ösümlikleri suwaryp biler. Uly gaplar we gutular, şeýle hem kiçi joýalar üçin üçin
amatly;
uly küýze - 120 sm radiusda ösümlikleri suwaryp biler. Uly fermalar, uly ýerler üçin niýetlenendir. Dürli ekiş
üçin küýzeleri bilelikde ulanyp bilersiňiz.
"Küýze" ulanmaklyk bilen suwarmak lygyň aýratynlyklary.
Küýzäni suw bilen dolduryň we gül düşeginde ýa-da bag düşeginde gömüň. Boýny ýerden (3-4 sm) çykmaly.
Terakota küýzesiniň töwereginde ösümlikleri adaty hatarlarda däl-de, aýratyn usulda - konsentrik
tegeleklerde ekmeli. Bu ulgam bilen baglanyşykly ösümlikleriň küýzäniň boýnuna ýa-da köplenç başam
barmak aralygy bolan uzakda ekilendigini aýdýan "barmak düzgüni" işleýär. Bu esasanam täze ekilen
ösümlikler üçin dogrydyr.
Emma ösen kök ulgamy bolan ekinleri uzakda – küýzäniň boýnundan 20-30 sm aralykda ekip bolýar. Ösümlik
kökleri dessine çyglylygyň çeşmesine çekilýär we wagtyň geçmegi bilen özlerini küýzäniň daşyna birikdirýär,
zerur suwy sarp edýär. Geljekde size zerur zat, her 5-10 günden küýzäni suwdan doldurmak. Ýygy-ýygydan
ýagyş ýagsa, aladalar az bolýar - suw küýzäni özi doldurar.

Ýasamkallygyň görnüşi
Iki sany gül küýzelerini ýelmäň ýa-da aşagynda poddony bolsa onuň bilen ýelmäň. Küýzeleri ýelimlemek we
içindäki deşikleri keramiki plitkalar bilen möhürlemek suw geçirmeýän ýelim bilen ýasalýar, ýelimlenen
ýerler syzmazlyk üçin silikon bilen germe ki ýelmemeli. Gül küýzesiniň bir bölegi, ýagny ýagtylyga sezewar
boljak bölegi ak reňk bilen boýalýar, bu bugarmagy ep-esli azaldar.
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1.9 Suw ty şytlamak we suw üpjünçili i üçin iň ýönekeý
täsirli tehnolo iýalaryň bukjasy. Plastmassa we palçyk
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DÜŞÜNDIRIŞ
Bu palçykdan ýasalan küýzäni bag düşeginde ýa-da ösýän gapda gömüň, suw girelgesi bilen küýzäniň ýokarsy
topragyň üstünde bolmalydyr. Kadkada (ösýän gapda) kapilýarlaryny emele ge rmek üçin dolomit uny bilen
garylan topragy ulanmaly. Küýzeleriň hersinde ýeterlik suw bolar ýaly, umumy şlangy ulanyp, küýzeleri uly
suw gabyna birikdirip, bu ulgamy kämilleşdirip bilersiňiz.

Küýzä ideg etmek:
Küýzeleri ilkinji aýaz başlamazdan ozal ýerden aýrylmaly, arassalanmaly we gury ýerde saklanmaly. Bir suwly
küýzäni 0 ° C-den aşak şertde saklasaňyz, suwuklyk buzlyga öwrüler we küýzäniň döwük diwarlaryna zeper
ýeter. Ony geljek möwsüme çenli gury ýerde saklaň. Küýzäni toprakdan we köklerden 1:10 mukdarda suw
bilen garylan sirkäniň erginini ýa-da kalsinirlenen soda bilen garylan sirke bilen arassalap bilersiňiz.
Bellik:
Palçykdan ýasalan gap-gaçlaryň kömegi bilen suwarmak usuly ulanylanda, gaplara dökünler we dermanlyk
serişdeleri goşulmaly däldir. Ösümlikleri iýmitlendirmek, fungisidler, we insek sidler, bilen bejermeklik
aýratyn geçirilmeli. Suwsuzlygyň esasy alamatlary (solparmak, sary reňkleriň emele gelmegi we ş.m.) ýaly
alamatlar barada ösümlikleri synlamagy ýatdan çykarmaň. Hatarlary çüýrüntgi otlar bilen ýapmaly, şonda
çyglylyk ýerde gowy saklanar.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing
Wideo:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1LMky_J8HRAVm4TCFNtAGtsujmzKk_edN/view?usp=sharing
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1 DURNUKLY SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN HOWA ŞERTLERINE
DURNUKLY BOLAN TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.10 Toprakda çy lyly y saklamak bilen ösümlikleri

MAKSAT

PEÝDALAR

G u ra kç y l y k ş e r t l e r i n d e b a g l a r y ö s d ü r i p
ýetişdireniňde we suwaryş suwunyň
ýetmezçiliginde toprakdaky çyglylygy saklamak
üçin dürli tehnologiýalar ulanylýar. Geljegi uly
bolan tehnologiýalaryň biri hem nahallary “daş
haltalarda” ekmek, mülçe bilen nahal oturtmak we
ýüň ýa-da deri bilen nahal ekmekdir. Bu
tehnologiýalar, nahallaryň kökünde atmosfera
suwaryş we çyglylyk ýygnamak ýörelgesini ulanyp,
ýa g y ş l y ş e r t l e rd e w e s u w a r y ş s u w u ny ň
ýetmezçiligi şertlerinde miweli agaçlaryň we
üzümleriň nahallaryny ekmäge mümkinçilik
berýär.

Tehnologiýa, ýagyşly we gurak şertlerde miweli
agaçlaryň we üzümleriň nahallaryny ekmäge
mümkinçilik berýär. Ykdysady we daşky gurşawyň
peýdalarynyň arasynda suwaryş üçin suwuň sarp
edilmegi, gurakçylyk döwründe ösümlikleri gorap
saklamak we nahallara amatly ideg etmek bolup
durýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
"Daş haltalarda" oturtmak. Bu ýagdaýda
polie len mülçe hökmünde ulanylyp we kök
bölegine daşlary (diametri 3-5 sm) goýmak
hökmünde ulanylýar. Yssy günde daşlar gaty gyzýar
we 70-100 sm çuňlukdaky we aşaky çyglylyk
bugaryp, güýçli depginde ýokarlanýar we
plyonkanyň aşagynda ýygnanýar. Gijelerine
plýonka we daşlar çalt sowýar we kondensasiýa
başlaýar.
Мülçe bilen ekmek
Sypal ösümlikleriň kökünde çyglylygy saklaýan,
çyglylygyň bugarmagyny we suwaryş üçin suw sarp
edilişini azaldýan mülçe hökmünde ulanylýar.
Mülçelemek ösümlikleri guraklyga we howanyň
üýtgemelerine taýýarlamak üçin möwsümleýin
işdir. Sypaldan we beýleki organiki materiallardan
ýasalan mülçe toprakda gowy dargaýar we
howanyň üýtgemegi we gurakçylyk şertlerinde
ekin hasylyny saklamak üçin peýdalydyr.

Bagban Raşidow Naim Täjigistanyň Sugd
sebi nde daş we polie len ulanyp nahal
oturtýandygyny görkezýär. Iň oňat uýgunlaşma
amallary boýunça CAMP4ASB materiallaryna
esaslanýar.
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1.10 Toprakda çy lyly y saklamak bilen ösümlikleri

DÜŞÜNDIRIŞ
Ýüň bilen ekmek.
Agaç ekmek üçin 1 metr çuňlukda we diametrde çukur gazýarlar. Çukuryň düýbünde takmynan 4-5 kg
agramly tebigy ýüň goýulýar we ýüň topunyň uzynlygyndan tä çykýan ýerine çenli plas k turba oturdylýar.
Bu agaçlar üçin yzygiderli we gözegçilik edilýän suwaryş çeşmesini üpjün edýär, bu güýçli guraklyk döwründe
agajyň ýaşamagyny we hasyllylygyny ýokarlandyrýar. Deşikde ekilen agajyň ösmegine kömek etmek üçin
ýüňüň ýüzüne bir bölek organiki kompost ýa-da ýokary hilli toprak goýulýar. Soňra agaç turba arkaly
suwarylýar.
5 kg ýüň takmynan 4 litr suw saklap biljekdigi çak edilýär. Ýüňe derek saman ýa-da presslenen opilkalar bu
tehnologiýada suw saklamak üçin ýüňe alterna wa bolup biler.

Посадка саженцев с шерстью.

Bagban Kalandarow Rustam mülçe bilen nahal
oturtmaklygy öz ýerinde ulanýar CAMP4ASB
wideonyň bölegi

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Agaçlary we gyrymsy agaçlary oturtmak: Esasy düzgünler, 2012
h ps://www.ruspitomniki.ru/ar cle/vash-sad.html/id/228
Wideo: Suw ýetmezçiligi şertlerinde nahal oturtmak: h ps://youtu.be/hSnq5_BY3PI
Suw ýetmezçiligi bolan toprakda çyglylygy saklamak: h ps://yec.k-box.net/d/show/26849983-74254a13-a322-4258ae5060ac
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1.11 Gury hajathana

MAKSAT

PEÝDALAR

Merkezi Aziýanyň ilatly nokatlarynyň hemmesi
diýen ýaly çukur gazylan görnüşli üznüksiz
hajathana ulgamy bilen örtülendir. Topraga girýän
nitratlar we täretler ilat tarapyndan ulanylýan
guýulardan we skwažinalardan akýan agyz suwy
hökmünde ulanylýan ýerasty suwlary hapalaýar.
Erbet gurlan hajathanalar we kanalizasiýa keseliň
we ýerasty suwlaryň hapalanmagynyň esasy
sebäbidir. Arassa suwuň çeşmeleri barha аz
bo lanso ň , ad am galyn d ylar yny howpsuz
ýerleşdirmek möhüm bolup durýar.

Ortaça bir adam ýylda 50 litr nejasat çykarýar we
500 litr peşew çykarýar. Suwy akdyrylýan adaty
hajathana ýylda 12 000 litr sarp edýär, bu howply
galyndylaryň mukdaryny köpeldýär - oba
ýerlerinde, adatça, topragyň içine taşlanýan
"hapa" suw ýene-de topraga zyňylýar. Gury
hajathanalar suwy hapalamaýar, howply
galyndylar aýrylýar, howpsuzlandyrylýar,
arassalanýar we gaýtadan ulanylýar.
Adam galyndylary dökün hökmünde ulanylýar.
Onuň üçin sanitar-tehniki enjamlary we
arassalaýyş desgalarynyň gymmat ulgamy talap
edilmeýär. Arzan, ýerli materiallardan peýdalanyp,
hajathana gurmak ýönekeý we mümkin. 50
adamdan ýygnanan peşew, bir gektar topragy
dökünläp biler, bu bolsa her gektara 120-150 kg
azot goşmak bilen deňdir we kompostlanan
nejasatlar ulanmak üçin howpsuz, ýeriň gurluşyny
gowulaşdyryp we dökünläp biler (fosfor, kaliý,
magniý).

DÜŞÜNDIRIŞ
Gury hajathanany, elýeterli materiallardan özüňize
ýasamak aňsat. Gury hajathana ýönekeý
hajathana bolup, iki sany nejasatly kameranyň
üstünde oturdylan, 80-100 sm beýiklikdäki
kerpiçden gurlandyr. Unitaz plastmassa, keramika,
beton ýa-da poslamaýan listden ýasalýar. Gury
hajathanany işlemek üçin aşakdaky şertleri talap
edýär:
1) hajathana unitazynyň gurluşy peşew bilen
nejasaty garyşdyrmazlyga mümkinçilik berýär:
peşew nejis bilen gatnaşyga girmeýär;
2) hajathananyň içinde iki sany gury kamera bar, bu
ýere düşýän nejasatlar islendik organiki materiallar
toprak, gabyk, kül bilen örtülýär;
3) kameralar gury bolmaly we ulanmazdan ozal
toprak, gabyk, kül ýaly gury organiki garyndy bilen
örtülmeli;
4) gowy tebigy şemallaşdyrma, howa çalşygy
turbasynyň üs bilen fekal kameradan howanyň
çykmagyny üpjün edýär.
Iki kameradan başga-da, «Gury» hajathanada
peşew ýygnamak üçin aýratyn rezewuar (kanistra)
bar, bu ýere hajathana akdyryjy turbasynyň üs
bilen gelýär, onuň başynda aýlanýan klapan
berkidilen.

Mekdep gury hajathanasy, oba. Baldybren,
SKO,

29

1 DURNUKLY SUW ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN HOWA ŞERTLERINE
DURNUKLY BOLAN TEHNOLOGIÝALAR WE USULLAR
1.11 Gury hajathana

DÜŞÜNDIRIŞ
Doldurylan najasatly kameralarda 2-3 ýylyň içinde patogenleriň azaltmaklygy ýüze çykýar we zyýanly we
organiki maddalaryň garyndysy adaty toprak ýaly zyýansyz toprak kondisionerine, adaty topraga öwrülýär.
Organiki garyndyny toprak, kül, gabyk, hek garyndylaryndan islendik gatnaşykda taýýarlanyp bilner. Bu
garyndynyň bir bedresi bir aýa ýetýär. Täze nejasatlary derrew ýapmak üçin tozan görnüşli organiki
komponentleriň komponen ň bolmagy möhümdir.
Ulanylan kamera doly bolanda, nejasatlar gury toprak bilen örtülmelidir we unitaz göçürilip, boş kameranyň
üstünde goýulmalydyr. Ikinji kamera dolanda doly bolanda, birinjisi boşadylmaly. Birinji kameranyň taýýar
garyndysy toprak kondisioneri hökmünde ulanylyp bilner.
Gury hajathana ýasamak üçin görkezmeler:
h ps://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
www.ecosan.org
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2.1 Ener iýa ty şytly Nepal örnüşli peç

MAKSAT

PEÝDALAR

Nahar bişirmek üçin "Nepal" peçleri birnäçe
gazanlar we dürli göwrümler üçin niýetlenendir.
Peç keçe, saman ulanmak bilen ýerli
m ate r i a l l a rd a n g u r l u p , ýo ka r y e n e rg i ýa
netijeliligine eýe. Tehnologiýa odun ýetmezçiligine
duçar bolan garyp oba jemgyýetlerinde Nepalda
giňden ulanylýar.

Nepal görnüşli peç ulanylanda odun tygşytlamak,
adaty aşhana ojagyndan tapawutlylykda 50%
ýetýär. Ojagy barlamagyň netijeleri, ulanylanda
ýylda 0,6 kub metre çenli agaçlary ulanmaklygy
tygşytlamagyň ýa-da 260 kg kömüri tygşytlamagyö
mümkindigini görkezdi. Peçler aşhanadaky
arassaçylyk we arassaçylyk şertlerini
gowulandyrýar - tüsselemeýär we ulanmak üçin
howpsuz, zyýanly zyňyndylary we galyndylary
azaldýar. Peç ýasamak ýönekeý türgenleşigi talap
edýär, peçler aýallaryň arasynda has meşhurdyr.

DÜŞÜNDIRIŞ
Iş ýüzünde energiýa tygşytlaýan palçyk peçleriniň
birnäçe görnüşi bar. Bu peçlere bişirmeklik
plitasynyň ýokarlandyrylan görnüşi diýilýär.
“Ne jeli nahar peçleri” “kärhanalar üçin ne jeli
nahar peçleri”. Bu peçleriň iki maksady bar:
agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň kesilmegini
azaldýan ýangyç prosesini gowulandyrmak arkaly
ýangyjyň mukdaryny we ulanylyşyny azaltmak,
binanyň içindäki zyňyndylar we tüsse bilen
baglanyşykly meseleleri çözmek.
Peçler öýlerde, aşhanalarda, adaty peçlerden
gurlan şol bir ýerli materiallary ulanyp gurulýar.
Adaty peçlerinden tapawutlylykda bu peçler
hapalanmagy azaldýar, ýangyjyň sarp edilmegini
azaldýar we içerdäki tüsse sebäpli döreýän kesel
töwekgelçiligini azaldýar. Peçleriň ýetmezçiligi her üç aýdan tüsse çykýan dymohody arassalap
durmaly, sebäbi ol palçykdan gurulýar.
“Kärhanalar üçin ne jeli nahar peçleri” peçleri köp
sanly sarp ediji bolan ýerlerde nahar bişirmek üçin
niýetlenendir: kärhanalar, harby bölümler,
mekdepler we çagalar baglary, naharhanalar,
çaýhanalar we restoranlar. Bu peçler bir, iki ýa-da
has köp gazana, uly gazanlara niýetlenendir. Bu
peçlerde birnäçe gazany işledýän we ýangyç
tygşytlaýan bir ojak bar.

Täjigistanyň Dekhanobod obasyndan Murodowa
Mohiranyň öýünde nepal pli peç.

31

2 DURNUKLY ENERGO ÜPJÜNÇILIGI ÜPJÜN ETMEK ÜÇIN HOWA
ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE TEJRIBELER
2.1 Ener iýa ty şytly Nepal örnüşli peç

DÜŞÜNDIRIŞ
Peçler ýerli materiallardan ýasalýar. Öňünden taýýarlanmaly kerpiç önümçiligine uly ähmiýet berilýär.
Kerpiçleriniň palçygyna saman, ýüň we sygyr dersi goşulýar, bu olara energiýa tygşytlaýjy aýratynlyklary we
güýç berýär. Pejiň gurluşygynda birnäçe basgançak bar: peç pla ormasynyň gurluşygy, içki diwarlar, tüsse
çykýan döretmek we pejiň ştukaturkasy. Ojak nädip gurulmalydygyny we haýsy materiallaryň gerekdigini
goşulan wideoda tapyp bilersiňiz.

Täjigistanyň Birlaş we Langar obalarynda peç gurmak

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
Energiýa tygşytly peçleriň gurluşygy barada gysgaça gollanma, "Kiçijik ýer" OO, Duşanbe, 2010:
h p://sgp.uz/userﬁles/Energy%20eﬃc%20stoves%20russian.pdf
Peçleriň gurluşygy barada wideo. "Yaşlaryň daşky gurşaw merkezi" jemgyýetçilik guramasy, Duşanbe,
2018:
џ zerur gurallar h ps://youtu.be/K47_GAKL3_U
џ kerpiç taýýarlamak h ps://youtu.be/PzX0JwXcj6Q
џ Pejiň gurluşygy h ps://youtu.be/HkSkYJ5BuTU
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2.2 Ýan yç briketleri

MAKSAT

PEÝDALAR

Ýangyç briketleri adaty ýangyn ýa-da kömür üçin
alternatiw gaty ýangyjyň bir görnüşidir, bu oba
hojalygynyň galyndylarynyň (ot, dökün, tohum
gabyklary), agaç gaýtadan işleýän galyndylary
(gabyk, gyrkym we ş.m.), galyndylaryň we kömür
daşlaryň tozanynyň presslenen görnüşidir.
Tehnologiýanyň esasynda galyndylary basyş
astynda presslemek ýatyr (ýyladyş bilen ýa-da
başga).

Briketleri ulanmak ýönekeý tehnologiýa bolup,
önümçilik galyndylaryny ulanmaga we azaltmaga,
energiýa we agaç üçin kömüri sarp etmegi
azaltmaga mümkinçilik berýär. Briket ýasamak
obalylary ýylatmak we bişirmek üçin kömürden
has arzan we ekologiýa taýdan arassa ýangyç bilen
üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Ýangyç briketleri iýmit taýýarlanylanda agaç ýa-da
kömüriň ornuny tutýar. Ýangyç briketlerini
taýýarlamak üçin, öý şertlerinde ýönekeý press
ulanylyp bilner. Pressiň bölekleri uly boltlar bilen
birikdirilýär.
Briket ýasamak üçin el pressiniň görnüşi ("Geliň
bilelikde alterna wa edeliň"
materiallaryna
esaslanýar, Daşkent 2010)
Suratda taýýar briketler guratmagyň
öňüsyrasynda.
CAMP4ASB treningi Täjigistanda.

1- 1380 mm x45 mm x 100 mm pressing tutawajy.
2- Birikdiriji gol 450 mm x 45 mm x 10
3- pressing uzynlykdaky esasy 1220 mm x 45 mm x
100 mm.
4- aýagy 600 mm x45 mm x 100 mm basyň. - 2 sany
5- wer kal esas 1000x45x100 mm
6-gapdallaýyn gol 1530 mmx45mmx100mm.
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2.2 Ýan yç briketleri
DÜŞÜNDIRIŞ
Briketleri ýasamak üçin demir formalar ulanylýar. 285 mm uzynlykda porşen we diametri 102 mm we 285
mm silindr we onuň diametri 106 mm.
Öňünden presslemek üçin çig mal taýýarlap goýmalydyr. Täjigistanyň öýleriniň tejribesinden teklip edilýän
garyndy: opilka, agaç galyndylary, 30% ýapraklar, 30% mal dersi, kömür tozany 40%. Garyndyny garmaklyk el
bilen legende amala aşyrylyp bilner.
Soňra el pressiniň kömegi bilen presslemek amala aşyrylýar, soňra 3-7 gün guradylýar we briketler howa
aýlanýan ýerlerde saklanylýar.

Täjigistanda ýangyç briketleri boýunça okuw, 2020

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
Geliň bilelikde alterna wa edeliň", SGP \ GEF, Daşkent, 2010
h p://sgp.uz/ru/publica ons/publica ons/508
·
Wideo:
Ýangyç briketleri: h ps://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
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2.3 Sputnik anteninden ün peç

MAKSAT

PEÝDASY

Bu aşhanalar adaty gaňrylan aýna görnüşinde
bolup, gün şöhlelerini ýygnaýarlar. Şeýle
a ş h a n a la r yň aýrat yn lygy, ýo ka r y ý ylylyk
temperaturasy "nyşandyr". Bulary adaty peçdäki
ýaly az mukdarda nahar bişirmeli bolanyňyzda
ulanmak amatly.

Köp gaz ýok obalarda, aýallar otda nahar
bişirýärler. Odun hemişe ýetmezçilik edýär. Eýýäm
seýrek plantasiýalar çapylýar. Şol bir wagtyň
özünde adamlar häzirki wagtda ulanylmaýan köp
parabolik antenalary topladylar.
Wagt we pul tygşytlamak, aýallar üçin fiziki
işjeňligiň ulanylmagyny talap etmeýär, kül
aýyrmak we hapany çykarmak hökman däl.
Energiýa tygşytlamak daşky gurşawa düşýän
agramy azaldýar. Tehnologiýalar ýerlerde öndürilip
bilner has köp iş ýerini üpjün eder.
Gün peçiniň peýdalary barada jikme-jiklikler üçin
ýokardaky gün peçine serediň.

DÜŞÜNDIRIŞ
Öýde ýasalan gün konsentratoryny ýasamagyň iň
aňsat usuly, köne hemra tagamyny ulanmakdyr.
Antennany gowy ýuwuň we guradyň. Aýna
plýonkany tabagyň kabul ediji tarapyna ýapyň.
Plýonkanyň tekiz, bukulman ýatmagy üçin, ini 3 - 5
san metr zolaklara bölünmeli. Tabagyň diametri
kiçi bolsa, zolaklary takmynan 10 sm töweregi
böleklere bölmek hem maslahat berilýär.
Bogunlary seresaplylyk bilen sazlap, her bölegi
aýratyn ýelimläň.
Tabagyň ortasyndaky diametri takmynan 5-7
san metr bolan deşik kesmek maslahat berilýär.
Bu deşikden pan goldawy (gyzgyn plas nka)
ýaýdan geçer. Bu, reﬂektor güne öwrülende iýmit
gapynyň stasionar bolmagyny üpjün eder.
Şekillendiriji taýýar bolanda, direge dakylmalydyr.
Ondan soň fokus nokadyny kesgitlemeli
bolarsyňyz.
Iň uly ýylylyk siňdirilmegi üçin küýze gara bolmaly.
Gün şöhlelerini şöhlelendirmek üçin materiallar
näçe gowy saýlansa, fokus nokadyndaky
temperatura şonça ýokary bolar.
Gün peçini ýygnaýarys we güne öwürýäris. Düzülip
bilinýän gimbal we bar, fokus nokady gazanda
bolar ýaly sazlaň.

Antenanyň ýüzüni metallaşdyrylan plýonka bilen
örtüň aýna plyonkasy, folga ýa-da ownuk aýna
bölekleri bilen ýelimläň
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DÜŞÜNDIRIŞ
Bu peçiň ýetmezçiligi, bişirilýän wagtyň dowamynda antennany her ýarym sagatdan güne öwürmeli.
Mundan başga-da, fokus nokadyna tötänleýin düşmezlik we ýanmazlyk üçin käbir çäreleri görmeli.
Fokus nokadyndaky temperatura birnäçe ýüz derejä ýe p, agaç bloky aňsatlyk bilen ýakyp bilýär (agajyň ot
alma temperaturasy 300 gradusdan ýokary).
Şeýle gün peçleri bilen gün äýnegini geýip işlemek maslahat berilýär, bu gözüň görejiniň her hili
ýalpyldylardan we ýanmakdan gorap saklaýar.
Bellik:
Parabolany özüňiz guran bolsaňyz, tejribe usuly bilen, fokus nokadyny - şöhlelenýän gün şöhleleriniň
antennanyň üstünden jemlenýän ýerini kesgitlemekdir. Has galyň faneradan bir bölek alyp, gün şöhlesi
azalýança ony ýuwaş-ýuwaşdan konsentratordan daşlaşdyrmaly, gün şöhlesi minimal bolansoň, bu gün
şöhleleriniň merkezi bolar.

Suratda - Nawoý sebi niň
Hanimek raýonynda geçirilen
Treningde sputnik antenasynda
pejiň işleýşini görkezmek

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
Wideolar:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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2.4 Gün şöhlesinden suwy ýyladýan çelek

MAKSAT

PEÝDALAR

Gün çelegi, bu gün şöhleleriniň energiýasyny
ulanyp, suwy ýylatmak üçin öýde gurlan enjamdyr.
Gyzdyrylan suwuň mukdary 60-dan 100 litre çenli
(çelegiň ululygyna baglylykda). Tomusda şeýle
çelekdäki suw 4 sagatda 50-85 ° C çenli, güneşli gyş
günlerinde bolsa 30-40 ° C çenli gyzýar.

Gün çelegini ulanmak, öri meýdanlarynda,
uzakdaky ary meýdanlarynda, ýangyç, agaç ýa-da
elektrik togy ýok ýerlerde amatly.
Gün çelegini gurmak hem aňsat, ony amatly
materiallardan öndürip bolýar.
Enjam, zerur sanitariýa şertlerini üpjün etmäge
mümkinçilik berýär, içerki zerurlyklar üçin
takmynan 20 litr gyzgyn suw berýär.
Tehnologiýa halk üçin elýeterli bolup, daýhanlaryň
we öý hojalygynyň, şol sanda aýal maşgalalaryň
arasynda giňden ýaýramaga mümkinçilik berýär.
Adatça aýallar nahar bişirmek we suw ýylatmak
bilen meşgullanýandyklary sebäpli, tehnologiýa
olaryň iş we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrar.
Daşky gurşawyň peýdalary öý derejesinde parnik gazlarynyň zyňyndylary
azalýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gerekli materiallar: fanera (galyňlygy 10 mm) - 0,5
list, fanera (4 mm galyňlykda) - 1 list, penoplast (5
mm galyňlykda) 1 list, izolýasiýa üçin folga - 4 m,
aýna (galyňlygy 4 mm) ölçegi 75 sm x 50 sm - 2 sany,
silikon ýelimi.
- 1 týubik, roýal şarniri - 2 sany, bar üçin ýapgy-1
sany, çelek (V = 60 l) - 1 sany; toplama – d=20, I-40
mm – 1 sany; burçlar (d=20mm, metal-plast) - 2
sany., Plas ki turba (d = 20 mm, I = 1 m) - 1 sany,
şlang (d = 15 mm, I = 70 sm) - 1 sany, kran (d = 20
mm) - 1 sany, ştuser geçiriji bilen (d = 20 mm) - 1
sany, ýoronka - 1 sany, Giňeldiş şlangy (d = 5 mm, I =
50 sm), şöhlelendiriji plýonka - 1 rulon, nurbatlar
(1-3 mm.) - 1 gap; reýka (4 mm x 3 mm) - 10 metr,
berkidiji - 1 sany, ýaşyl boýag - 3 litr.
Esasy gurallar: lenta ölçegi, drel, byçgy, reňk
çotgasy (rolik), otwýortka, atagyz.
Gurluşyň merkezi elemen , agaç gutyda
ýerleşdirilen poslamaýan polatdan ýasalan gap
(mysal üçin, ulanylan boýler). Bak has gowy ýylylyk
saklamak üçin gara reňke boýalýar we gutynyň içi
folga bilen örtülendir. Bu, gün şöhlelerini garaňky
bakda jemlemäge kömek edýän fokus eﬀek ni
döredýär, bu bolsa suwuň temperaturasyny we
ýyladyş zligini ýokarlandyrýar. Gutynyň ýokarky
we öň diwarlary aýnadan ýasalýar.
Mundan başga-da, küýze bilen guty diwarlarynyň
arasynda galyň penoplastdan ýa-da beýleki
izolýasiýa materiallary bilen izolýasiýa goýmak
möhümdir.

Issyk-Kul sebi niň Dastan jemagatynyň agzalary
Zheniş obasyndaky ussahanada ýygnanan günden
ýyladýan çelegi görkezýärler
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2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.4 Солнечная водонагревательная бочка

DÜŞÜNDIRIŞ
Bu çäreleriň kömegi bilen gutyda teplisa eﬀek döredilýär, bu bolsa çelekdäki suwy çalt gyzdyrmaga we ýyly
saklamaga mümkinçilik berýär.

Işleýşi: Gün çelekleri gyşda ulanylyp bilner, ýöne diňe açyk günde. Minus temperaturada, çelegi ýapyk
ýagdaýda saklamak has gowudyr. Munuň üçin suwy süzüň, gaplaň we mehaniki zeperlerden goraň.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
GEF PMG P materiallaryna esaslanýan gün çelegini ýasamagyň wideosy: h ps://youtu.be/xPB0D6dr8SY
Daçada duş üçin çelegi nädip saýlamaly - h ps://yandex.ru/turbo/kak-sdelano.ru/s/dachnyiexozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
Görkeziş meýdançasy: Issyk-Kul sebi , Že oguz raýony, Ženiş obasy.
Habarlaşmak üçin: Kaýrat Kasymow, е-mail: Kairatbek.k@gmail.com
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2.5 Gün howa kollektory

MAKSAT

PEÝDALAR

Gün howa kollektory jaýlary we hojalyk jaýlary
ýylatmak üçin niýetlenendir. Kollektor diwara ýada binanyň üçegine oturdylýar. Gün şöhlesi onuň
ýüzüne we foto elektrik paneline düşende,
wentilýator hereket edýär we ýyly howa otagy
gyzdyryp başlaýar.

Şeýle enjam jaýy, ýyladyşhanany, garažy ýa-da
towuk saklanýan jaýy ýylatmak üçin ulanylyp
bilner. Guşýataklarda ulanylanda towuklaryň
ýumurtga öndürilişi ýokarlanýar.
Gün gyzdyryjysynyň netijeliligi otagyň başlangyç
temperaturasyna, gün şöhlesiniň intensiwligine
we diwarlaryň galyňlygyna (ýylylyk izolýasiýasyna)
baglydyr. 20-30 m2 meýdany bolan otagy ýylatmak
üçin 2m2 meýdany bolan bir kollektor gurmak
maslahat berilýär. Enjam, 1 inedördül meýdan üçin
1,5 kWt ýylylyk energiýasyny almaga mümkinçilik
berýär we gaty ýangyjyň sarp edilişini azaltmak.
Tehnologiýa aýallaryň ýaşaýyş we durmuş
şertlerini gowulaşdyryp biler. Tehnologiýanyň
ekologiýa taýdan arassa peýdalarynyň arasynda
ýangyç sarp edilişiniň we CO2 zyňyndylarynyň
azalmagy, agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň
kesilmeginiň azalmagy hem bar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Kollektory adaty agaç penjire çarçuwasyndan we
sorujy bolup hyzmat edýän gara reňkli metal
listden ýygnap bolýar.
Gerekli materiallar: bir gapdalynda aýna bilen
penjire çarçuwasy 1,37 mx 1 m, galyňlygy 0,4 mm
demir lis , 2 m folga izolýasiýasy (galyňlygy 5 mm),
OCP fanera (6 mm) - 1 list, reýka (4 sm x Zcm) -3 m,
aýnany berkitmek üçin ştapik-5m, wen lýator (14
W) we barlag klapany, gara boýag, nurbatlar,
izolýasiýa lentasy, Moment ýelimi, silikon - 1 sany,
elektrik sim - 2 m, fotoelektrik paneli (bar bolsa) - 1
sany.
Esasy gurallar: lenta ölçegi, drel, byçgy, boýag
çotgasy (rolik), aýna kesiji, otwýortka, passa ž.
Kollektoryň esasy elemen gara reňkli metal list
(sorujy). Gara ýüzügi günüň ýylylygyny siňdirýär
we howada goýberýär. Kollektoryň üstünde gün
şöhle saçýarka, sorujy janköýerleriň üﬂän öýünden
sowuk howany gyzdyrýar. Eýýäm gyzdyrylan howa
otaga gaýdyp gelýär - şeýle howa çalşygy
ne jesinde otagdaky temperatura we kemkemden ýokarlanýar. Otagdan howa gün
kollektoryndan geçýär we gyzýar. Gyzdyrylan howa
otaga gaýdyp gelýär. Gün paneli (üpjün edilen
bolsa) wen lýatoryň işini güýçlendirýär.

Howa gün kollektory we gün ýyladýan suw çelegi,
Keleçek jemagatynyň hojalygynda, Jalabad sebi niň
Ak-Tek r obasynda geçirilen okuw maslahatynda
ýasaldy

39

2. DURNUKLY ENERGO ÜPJÜNÇILIGI ÜPJÜN ETMEK ÜÇIN
HOWA ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE
TEJRIBELER.
2.5 Gün howa kollektory
DÜŞÜNDIRIŞ
Önümçilik usuly: Çarçuwanyň faneradan ýasalan düýbünde wen lýatoryň diametrine deň bolan we barlag
klapany bilen deň bolan 2 deşik kesmeli. Çarçuwanyň aşagy folga izolýasiýasy bilen izolýasiýa edilmelidir
(aşagy ýelim bilen berkidilýär), bu gyzdyrylan sorujydan gelýän ýylylygy görkezýär we kollektoryň ýylylyk
ýitgisini azaldýar.
Aşaky deşige wen lýator oturdylýar we onuň kömegi bilen sowuk howa kollektora çekilýär. Wen lýatorlar
öçürilende howa hereke niň öňüni alýan barlag klapany ýokarky deşikde (kollektordan çykyşda) oturdylýar.
Siňdiriji kagyz gara reňk bilen örtülýär. Siňdirijiniň içki bölegine "labyrin " dakylýar, ol wen lýator
tarapyndan döredilen howa akymynyň gurluşyny üýtgedýär. (şeýle hem bu maksat üçin gofrirlenen howany
çykaryjy - uzynlygy 3 metre çenli ulanylyp bilner) we tutuş gurluş kollektor çarçuwasyna dakylýar. Sorujynyň
ýokarsy aýna bölegi bilen ýapylýar. Kollektoryň ähli kişleri silikon bilen berkidilýär. Wen lýatory işletmek
üçin kiçijik gün paneli ýa-da adaty elektrik paneli ulanylýar. Kollektor, jaýyň günorta diwaryna oturdylýar we
oňa aýlanýan howa üçin 2 sany deşik edilýär.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Howa gün kollektoryny ýasamak üçin wideo: h ps://youtu.be/IAoPOaxuIKY
Öz eliň bilen gün howa kollektory - h ps://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobratsolnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
Görkeziş meýdançasy: Jelal-Abad sebi Toktogul etrabynyň Ak-Te r obasy. Habarlaşmak üçin: Akmat
Çalow, e-mail: chalov_akmat@mail.ru.
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2.6 Konwektor pli Gün uradyjy

MAKSAT

PEÝDALAR

Gün guradyjysynyň temperaturasy, ortaça,
kölegedäki howanyň temperaturasyndan +15-20
C0-den ýokary bolup, +50 C0 ýetýär we daşarky
howanyň temperaturasy +20 C0 töweregi bolanda,
ýagny bahar aýynyň başyndan güýzüň ahyryna
çenli iýmitleri guratmak mümkin.

Guradyjyny gurmak aňsat we ol elýeterli
materiallardan ýasalýar. Miwe, hoz, hasyl hasylyny
saklamak üçin ulanylýar. Tehnologiýa hemme
ýerde möhümdir, ýöne esasanam ilat miweleri
guratmak (guradylan erik, kişmiş, gyrymsy we
ş.m.) bilen meşgullanýan ýerlerde. Bir wagtyň
özünde 10-20 kg çenli ýüklemek bolýar.
Ykdysady peýdalar:
џ Önümler mart-oktýabr aýlarynda guradylýar
џ Tagamyny, reňkini, peýdaly häsiýetlerini
goramak
џ Guramagyň tizligi - 1 gün
џ Gemrijilerden, mör-möjeklerden, guşlardan,
tozandan we ýagyşdan goramak
џ Guramak üçin meýdany 10 esse azaltmak
Tehnologiýa maşgalanyň iýmit paýyny giňeltmäge
mümkinçilik berýär (esasanam gyş aýlarynda),
guradyjy önümleriň aýal zähmetini ýeňilleşdirýär.
Ekologiýa taýdan arassa - gün energiýasyny
ulanmak bilen kömür, odun elektrik toguny talap
etmeýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Guradyjy ýyladyş zolagyndan (gün howa
kollektory) we kollektoryň üstündäki guradyjy
kameradan durýar. Guradyjy kameranyň içinde
birnäçe demir guradyjy gaplar ýerleşdirilýar.
Howa gün kollektoryndan geçýär we gyzýar.
Gyzdyrylan howa wen lýator tarapyndan guradyjy
zolaga çekilýär we paletlerde ýerleşýän miwelere
we gök önümlere urýar. Wen lýatoryň işleýşi, 220
V toky ýa-da fotoelektrik paneli (bar bolsa) üpjün
edýär.
Gerekli materiallar: 0,42 mx0,9 m kollektorly
guradyjy we 0,5 mx0, 7 mx0.5 m guradyjy kamera
üçin size 1 sahypa OCP fanera (galyňlygy 6 mm), 1
demir list (galyňlygy 4 mm) gerek bolar ), gara
boýag - 1 gap, bar (4cmx3 sm) - 36 m, metal tor (1
smx1 sm öýjükli) - 2 m2, silikon - 1 sany, nurbatlar 1 gap, çüý (30 mm) - 1 gap, aýna (galyňlygy 4mm) 0,4mX0,9 m, folga-izolin - 1 m, sowadyjy (14 W),
gapy berkidiji - 2,5 m, tutawaç - 1 sany, gasynlanan
şlang - 0,5 m, armatura burçy ( paletleriň
burçlaryny berkitmek üçin), elektrik sim we
wen lýatory eletrikden işletmek üçin wilka.
Esasy gurallar: lenta ölçegi, drel, ýylmaýjy, çekiç,
metal üçin gaýçy, aýna kesiji, byçgy, boýag çotgasy
(rolik), otwýortka, passa ž.

"Abdullah Ajy", Daýhan hojalygynda seminarlar
wagtynda guralan gün guradyjy
Tamaşa obasy, Batken sebi , Kyrgyzstan.
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2.6 Konwektor pli Gün uradyjy
DÜŞÜNDIRIŞ
Önümçilik usuly: 1. Gün howa kollektorynyň çarçuwasyny 0,42 mx0.9 m ululykda ýygnaýarys (gün
kollektoryny ýygnamak görkezmelerine serediň) ýeke-täk tapawudy deşikler arka tarapyndan deşilýär. 2.
OCP faneradan 0,5 mx0.7 mx0.5 m ululykdaky guradyjy kamerany ýygnaýarys we gara reňk bilen reňkleýäris.
Guradyjy kamerany 4 aýakdan (beýikligi 0,5 m) gurýarys. 3. Guradyjy kameranyň düýbünde deşik (30 mm)
deşýäris we guradyjy kamerany we kollektory (arka tarapdaky deşiklerden) birikdirmek üçin gasynlanan
şlangy ulanýarys. Guradyjy kameranyň we kollektoryň bogunlaryny seresaplylyk bilen silikonlaşdyrýarys,
şeýle hem ähli kişleri pugtalandyrýarmak zerurdyr. 4. Guradyjy kameranyň ýokarky bölegine sowadyjyny
dakýarys. 5. Çüýleri we çekiçleri ulanyp, ýalpyldawuk agaçdan 0,48mX0.4m ululykdaky gaplar üçin 5 sany
ramka ýasaýarys (burçlary armatur burçlary bilen berkitýäris) we toruň aşagyna düzýäris. b) Guradyjy
kameranyň gapysynyň kontury boýunça berkidijini berkidýäris, tutawajyny düzýäris.

Işleýşi: Gün guradyjysynyň üstünlikli işlemegi üçin günorta gönükdirilmelidir, ýagny gün şöhlesi kollektora
we fotoelektrik panele düşmegi üçin. Guradyjyda girler we tutawaçlar oturdylsa ony aňsatlyk bilen hereket
etdirip bolýar.
Gijelerine we bulutly howada guratmak üçin, 220 V-den işleýän 3 sany x 150 W lampalardan ä ýaçlyk
ýyladyş goşup bilersiňiz.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Gün guradyjy ýasamak baradaky wideo: h ps://youtu.be/YuvGUu5weco
Öz eliň bilen gün guradyjy: h ps://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499ﬀf00b395c679/opytizgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
Görkeziş meýdany:
Batken sebi Kadamjaý etrabynyň Tamaşa obasy, Kyrgystan. Habarlaşmak üçin: Aşbaýewa Aşirbu, tel.:
+996 (771) 215746.
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2.7 Uzak ýakylýan tüssesiz piroliz peçleri

MAKSAT

PEÝDALAR

Jaýlary ýylatmak üçin piroliz peji. Ykdysady taýdan
örän amatly, bir gezekde 7 güne çenli işleýär, peji
saklamazdan ýangyç (kömür, gabyk, agaç we ş.m.)
ýükläp bilersiňiz. Ýönekeý gurluş we işletmek.
Ýangyn taýdan howpsuz, zyňyndylar we kül emele
gelmän diýen ýaly işleýär.

Ýokary netijelilik - 85% -e çenli. Şol bir wagtyň
özünde, peç ýangyjyň 70% -ini tygşytlaýar, galyndy
we kül bolmazdan işleýär. Iň az tehniki hyzmat
wagty we möhüm zat - oda çydamly we sessiz
işleýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Piroliz peçleri Russiýada, Gazagystanda we beýleki
ýurtlarda - hususy jaýlarda, dükanlarda,
mekdeplerde, çagalar baglarynda we beýleki
binalarda - binalary özbaşdak we tygşytly ýylatmak
üçin giňden ýaýrandyr. Täsir, ýokary ýanma
temperaturasy sebäpli gazanylýar. 50 - 500 kw. m
ýangyç tygşytlylygy 3-5 esse, üznüksiz ýanmak
goşmaça ýangyç ýüklenmezden 7 güne çenli
dowam edýär. Peç öndürmegiň bahasy 400
dollardan (kiçi binalar üçin) we uly (oﬁs) binalar
üçin 2000 dollara çenli. Ýnagyç tygşytlylygy sebäpli
1-2 ýyldan özi töleýär.
Peç görnüşini nädip saýlamaly
Ilki bilen karara geliň:
peç haýsy maksatlar üçin zerur;
nirede durjakdygy;
haýsy ýangyç ulanmaly.
Öz eliňiz bilen döretmek üçin gurluşyk görnüşini
saýlanyňyzda, meýdanyny we görnüşini göz
öňünde tutuň. Gyzdyrylan otagyň parametrlerine
baglylykda pejiň ölçegleri we güýji saýlanýar.
Kerpiç modelleriniň geljekde ulanmak üçin
hemişelik ýerde goýulýandygyny, metaldan
ýasalanlaryň hemmesiniň diýen ýaly ykjamdygyny
ýatdan çykarmaly däldir.
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2.7 Uzak ýakylýan tüssesiz piroliz peçleri
DÜŞÜNDIRIŞ
Önümçilik üçin zerur bolar:
џ drel;
џ bolgarka, kesýän we ýylmaýjy girler;
џ kebşirleýji maşyn we elektrodlar;
џ galyňlygy 4 mm metall (7,5 m2 ýeterlik);
џ oda çydamly kerpiçler (10-15 sany);
џ sowadyjy;
џ temperatura ölçeýan;
џ kolosnikler;
џ tegelek we gönüburçly bölümiň turbalary;
џ iki gapy;
џ polat zolak.
El bilen edilýän işler aşakdaky amallary öz içine alýar:
iki kamerany we polat korpusy kebşirlemek;
kerpiç binýadyny döretmek;
deşikleri döretmek, kameralara howa üpjünçiligini guramak;
kameranyň penjiresini kesmek, gapyny oturtmak;
rozetka turbasyna sowadyjyny goýmak;
gazanlaryň diwarlary polatdan we proﬁlli turbalardan (gapyrgalary berkitmek üçin) bolgarkanyň kömegi
bilen kesilýär;
gapynyň ölçeglerini göz öňünde tutup, öň diwarda deşik döredilýär;
suw gabyny döretmek üçin poslamaýan polat ulanylýar;
ýylylyk çalşyjy suw turbalarynyň toplumyndan el bilen ýasalýar.
Häzirki wagtda köp dürli enjamlar bar. Piroliz pejini ýasamak üçin has jikme-jik görkezmeleri, mysal üçin, şu
sahypalarda tapyp bilersiňiz:
Pes kuwwatly peçler:
h ps://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
Ýokary güýçli peçler: www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Goşmaça materiallar
h ps://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html
h ps://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs
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2.8 Ýylylyk izolýasiýa we poslama arşy boýa "Kamkor"
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Kamkor ýylylyk saklaýjy boýag diwarlar, beton,
kerpiç,
plastik, metal, turbalar we beýleki her
bir materiallar üçin ulanylýan ýaly boýalýar we ol
netijeli ýylylyk gatlagyny berýär. Kamkor ýylylyk
izolýasiýasy jaýlaryň diwarlary üçin, fasadlary üçin,
tamlar üçin, aýnalaryň gyralary üçin, beton pollar
üçin, yssy we sowuk suw üpjün edýän turbalar,
ko n d i s i o n e r u l ga m l a r ü ç i n , s i s t e r n a l a r,
refrižeratorlar üçin ýokary netijeli bolup durýar. Ol
şeýle hem sowuk suw üpjünçiligi turbalarynda
kondensaty aradan aýrmak üçin we ýyladyş
ulgamlarynda ýylylygy ýitirmezlik üçin ulanylýar.
Kamkor ýyladyş izolýasiýasy -60 gradusdan +120 С
çenli ulanylyp bilner. Materialyň hyzmat ediş
möhleti 15 ýyldyr.

Boýagyň ulanylmagy energiýanyň 80 % çenli
tygşytlanmagyna getirýar. Köp işi talap edýän we
kerpiç, mineral pagta bilen ýylylyk izolýasiýasynyň
deregine ol her bir zada aňsat çalynýar we
d i wa r l a r y ň , t u r b a l a r y ň , j aý l a r y ň ý y l y l y k
izolýasiýasyny üpjün edýär. Antikorroziýa goragyny
ýokarlandyrýar. Daşky gatlaklary kondensat emele
gelmeginden goraýar. Jaýlary, diwarlary we hojalyk
gurluşlary ýyladýar. Büjetiň we energiýanyň düýpli
tygşytlylygy bolup geçýär, hem sowuk hem-de yssy
şertlerde.

DÜŞÜNDIRIŞ
KAMKOR Suwuk ýylylyk izolýasiýasy, ýokary
gözenekli ýylylyk izolýasiýa materialy bolup, 3
görnüşli ýylylyk geçirijisiniň - konweksiýa, geçiriji
we radiasiýa bloklaýyş mehanizminiň hasabynda
(ýokary ýylylyk garşylygy döredip) işleýär. KAMKOR
örtüginiň mikro deşik gurluşy, ýylylyk geçirilende
radiasiýanyň 82% -den gowragyny görkezýär we
dargadýar.
Pes ý ylylyk geçirij iligi seb äp li, KAMKOR
materialynyň galyňlygynda ýylylyk akymynyň
"gowşaşmagy" bolýar, pes şöhleleýiş mümkinçiligi
çykýan ýylylyk akymynyň derejesini peseldýär we
ýylylygyň peselmegini üpjün edýär. Önümçiligi we
satuwy Russiýada, Gazagystanda, Özbegistanda,
Gyrgyzystanda we beýleki ýurtlarda döredildi.
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2.8 Ýylylyk izolýasiýa we poslama arşy boýa "Kamkor"
DÜŞÜNDIRIŞ
Ulanmaklyk:
Ultra inçe ýylylyk izolýatory KAMKOP, adaty boýaga meňzeş yzygiderlilik bilen islendik ýüzüne ulanylyp
bilinýän suwuklykdyr. Inçe gatlak bilen ulanylýar - 1 mm-den köp bolmaly däl. Guradylandan soň, özboluşly
ýylylyk izolýasiýa häsiýe ne eýe bolan (1 mm KAMKOP = 50-60 mm mineral pagta) poslama garşy goragy
üpjün edýän elas k polimer örtük emele gelýär.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideomateriýallar
h ps://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ
Tel. +7 7182 65 16 82 (Gazagystan)
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2.9 Panelli ün peçleri. Eplenýän ün duhowkasy

MAKSAT

PEÝDALAR

Nahar bişirmek, çörek bişirmek we gün energiýasy
bilen suwy pasterizasiýa etmek üçin ýeterlik güýji
bolan ýönekeý enjam. Eplenýän peç syýahatda ýada iýmitleri iş ýerinde ýa-da jaýyň içinde göni
gyzdyrmak üçin ulanylyp bilner.

Hojalykda aýallaryň ykdysady ýagdaýyny
gowulaşdyrmak:
џ Energiýa garaşsyzlygy ýokarlandyrýar. Mugt
gün energiýasy her güneşli günde göni öýe
eltilýär.
џ Aýal-gyzlar üçin nahar bişirmek we zerur däl
bazarda pul gazanmak üçin öz energiýa
zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyrmak
üçin täze mümkinçilik döredýär.
џ Ýeňil arassalanýar, iýmit gazana ýanmaýar ýada ýapyşmaýar.
џ Öýüňizde eýýäm bar bolan zatlardan ýasamak
aňsat.

DÜŞÜNDIRIŞ
Kartonyň uly bölegi takmynan 1m X 1,33m.
aşakdaky diagrammada görkezilişi ýaly kesiň we
egiň. Görkezilen shema op mal, ýöne ownuk
üýtgeşmeler kabul ederliklidir. Kartonda takyk
epleri düzmek üçin ilki çemçe tutawajynyň gyrasy
bilen çyzyk boýunça bellik ediň, soňra gyrada sag
burçlarda buklaň. Deşikleri takyk we öň paneli
goldamak üçin kiçijik we dar ediň. Peç ulanmak
üçin gurlanda alýumin folgany içki ýüzünde
ýelmäň.
Düzeltmek üçin paneli ýalpyldawuk tarapy bilen
ýokaryk goýuň. Öň we yzky burçlary öňe epläň. Bu
dizaýnyň aýratynlygy, pes agramy - 0,5 kg we
takmynan ЗЗХЗЗ sm ölçegli ykjam blokda bukmak
ukybydyr.

Saglygy gowulaşdyrmak; Pandemiýa wagtynda
gün aşhanasyny ulanyp bişirmek üçin esas:
џ Witaminleri, ýokumly maddalary we tebigy
tagamy saklaýan önümler.
џ Maýyplar, garrylar, we ýaşlar üçin nahar
bişirmek aňsat we howpsuz
џ Agaçdan we kömürden tüsse çykmagyny
azaldýar, dem alyş keselleriniň howpuny
peseldýär.
џ Suwy pasterizasiýa edip, bakteriýalary öldürip
bilýär.
Agaç we odun tygşytlamak sebäpli tokaýlara zyýan
etirilmeýär. Tehnologiýa ýerli derejede öndürilip
bilner, şeýlelik bilen has köp iş orunlaryny üpjün
eder.
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2.9 Panelli ün peçleri. Eplenýän ün duhowkasy
DÜŞÜNDIRIŞ
Öňki paneli sazlamak
Öňki panelde gün şöhlelenmeli, ony ýapmaly däl. Öň panelini ýokaryk galdyryň ininiň ýarysyndan köp
bolmaz ýaly aşakda kiçijik kölege bolar ýaly ediň. Panel gün ýokary bolanda ýokarda bolmaly we gün pes
bolanda has pes burçly bolmaly.
Şemally günlerde pejiň gyralaryna we öň paneliniň aşagyna uly daşlar ýa-da kerpiçler ýerleşdirilip bilner.

Nahar bişirmek üçin teklipler
Arpa, mekgejöwen, tüwi, süle, bugdaý: 2 sagat. Adaty mukdarda suwdan başlaň. Indiki gezek düzüň. Gün
ýyly däl bolsa, makaron üçin maslahat berlişi ýaly suwy we dänäni aýratyn gyzdyrsaňyz has gowy bolar.
Dänäni gaty haýal ýumşasa (goňur tüwi) ýa-da aňsatlyk bilen ýumşasa (poko) bu has peýdalydyr.
Täze gök gök önümler: 1-1 1/2 sagat. Has uzyn bişirilse ajaýyp tagamly bolar, ýöne owadan ýaşyl reňkini
ýi rer.
Noýba- guradylan: 3-5 sagat. Adaty suwy öňünden guýup bolýar.
Şugundur, käşir, kartoşka we beýleki kök gök önümler: 3 sagat.
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DÜŞÜNDIRIŞ

Suratda – Nukusda peç ýygnamak boýunça master-klass
Seresaplyk we saklamak
Peji çyglylykdan we haýwanlardan has amatly ýerde, has gowusy jaýda saklaň. Polie lenler guramalydyr, we
olary polotensa bilen süpüriň.
Haltanyň açyk düýbüni ýapyň we gazany we sumkany peçiň merkezine ýerleşdiriň. Iki plas k paket
ulanylanda temperatura 20 C çenli ýokarlanyp biler. Gün ýagty şöhlenende plas k paket ulanman taýýarlap
bolar. Peje iki gazan hem ýerleşdirip bolar.
Taýýarlyk ýerini saýlamak
Peji potensial kölegelerden uzakda, göni gün şöhlesinden uzak, tekiz ýerde goýuň. Iň oňat ne jeler üçin
güneşli aşhana nahar bişirilýän döwürde hemişe gün şöhlesini talap edýär.
Ugrukdyrma Plitanyň öň ýüzüni günüň bir sagatda nirede boljakdygyny görkezip goýup bilersiňiz. Peç,
iými ň köpüsini günüň yzyndan öwürmän bişirmäge mümkinçilik berýär. Günüň dowamynda nahar
bişirmek üçin, peji günüň ýarymynda we günortada nirede boljakdygyny bilip şol ýere öwüriň.

49

2. DURNUKLY ENERGO ÜPJÜNÇILIGI ÜPJÜN ETMEK ÜÇIN
HOWA ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE
TEJRIBELER.
2.9 Panelli ün peçleri. Eplenýän ün duhowkasy
DÜŞÜNDIRIŞ
џ
џ

џ
џ

џ

џ
џ

Kelem, baklajan: Dogralan bolsa 1 ýa-da 1,5 sagat. Bägül, dilimlenen alma ýaly goňur bolýar, ýöne
tagamly bolýar.
Daşy bilen mekgejöwen: 1 - 1 ýarym sagat. Mekgejöwen däneleri göni gün şöhlesinde galsa birneme reňki
solýar. Daşky gaby çyglylygy saklar we däneleri tebigy gorar. Bişirmek wagtyny gysgaltmak üçin
mekgejöweniň gulagyna arassa gara jorap geýdirip bolýar.
Ýumurtga - suw goşmaň. Sarysy üçin iki sagat. Has uzyn bişirilse, beloklar goňur bolýar, ýöne tagamy
birmeňzeş.
Et - suw goşmaň. Uzak bişirseňiz, has ýumşak bolýar. Balyk: 1-2 sagat; Towuk: 2 sagat, soň çapmaly, jemi 3
sagat; Sygyr e , doňuz e we ş.m .: 2 sagat, kesmeli, 3 - 5 sagat – uly bölekler üçin; Gaz-hindi towugy, uly:
bü n gün.
Makaron, Wermiselli - Bir gazanda suw gyzdyryň we gury pastany başga bir gazana azajyk ösümlik ýagy
bilen goýuň we suw gaýnap bolýança gyzdyryň. Gyzgyn makaronlary gyzgyn suwa goşuň, garmaly we
ýene 10 minut bişirmeli.
Çörek bişirmek - günüň iň gowusy (irden 10-dan agşam 2-e çenli). Çörek: 3 sagat; Tortlar: 1 ýarym sagat;
Kökeler: 1 - 1 ýarym sagat we ýapylmaly däl. Aşaky gatlaklardan gaça duruň - olar çyg bolýar.
Pisseleri gowurmak - örtülmän bişirmek. Badam: 1 sagat, arahis: 2 sagat.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1aTJze3Gu6PVcJ3GygFoBbzuGZ7mCckFz/view?usp=sharing
h p://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_4
8_x_36.pdf,
h p://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_4
8_x_36_ led.pdf
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
Wideolar:
h ps://youtu.be/cSVVqFjY2Ek
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing
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2.10 Karton reﬂektorly parabolik peç

MAKSAT

PEÝDALAR

Bu aşhanalar şöhleleri ýygnaýan adaty egreldilen
aýna. Şeýle aşhanalaryň aýratynlygy şöhleleri
"nyşana" ýygnap bilijilik ukybydyr. Bu aşhanalar
nyşany uly derejede gyzdyryp bilýär. Adaty peçdäki
ýaly az mukdarda nahar bişirmeli bolanyňyzda
ulanmak amatly.

Köp obalarda we kişlaklarda gaz ýok, şonuň üçin
aýallar otda nahar bişirýärler. Odun hemişe
ýetmezçilik edýär. Eýýäm seýrek agaçlar we
plantasiýalar çapylýar.
Wagt we pul tygşytlaýar, aýallar üçin fiziki işjeňligi
ulanmagy talap etmeýär, kül aýyrmak we hapany
çykarmak hökman däl. Energiýa tygşytlanýar.
Daşky gurşawa düşýän agram azalýar. Tehnologiýa
has köp iş ýerlerini üpjün edip, ýerli derejede
öndürilip bilner.

DÜŞÜNDIRIŞ
Karton göçüriji bilen parabolik peç ýasamak
Reﬂektory öndürmegiň çylşyrymlydygyna garamazdan, ol gaty ýönekeý we kartondan we folgadan ýasalyp
bilner.
Kesmek arkaly Ýapraklary ýasamaly (12 sany.)

Karton ýapraklary ilki uzyn tarapy boýunça birikdirmeli.
Soňra emele gelen konsentrator plas nkasynyň içki bölegini halka birikdirilýär we içinden folga bilen
ýelmeýärler.
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2.10 Karton reﬂektorly parabolik peç
DÜŞÜNDIRIŞ

Esasyny sim ýa-da ýüp bilen çekdiriň.

Ine, ne jäniň ne jesi (daşarda we içerde).
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2.10 Karton reﬂektorly parabolik peç
DÜŞÜNDIRIŞ
Gazan üçin esas edýäris. Munuň üçin pejiň düýbünde 4 deşik ýasaýarys. Deşiklere 35sm uzynlykda
taýaklaryny salýarys. Ondan soň goşmaça berklik üçin bölejik taýaklaryny karton böleklerine ýelimläň. Şeýle
hem taýaklar çykmaz ýaly taýajyklaryň ujuna rezin zolak ýa-da sim öwürmek gowy pikir. Soňra ýene iki taýagy
simiň kömegi bilen berkidýäris. Ne jede esas emele gelýar.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
Wideolar:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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2.11 Gutudan ün peç

MAKSAT

PEÝDALAR

Köp mukdarda iýmit, we yssy suw taýýarlamak
üçin, ýangyç we tok ýakman ulanmak üçin. Şeýle
peç, köp sanly nahar bişirmek üçin ýeterlik 130
gradus temperaturany öndürmäge ukyply.

Arzan materiallar. Energiýany tygşytlamak. Daşky
gurşawa zyňyndylary azaltmak. Agaçlary kesmek,
kömür ýakmak ýa-da beýleki ýangyç talap etmeýär.
Energiýa sarp edilişini azaldar. Iýmit taýýarlamak
ü ç i n z ä h m e t ç y kd a j y l a r y n y ň a z a l m a g y.
Tehnologiýa ýerli derejede öndürilip bilner we
şeýlelik bilen has köp iş ýerlerini üpjün eder. Şeýle
hem öýden uzakda, mysal üçin öri meýdanlarynda,
baglarda we gök önüm baglarynda, mal bakanda
ulanylyp bilner. Ykdysady taýdan we ulanmak
aňsat, şol sanda aýallar üçinem. Ýokardaky jikmejikliklere serediň - bükülýan gün peç.

DÜŞÜNDIRIŞ
Size gerek bolar: birnäçe karton guty, folga we aýna
bölegi. Kiçijik guty saýlamaly, sebäbi oňa kiçi gazan
sygmagy üçin. Gazanyň gara bolmagy hökmanydyr,
sebäbi gün energiýasyny iň gowy siňdirýän reňk
gara. Soň gutularyň arasynda 3-5 sm aralyk bolar
ýaly uly guty alýarys.
Dogry ölçegdäki gutular ýok bolsa, olary gaýçy we
lenta bilen eýýäm bar bolanlardan aňsatlyk bilen
üýtgedip bilersiňiz. Gutynyň bir tarapyny 25-30
dereje burçda kesmek maslahat berilýär, gün
gorizontdan pes bolsa-da göni gün şöhlesi oňa
düşer. Kiçijik gutynyň içki bölegi şöhlelendiriji folga
bilen örtülmelidir, şonuň üçin diwarlardan
şöhlelenýän gün şöhleleri tabaga düşer.
Ýylylyk radiasiýasynyň daşyna çykmazlygy üçin
guty aýna bilen örtülmeli we diwarlar izolýasiýa
edilmeli; munuň üçin iki gutynyň arasynda emele
gelen boşluk gasynlanan karton ýa-da mineral ýüň
bilen doldurylmalydyr.
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2.11 Gutudan ün peç
DÜŞÜNDIRIŞ
Size gerek bolar: birnäçe karton guty, folga we aýna bölegi. Kiçijik guty saýlamaly, sebäbi oňa kiçi gazan
sygmagy üçin. Gazanyň gara bolmagy hökmanydyr, sebäbi gün energiýasyny iň gowy siňdirýän gara. Soňra
gutularyň arasynda 3-5 sm aralyk bolar ýaly uly guty saýlaýarys.
Eger laýyk ölçegli gutular ýok bolsa, olary gaýçy we lenta bilen bar bolanlardan aňsatlyk bilen üýtgedip
bilersiňiz. Gutynyň bir tarapyny 25-30 dereje burçda kesmek maslahat berilýär, gün gorizontdan pes bolsada göni gün şöhlesi oňa düşer. Kiçijik gutynyň içini şöhlelendiriji folga bilen örtmeli, diwarlardan şöhlelenýän
gün şöhleleri gazana degýär.
Ýylylyk radiasiýasy öçmezligi üçin guty aýna bilen örtülmeli we diwarlar izolýasiýa edilmeli; munuň üçin iki
gutynyň arasynda emele gelen boşluk gasynlanan karton ýa-da mineral ýüň bilen doldurylmalydyr.

Has ýokary ne jelilik üçin gün energiýasynyň ulanylyş meýdanyny köpeltmek üçin guty gapaklaryna folga
reﬂektorlaryny we aýnalary dakmaly. Reﬂektorlary gün şöhleleriniň göni gazana degmegi üçin wagtalwagtal sazlamaly. Nukusdaky okuwda gün şöhlesiniň täsirini ýokarlandyrmak üçin linzalary ulanmak arkaly
synag geçirildi. Panel ojaklarynda nahar bişirmek üçin maslahatlar – serediň: bükülýän gün peç.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
Wideo:
h ps://youtu.be/5YaQnfz1TPA
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2.12 Kompost katali k suw we howa yzdyryjy

MAKSAT

PEÝDALAR

Kompostlamak prosesinde aerob bakteriýalary
organiki maddalary ýylylyga we kömürturşy gazyna
öwürýär. Bu ýylylyk kosmosda ýyladyş we gyzgyn
suw bilen ýylatmak üçin ulanylyp bilner, kompost
üýşmesiniň içindäki temperatura 60-70 gradusa
ýetýär.

Jaýyň ýylylyk izolýasiýasy we kompost "bioreaktor"
ýa-da biomilleriň ulanylmagy çykdajylary ep-esli
azaltmaga we islendik ýangyjyň ýanmagyndan
doly ýüz öwürmäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik
bilen, diňe puluňyzy däl, daşky gurşawy hem
gorarsyňyz. Kompost suw gyzdyryjy elektrik
çeşmesine birikdirilmeli däl, özbaşdak tertipde
işleýär we ýokary hilli we durnukly ýyladyşy
kepillendirýär. Aýallar üçin zähmet çykdajylarynyň
azalmagy bolup geçýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
1. 4 * 4 metr ululykdaky tekiz toýun ýa-da gowy
drenžly ýerleri saýlanýar
2. Uly şahly mallaryň suwuk däl dersi (3-4
aýdan uly däl), 10 sm gatlakda saman bilen
garylýar we aýak, pil ýa-da başga usul bilen
gysylýar, 50 sm beýiklikde goýulýar.
3. Gatlak 1m2 üçin 1 paket derejesinde suw we
Kompostin bilen gowy dökülýär
4. Aýry-aýrylykda, ýyly pol üçin turba 15-25 sm
arasynda uzaklyk bilen ýa-da tegelek
görnüşde sim ulanyp, 3,5 * 3,5 m çarçuwaly tor
bilen birikdirilýär (turbalar biri-birine näçe
ýakyn bolsa, suw şonça-da gowy gyzdyrylar)
5. Turbanyň bir tarapynda suw birikdirmek we
turbanyň indiki "gatyna" birikmek üçin ýeterlik
uzynlykda bolmaly
6. Ondan soň, turbalar bilen taýýar çarçuwa
gurnamanyň birinji gatynda, takmynan 50 sm
beýiklikde ýerleşýär.
7. 2-nji we 3-nji ädimleri gaýtalaň we ýene 50
sm ders döküň, saman goşuň we bakteriýalar
bilen gowy suwaryň.
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2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.12 Компостный каталитический водо- и
воздухонагреватель
DÜŞÜNDIRIŞ

8. Indiki çarçuwa 3 * 3 ölçegdäki torda ýasalmalydyr, sebäbi üýşmek piramida gňrnüşinde goýlar (50-70 sm
beýiklikdäki üýşmäniň töwereginde haýat ýasamak mümkin bolsa, işlemek has amatly bolar)
9. Aşaky çarçuwanyň turbasy ýokarky turba birikdirilip, üýşmek iň az beýiklige 1,8 - 2,2 metre ýetýänçä
gaýtalanýar.
10. 3-4 günden soň, gurnamagymyzyň içindäki temperatura azyndan 40-50C bolar
11. Suw üpjünçiligi turbanyň ýokarky rozetkasyna birikdirildi. Agyrlyk güýji bilen, gurnamaňyz suw
çüýşesinden ýa-da krandan pes bolsa. Suwly gap pes bolsa, suw üpjünçiligini nasos arkaly birikdirmeli.
12. Turbanyň rozetkasy gyzgyn suw gerek bolýan turba birikdirilýär. Suwy ýylatmak üçin ulanmak
meýilleşdirilse, zynjyr ýapylýar.
13. Turbanyň ýyladyş gurnamagynyň we otagyň daşyndaky bir böleginde işleýän böleginiň çalt sowap
biljekdigini, şeýlelik bilen suwuň temperaturasyny peseldip biljekdigini göz öňünde tutmalydyrys, şonuň
üçin bu bölüm izolýasiýa edilmelidir (ýyladylmalydyr).
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2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.12 Компостный каталитический водо- и
воздухонагреватель
DÜŞÜNDIRIŞ
Kompost suw gyzdyryjy üçin maslahat berilýän parametrler.
50 tonna we 120 m3 kompost suw gyzdyryjy (diametri takmynan 5 metr we beýikligi 2,5 m) Kompostyň
içinde 200 metr turba bilen bolan, 60 gradus Selsiýada minutda 4 litr suw öndürýär (başlangyç suw
temperaturasynda 10 dereje) . Bu sagatda 240 litr suw = 10 kWt (takmynan 1 litr suwuk ýangyç bilen deňdir) .
50 tonna üýşmek 10 aý işlär.
Kompost üýşmesinde 2 se r ulanyp bilersiňiz. Suwy ýylatmak üçin suw turbalarynyň biri. Ikinjisi, howany
ýylatmak üçin howa kanaly (howany gyzdyryjyny guramak). "Howa" ýagdaýynda ýylylyk çalşyjy gerek däl,
turba poldan sowuk howany alýar we gyzgyn howany yzyna gaýtarýar. Şeýle hem göz öňünde tutulmaly: 50
tonnadan gowrak üýşmek gyş aýazlaryna diýen ýaly täsir etmeýär.
Mini-biomailer gyş üçin "doňýar" we ýazda gaýtadan işe başlaýar.
Biomailer hasaplamasy.
T e g e le k e s a s
D ia m e t r ,
m
4
5
6
7
8

B o ý y,
m
2.1
2.8
2.8
3.5
3.5

Me ý d a n ,y
m
13
20
28
37
50

G a t la k la, r
san .
2
3
3
4
4

G ö w r ü m, i
m
20
40
60
100
145

E n e r g iý a ç y k a r y,ly ş
kW t
1.1
2 .6
4.2
7 .9
1 1 .3

Iň ýönekeý katali k suw gyzdyryjy
Şeýle suw gyzdyryjyda iň gymmatly zat, islendik howada we gije-gündiziň dowamynda işlemegidir. Otlar
çüýremek döwründe gyzyp başlaýar we 60-70 ° C we ondanam köp gyzýar. Otlar komposta öwrülende, suwy
gyzdyrýar. Diňe taýýarlanan üýşmeleňde birnäçe plas k çüýşeleri we gaplary "gömmeli". Birnäçe sagatdan
bolsa gyzgyn suw alarsyňyz [23].
Otlary orandan soň (inçe kesilen bolsa has gowudyr, ony üýşmeleň edip, suwarýarlar we biraz gysýarlar.
Otuň çüýremegi prosesi plas k örtük bilen örtseňiz hasam gowy bolar. Ertesi gün bu üýşmäniň içindäki
temperatura 50 C-den ýokary bolar. Suw gyzdyryjyny Saklaýjy görnüşli edip bilersiňiz. 10-20 litrlik kanistany
alyp, oňa iki şlangy- turbalary kesmek ýeterlikdir, girelge we çykalga. Şlanglar göni kran bilen birikdirilip
bilner.
Bellik:
Şeýle kompost suw gyzdyryjy 2 hepde işleýär, şondan soň temperatura peselip başlaýar. Soňra täze otlary we
haşal otlary orup ýa-da ýyly suw bilen nemlendirilen guradylan otlary we köne otlary ulanyp bilersiňiz.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing
Wideolar:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1Ekx4qP-7DbKxhbOoUtBSC5zrtdpjFCyu/view?usp=sharing
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2 DURNUKLY ENERGO ÜPJÜNÇILIGI ÜPJÜN ETMEK ÜÇIN
HOWA ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE
TEJRIBELER
2.13 Plas ki çüýşelerden öýde öndürilen kondisioner

MAKSAT

PEÝDALAR

Bangladeş we beýleki yssy ýurtlar jaýlary
sowatmak üçin elektrik toguny talap etmeýän
kondisionerleri ulanýarlar. Energiýa sarp etmän
otagy nädip sowatmak barada, “Eco-CooIer” atly
bir taslama oýlanylyp tapyldy. Şeýle dizaýny
döretmek üçin plastik çüýşeleri we karton
böleklerini ulanmaly. Bu çylşyrymly däl gurluşyk,
adamlaryň toksuz, demirden ýasalan öýlerinde
ýaşaýan Bangladeşdäki 25,000-den gowrak
öýünde oturdyldy.

Temperatura ýokary şertlerde jaýlary sowatmak
üçin energiýa tygşytlamak. Ölüm howpuny
azaltmak, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak
we ýylylyk hapalanmagy we howanyň üýtgemegi
bilen baglanyşykly ýaşaýyş we saglyk üçin amatly
şertler. Tehnologiýa gymmat däl – bir gurnama
üçin 10 dollara çenli.

DÜŞÜNDIRIŞ
Şeýle "kondisioner" ýasamak ýönekeý we gaty arzan.
Galyň kartonyň bir böleginde çüýşäniň boýnunyň
diametri bilen deşikleri kesmeli.

Soňra çüýşäniň ýarysyny kesip, boýnuň bilen bölek goý
we gapagyň ýokarsyny gaýçy bilen kesmeli

Çüýşeleri karton / fanera/ tagta salmak galýar

Çüýşäniň we boýnuň diametrleriniň arasyndaky
tapawut näçe köp bolsa, şonça gowy. Bu ýerde
ýönekeý bir prinsip işleýär: çüýşelere gyzgyn howa
girýär we boýnuň daralmagy sebäpli biraz sowaýar otag sowuk bolar.
Tapawut takmynan 5 dereje, ýöne bu sowuklyk hem
göze ilýär.

Beýleki tarapdaky gapaklary nurbatlaň we boýunlar
penjiräniň gurluşyna, otagyň içine sereder ýaly guruň.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideomaterýallar: h ps://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk
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3. IÝMIT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRMEK ÜÇIN HOWA
ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE TEJRIBELER.
3.1 Ekinleriň durnuklyly yny ýokarlandyrmak üçin sapmalar.

MAKSAT

PEÝDALAR

Sanjymlar oba hojalygynyň önümleriniň iň oňat
zerur häsiýetlerini berýär, şol bir wagtyň özünde
daşky görnüşini we saklanyşyny gowulandyrýar.
Sanjymlar ýerli miwe ekinlerine howanyň
üýtgemegine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär,
ösümliklere uýgunlaşma häsiýetleriniň köpüsini guraklyga garşylyk, aýaz garşylygy we ş.m. berýär.

Ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek netijesinde
miweli agaçlaryň ähli gymmatly görnüşlerini
köpeltmek we gorap saklamak mümkin. Sapmalar,
kyn howa şertlerinde ekin ösdürip ýetişdirmäge
mümkinçilik berýän zerur uýgunlaşma
häsiýetlerini almaga mümkinçilik berýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Ekmek tehnologiýasy, ösümlik tohumdan ýa-da
ş a h a d a n to h u m b i l e n kö p e l i p b i l m e ýä n
ýagdaýlarda ulanylýar. Hiç hili gymmaty bolmadyk
miwelerden bir agajyň düýbüne, zerur hasyl
berýän başga bir şahany dakyň. Berkidiljek
şahasyna podwa diýilýär. Berkidilýän ýeriň
ýokarsyna priwa diýilýär.
Miwe agaçlaryny ösdürip ýe şdirmekde uzak
wagtlap adamlar köp sanly dürli usullary ösdürip
ýe şdirdiler. Çylşyrymly we ýönekeý usullar
ulanylýar, hünärmenleriň köpüsi olary iki
kategoriýa bölýärler: sapmak we etmek bilen
sapmak.
Sanjym usullary.
Peýwent etmäniň (göz bilen sapmak) ösümlikleriň
uzynlygy 25-35 mm we ini 4-6 mm bolan galkan
bilen köpelmegi bolup, ol pyntykdan, gabykdan we
ownuk agaç gatlagyny öz içine alýar. Bu usul
Tä j i g i sta ny ň g ü n o r ta s e b i t l e r i n d e m i we
tohumlaryny, şol sanda tohumly miweleri
köpeltmekde giňden ulanylýar, bu ýerde
sapmalaryň ýokary ýaşamagyny we köpeliş
derejesini üpjün edýär.

Täjigistanda geçirilen CAMP4A5B okuwynda
sapma sanjymyny geçirmek
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3. IÝMIT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRMEK ÜÇIN HOWA
ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE TEJRIBELER.
3.1 Ekinleriň durnuklyly yny ýokarlandyrmak üçin sapmalar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Peýwent etmäniň 2 görnüşi bar - wagt we tehnika taýdan tapawutlanýan “T şekilli” (ýa-da Täjigistanda
“bargpaýwand”, pyntyk pyntyga) we “düwmede” (pyntygyö şahasyna peýwent edilmegi).
Guraklyga çydamly ýa-da aýaza çydamly häsiýetleri bermek üçin degişli sapma meterialyny saýlap almaly
(Täjik dilinde “tagpaivand”). Mysal üçin, behini esas edip ulansaňyz, has guraklyga çydamly armut alyp
bilersiňiz. Täjigistanda sapma üçin seneler maý we awgust aýlarydyr.

Sapmak arkaly bahar sanjymy. Häzirki wagtda bahar aýy sapmak ne jesinde, erik, alma, armut we süýji alça
görnüşlerini köpeltmegiň esasy usulydyr. Sapmak arkaly bahar sanjymy ýapraklar açylmanka pyntyklan
mahaly amala aşyrylýar.
Şeýle hem bu bag ekinleri üçin zerur klimata uýgunlaşma aýratynlyklaryny üpjün edýär. Bu ekiş usuly ösdürip
ýe şdirmekden has çalt hasyl almaga mümkinçilik berýär. Täjigistanda sanjymlaryň wagty ösümlikleriň
pyntyklamazyndan öň.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Kömek ulgamy "Oba hojalygy tehnikasy" Miwe agaçlaryny sapmak.
h ps://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev
Wideo: Sapmak h ps://youtu.be/TSFqiixzIts
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3 IÝMIT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRMEK ÜÇIN HOWA ŞERTLERINE
ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE TEJRIBELER.
3.2 Öý ba ynyň öndürijili ini ýokarlandyrmak üçin yrkma

MAKSAT

ВЫГОДЫ

Howanyň üýtgemegi şertlerinde uýgunlaşdyrylan
bagçylygy ösdürmek has möhüm meselä öwrülýär.
Şol bir wagtyň özünde ösümlikleriň ýokarsyny
täçlemek we gyrkmak üçin tehnologiýalary
goşmak bilen dürli agrotehniki usullary we
tehnologiýalary ulanylýar. Bagy gyrkmak
ösümlikleriň ýagdaýy, hasylyň mukdary we hili üçin
möhüm ähmiýete eýe. Ol Agajyň içindäki
metabolik prosesleri kadalaşdyrýar, möhüm
çeşmeleri paýlaýar we agajyň zerur ýerlerine
gönükdirýär. Gyrkmak bilen yssa we gyşa
çydamlylyk ýokarlandyrýar. Dogry gyrkmagy
u l n a m a k b i l e n s u w re ž i m l e r i n i - s u w u ň
bugarmagyny, esasanam ýagyşly we suwarymly
ýerlerde kadalaşdyrmak bolýar. Dogry gyrkmaklyk
bilen agajyň her şahasy beýlekilere päsgel
bermezden zerur mukdarda ýagtylygy we öz ýerini
alýar.

Gyrkmak we püri formalaşdyrmak howanyň
üýtgemegi, gurakçylyk we suwaryş suwunyň
ýetmezçiligi sebäpli şertlerde ösümlikleriň
guraklyga çydamlylygyny ýokarlandyrýar, suw sarp
etmesini azaldýar, kesellere garşy çydamlylygy
ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

DÜŞÜNDIRIŞ

Täjigistanyň Boboisurhan obasyndan öý hojalykçy
Buriýewa Sabohat, miweli agaçlary we
üzümçilikleri gyrkmak boýunça CAMP4ASB
okuwynda.

Howanyň üýtgemegi ösümlikler üçin amatsyz
howanyň temperaturasynyň, şeýle hem güýçli
tomus yssysynyň ýokarlanmagy bilen
häsiýetlenýär we bu ösümlikleriň ýylylyga
garşylygy we gyş çydamlylygyna täsir edýär. Miweli
ekinlerde erbet howa täsirleri hasylyň we hiliň
peselmegine, suwuň güýçli bugarmagy suw
ýetmezçiligine we baglarda keselleriň we
zyýankeşleriň ýaýramagyna sebäp bolýar.
Nega w ýaramaz howa täsirleriniň öňüni almak
üçin, püri dogry saýlamak we emele ge rmek
arkaly uýgunlaşma çärelerini amala aşyryp bolýar.
Üstünlikli gyrkmak ekin önümçiligini sagdyn
saklamaga, öndürijiligi ýokarlandyrmaga we ekin
hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.
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DÜŞÜNDIRIŞ
Miwe agaçlaryny gyrkmak we formirlemek.
Täjigistan Respublikasynda alma we armutyň köp görnüşi üçin kabul edilen formirlemek ulgamy güýçli kök
esaslarda- kesilen-hatar-hatardyr. Bu ulgama laýyklykda doly emele gelen miweli agajyň, birinji ter binde
bäş-ýedi skelet şahasy bolmaly. Olaryň emele gelmegi bilen bir wagtda ikinji we üçünji ter pleriň şahalary
goýulýar: ikinji ter biň birinji şahasy düýbünden 30-40 sm uzaklykda, ikinjisi birinjiden 25-30 sm soň
goýulýär. Üçünji ter pdäki şahalaryň emele gelmegi hem amala aşyrylýar. Doly miwe wagtynda gyrkma
agaçlaryň ösmegini we öndürijiligini saklamaga gönükdirilendir. Pürini galyňlaşdyrýan diňe ownuk şahalar
kesilýär, aýry-aýry, täze döredilen uzyn şahalar miwe şahalaryna geçirmek üçin gysgaldylýar. Agaçlaryň bu
görnüşde gyrkylmagy, suwy köpeltmän agaçlaryň öndürijiligini ýokarlandyrýar.
Hasylsyz ýylda gyrkma ulgamy, şu ýylky ösüşi we inçelmegi düýpgöter gysgaltmagy, şeýle hem çylşyrymly
şahalary gysgaltmagy öz içine alýar. Ne jede ösüş güýçlenýär, agaçlarda köp wegeta w baldak emele gelýär
we miwäniň ösýän pyntyklary azalýar. Gysga gyrkma, güýçli ösüşe sebäp bolýar, indiki ýyl miweli pyntyklary
goýmak üçin gysgaldylýar. Munuň bilen birlikde agaçlaryň iýmitlenmegi we suw üpjünçiligi üçin şertleri
güýçlendirmek zerurdyr. Ýöne gurakçylyk şertlerinde bu gyrkma usulyndan ägä bolmaly.
Agaç gyrkma üçin bölekleri kesgitlemek.

1-dördünji şaha, 2- bäşinji şaha, 3- merkezi görkeziji, 4konkurent.

1- doly emele gelen agaç, 5 sany şaha bilen.
Üçünji (dördünji ýylyň bahary)
2- pürüň görnüşi.
Kiçi görnüşde kesilen pür.

63

3 IÝMIT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRMEK ÜÇIN HOWA ŞERTLERINE
ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE TEJRIBELER.
3.2 Öý ba ynyň öndürijili ini ýokarlandyrmak üçin yrkma

DÜŞÜNDIRIŞ
Üzümiň gyrkmasy.
Gyrkma üzümleriň ösmegine we miwesine gözegçilik etmek üçin iň möhüm agrotehniki usuldyr. Dogry
gyrkmak bilen, önümiň hili bilen her ýyl ýokary hasyl alyp bolýar. Ýaş gyrymsy agaçlary gyrkmak bilen,
islenýän görnüşe ýe lýär we ýyllyk uly gyrymsy agaçlaryny gyrkmak aşakdakylary üpjün edýär: 1) şol ýylda
miwäni ge rmegi kadalaşdyrmak; 2) indiki ýyl üçin miwe ge rýän üzüm hoşalary we indiki ýyl üçin çalyşýan
üzümleri ösdürip ýe şdirmek; 3) kabul edilen görnüşi saklamak; 4) üzüm agaçlaryň aýry-aýry böleklerini
wagtal-wagtal çalyşmak.
Üzüm agaçlarynyň görnüşleri.
Üzümçilikde agaçlaryň emele gelmeginiň iň köp ýaýran görnüşleri bar: ýelpewaç görnüşli, ýokary baldakly,
"paýsyz" (goldawsyz - käse şekilli) we paýa galdyrylan (sütünli).
Ýelpewaç görnüşli

Ýokary baldakly emele ge riş

«paýsyz» şekili

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Üzüm gyrkmak: h ps://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnajainstrukcija-dlja-novichkov.htm
Gyrkmagyň esasy ýörelgeleri: h p://www.4living.ru/items/ar cle/osnovnye-principy-obrezki-plodovyhderevev/
Agaçlary nädip gyrkmaly: h ps://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-derevyasanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
Wideo: Miwe agaçlaryny gyrkma h ps://youtu.be/iOzRkgJBrN0
64

3. IÝMIT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRMEK ÜÇIN HOWA
ŞERTLERINE ÇYDAMLY TEHNOLOGIÝALAR WE TEJRIBELER.
3.3 Gün ýyladyşhanasy

MAKSAT

PEÝDALAR

Gün ýyladyşhanalary ýylyň dowamynda ekinleri
ýygnamak we kyn howa şertlerinde goramak üçin
ygtybarly, wagt synagyndan geçen tehnologiýa.
Gün ýyladyşhanalary sowuk howada iň köp
mukdarda gün şöhlelerini ýygnaýarlar ýyladyş we
daşarky energiýa çeşmelerini ulanmazdan ekinleri
ýylyň dowamynda ösdürip ýetişdirmek üçin içki
jaýy ýyladýarlar.
Gün ýyladyşhanalaryna käwagt passiw gün
ýyladyşhanalary ýa-da gelio ýyladyşhanalary
diýilýär. Bu ýyladyşhanalar demirgazykdan,
gündogardan, günbatardan ýylylygyň ýitmeginiň
öňüni alyp, günortadan göni gün şöhlesini almak
we ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir. Ýörite
dizaýn we ulanylýan energiýa tygşytlaýjy
materiallar sebäpli, ýylyň dowamynda zerur
temperatura režimini saklamak we uzak sebitleriň
ýaşaýjylarynyň esasy gök önümler we otlar bilen
öz-özüni üpjün etmegini ýokarlandyrmak
mümkiçiligi döreýär.

Ýyladyşhananyň içindäki mikroklimat size gök
önümleri we bakja önümlerini ýylboýy
ösdürmäge mümkinçilik berýär.
џ Ýyladyşhananyň bir tarapyny ýapmak üçin açyk
reňkli plýonka ýa-da aýnadan başga
ýyladyşhananyň gurluşygy üçin ýerli materiallar
(palçyk, agaç, sypal) ulanylýar,.
џ Ýylylylyk izolýasiýasynyň ulanylmagy sebäpli
ýylylyk ýitgisiniň ep-esli azalmagy; ýyladyşhana
ýyladyş talap etmeýär.
џ Gurluşyk işleri ýerli gurluşykçylar tarapyndan
amala aşyrylyp bilner.

DÜŞÜNDIRIŞ

џ

Ykdysady peýdalar gök ekinleriň irki nahallaryny
s at m a kd a n , i r k i o b a h o j a l y k ö n ü m l e r i n i
öndürmekden, bir gezekde 2-3 esse, şeýle hem
önümi girdejili we has amatly ammarda saklamak
arkaly üpjün edilip bilner.
Ýyladyşhana işi oba aýallary üçin iň adatydyr.
Ýyladyşhanany dolandyrmak aýallardan täze, ýöne
ýönekeý bilimleri we başarnyklary talap eder, ýöne
peýdalary aýdyň we ähmiýetli bolup biler. Gün
Ýyladyşhanany gurmak gaty gymmat bolsa-da, irki
ekinleri goramak we goşmaça girdeji gazanmak
nukdaýnazaryndan ep-esli uýgunlaşma peýdalary
bar.

Gün ýylylyk energiýasynyň ýörelgesi gündizine gün
energiýasyny ýygnamak we saklamak we gije
ý y l y l y k e n e rg i ýa sy ny ň ý u w a ş - ý u w a ş d a n
çykmagydyr.
Gün teplisasy:
џ gün energiýasyny ele alýar;
џ bu energiýany gündiz teplisanyň diwarlarynda
ýylylyk görnüşinde saklaýar;
џ içki giňişligi gyzdyrmak üçin gije bu ýylylygy
berýär;
џ ýylylygy saklamak üçin izolýasiýa bar;
џ aşa gyzmazlyk üçin şemalladylyp bilner.
Täjigistanyň Şartuz etrabynyň Birýaş obasyndaky
Ýaşlar ekologiýa merkeziniň gün ýyladyşhanasy.
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Önümçilik, gurluşyk
џ Passiw gün ýyladyşhanasy gündogar-günbatar okunyň ugrunda düzülýär: gün şöhlesiniň uzynlygy
şeýlelik bilen gün şöhleleriniň mümkin bolan iň uly ýere ýetmegi üçin ýokarlanýar.
џ Gündogar, günbatar we demirgazyk taraplardaky diwarlar, şeýle hem üçek, ýylylygyň ýitmegini azaltmak
we ýylylygy saklamak mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklaryna eýe
bolmalydyr. Bu 3 gatly diwarlaryň gurulmagy arkaly gazanylýar: içki gatlak gündizine ýylylyk ýygnaýar we
gijelerine berýär - bu gatlak palçyk kerpiçlerinden gurlup, ýyladyşyň tutulmagyny güýçlendirmek üçin
ýyladyşhananyň içinden gara reňk bilen boýalyp bilner; ikinji gatlak izolýasiýa gatlagy (sypal) we daşarky
gatlak palçyk kerpiçden ýasalan ýük göteriji diwardyr.
џ Günorta tarapdaky diwar plastmassa örtükli agaç çarçuwa meňzeýär. Ýylylygy saklamak üçin bu diwar
gijelerine ýylylyk izolýasiýa materialy bilen örtülip bilner.
џ Diwarlardaky we üçekdäki temperaturany sazlamak üçin howa çalşygy lýuklary oturdylýar.
џ Fundament daşlardan we betondan gurlup, ýyladyşhananyň gurluşynyň durnuklylygyny üpjün eder,
ýylylygyň ýitmegini azaldar we ýyladyşhanadaky topragy zyýankeşlerden gorar.
Ýyladyşhanany ýapmak
ÖÝ ýyladyşhanalary gurmak üçin daýhanlar we daça ýaşaýjylary köplenç polie len, az derejede polikarbonat
we aýna ulanýarlar. Iň meşhur we iň arzan görnüşi ýönekeý polie len örtükdir. Gurluşyň diregleriniň
arasynda simden ýa-da güýçli ýüpden ýasalan goşmaça goldaw toruny çekmek maslahat berilýär. Bu çäre,
köp mukdarda gar ýygnanan ýagdaýynda polie len örtügini gorar.
Temperatura ter bi
Ýokary hilli nahallary almak üçin, ýyladyşhananyň içindäki howanyň temperaturasyny yzygiderli sazlamaly,
ony 22-25 ° C derejesinde saklamaly. Temperaturany sazlamak üçin lýuklar arkaly howa çalşygy ulanylýar üçekdäki ýörite lýuklar arkaly.
Topragy taýýarlamak
Ekmezden ozal, topragyň bakteriýalardan, kömeleklerden we wiruslardan, şeýle hem ýyladyşhanadaky
ösümlik bölekleriniň galyndylaryndan arassalamak üpjün etmek üçin birnäçe çäreleri geçirmek maslahat
berilýär, topragy baýlaşdyrmak zerur.
Agrotehnika
Ösümlikleriň ösmegi üçin amatly şertleri döretmäge we zyýan berijileriň köpelmegini öňüni almak üçin
ýyladyşhanalarda agrotehniki çäreler toplumy ulanylýar. Agrotehniki çäreleriň arsenalynda baý hasyl
almaga gönükdirilen köp täsirli usul bar. Ýyladyşhanalarda we gyzgyn otaglarda ösümlikleriň çydamly
görnüşleri saýlamak uly ähmiýete eýedir. Ýyladyşhanalarda maslahat berilýän ekiş seneleri (Täjigistanyň
günortasy üçin):
Şi ller: Dekabr – gülli kelem, ak kelem; , Fewral - pomidor.
Şi lleri ekmek: Ýanwar – gülli kelem; Fewral, Mart - pomidor, hyýar. Oktýabr, Noýabr, Dekabr - gök otlar
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Ýyladyşhanany ýylatmak
Eger ýyladyşhana ýylylyk izolýasiýasynyň kadalaryna laýyklykda gurlan bolsa we güne gönükdirilen bolsa,
adatça gyşda ýyladyşhanany ýörite ýylatmak talap edilmeýär. Bu düzgün adatça Täjigistanyň iň günorta
sebitlerinde işleýär, ýöne soňky ýyllarda howanyň üýtgemegi we sowuk gyşlar sebäpli birnäçe usul
ulanylmaly:
џ polie leniň goşa gatlagy;
џ täze sygyr ýa-da at döküni (birnäçe bedre) gije ýyladyşhanany gyzdyrar;
џ ýyly suwly demir bedre, ýyladyşhanada bir gije goýulsa, temperatura režimini hem saklar;
џ gündizine güne gyzdyrylýan, gije ýyladyşhana ge rilen daşlar ýa-da ýyladyşhanada hemişelik
ýerleşdirilen daşlar ýylylyk akkumulýatorlary ýyladyşhanada ýylylygy saklamaga kömek eder;
џ gije ýyladyşhanada açylýan izolýasiýa ulanyp bilersiňiz.
Ýyladyşhananyň dizaýny (GERES-iň materiallaryna esaslanýar).
15 sm saman kerpiji
10 sm ýylylyk izolýasiýasy

demirg

30 sm. Saman kerpiji

toprak

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
џ Ýer serişdelerini durnukly dolandyrmak üçin tehnologiýalar we çemeleşmeler. Gün ýyladyşhanalary.
WOCAT, 2011 h ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1032/
џ Gün ýyladyşhanalaryny gurmak üçin gollanma. Ýaşlaryň daşky gurşaw merkezi, 2017
h ps://slmtj.net/item.html?d=ae5292f2-8cc8-485f-bb0d-66338258a5eb
џ Passiw gün ýyladyşhanasy. CACILM \ ICARDA, 2015
h p://www.cacilm.org/technologies/sec on/greenhouses/solar
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Ýy l a d yş h a n a l a r y p e ýd a l a n m a k h o wa ny ň
üýtgemegi bilen baglanyşykly şertlerde görnüp
duran peýdalary getirýär - adaty energiýa
çeşmelerine garaşlylygy azaldýar. Kiçijik güneşli
çarçuwaly ýyladyşhananyň iň ýönekeý görnüşi – iki
gatly parnikdir.
Ýyladyşhanany, binalaryň ýa-da agaçlaryň kölegesi
bolmadyk tekiz, güneşli ýerde, demirgazyk tarapda
ýyladyşhana şemallardan ýa-da gyrymsy
agaçlardan goramalydyr, eňňit-günorta tarapa
ugurda, geografiki giňişlige baglylykda 15-40
gradus aralygynda bolup, gyş aýlarynda günüň
beýikligine laýyklykda ýerleşdirmelidir.

Arzan materiallardan ýasalan kiçijik gün
ýyladyşhanalary irki ekinleri goramaga we
goşmaça girdeji gazanyp biler. Teplisanyň
gurluşygy (täsir etmek, energiýa tygşytlamak,
ý ylylygy saklamak, energiýa tygşy tlaýan
materiallary ulanmak, iş düzgünleri) bilen tanyş
bolan daýhanlar howa töwekgelçiligine garşy has
g o w y t a ý ý a r l y k g ö r ý ä r l e r, h a s y l y n y ň
ýokarlanmagyndan we irki gök ekin nahallaryny
satmakdan, ir öndürmekden girdeji gazanyp bolar
oba hojalyk önümleri, 2 - 3 gezek hasyl alyp, şeýle
hem önümleriň peýdaly saklanmagy sebäpli
y k d y s a d y g i r d e j i l e r a l y p b o l ý a r.
Tehnologiýany ulanmak, howanyň üýtgemegine
garamazdan, adaty energiýa çeşmelerine
garaşlylygy azaltmak bilen göze görnüp duran
peýdalary getirýär. Ýyladyşhana dolandyryşy aýalgyzlara howanyň üýtgemegine has gowy
uýgunlaşmaga we "howanyň isleglerine"
garamazdan kepillendirilen hasyl almaga
mümkinçilik berýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gerekli materiallar: plastmassa örtük - 1 rulon,
köne suw turbalary ýa-da agaç Baklar, bölegi
teplisanyň gerekli ululygyna baglylykda saýlanýar,
teplisanyň düýbi üçin kerpiç.
Turbalardan ýa-da Baklardan şeýle teplisa gurmak
üçin, kerpiçden ýa-da şöhlelerden ýasalan kiçijik
bazada oturdylan ﬁlm teplisasynyň çarçuwasy
gurulýar (1-nji surat, a, b).
Çarçuwa teplisa we gyzgyn düşek üçin ýasalan
plastmassa örtük bilen örtülendir we enjam
dükanlarynda satylýar. Plýonkanyň iki tersini
tegelek zolaklara dakmak iň gowusy (mekdep
reograﬁki kartoçkalary ýaly), soňra teplisanyň ähli
bölegini bölekleýin ýapyň. Iň çydamly, içki süýümli
aýna berkidiji ﬁlm bolar.
Folga bilen ýasalan teplisa günüň ýylylygy bilen
enjamlaşdyrylyp, ösümlikleriň bir görnüşine
öwrülip biler. Şeýle hem teplisa öwrülip, goýun oty
bilen gyzdyrylyp bilner.

Oş döwlet uniwersite niň botanika bagynda Oş
welaýatynyň Ozgur obasyndaky plýonka
ýyladyşhanasy “Eko-Demilge” jemgyýetçilik
gaznasy bilen bilelikde dolandyrylýar.
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Parnik näçe pes bolsa, şonça-da az ýylylyk gerek boljakdygyny
ýatdan çykarmaly däldir. Şeýle-de bolsa, onuň beýikligini eýesiniň
beýikliginden aşak etmeli däl. Kiçiräk oýda teplisa gurlanda,
teplisanyň ýagyş suwy bilen dolmazlygy üçin basgançaklar bilen
üpjün edilmelidir.
Öýde ýasalan ýyladyşhananyň has ýönekeý dizaýny, suratda
görkezilýär. 1, c. Esasy diametri 1-1,5 m bolan plýonkadan ýasalan
konus gapagy, dikligine ýere kakylan taýaga goýulýar. Plýonkadan
ýasalan gapagyň gyralary daşlar ýa-da ýörite ýasalan halka bilen
berkidilýär. Bu ýyladyşhana gapaklary birnäçesi ýylyny gowy
görýän ösümliklerini ösdürip ýe şdirmek üçin möhüm meýdany
üpjün edip biler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
h ps://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html
Plýonka ýyladyşhanalary ýasamak üçin wideo: h ps://ok.ru/video/1392951759141
Görkeziş meýdançasy: Oş sebi niň Ozgur obasy. Habarlaşmak üçin: Orozbaý Mamatkulow, е-mail:
orozb@mail.ru.
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Pisse baglaryny üstünlikli we netijeli ösdürip
ýe t i ş d i r m e k we g o ra m a k h ä z i r k i za m a n
tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna, şol sanda
ýokary netijeli biogumus dökünleri bilen
dökünlemek, damjalaýyn suwarmak we gün
energiýasy ýa-da beýleki usullary ulanyp,
fotoelektrik diwar bilen baglary mallardan
goramak ýaly häzirki zaman tehnologiýalarynyň
ornaşdyrylmagyna baglydyr.

Pisse ýerli ilat üçin goşmaça girdeji çeşmesidir, iş
ýerlerini döretmäge, eksporty köpeltmäge we
aýallar we çagalar üçin sagdyn iýmitlenmegi
gowulandyrmaga mümkinçilik döredýär. Bu hozlar
aýallaryň köpeliş saglygy üçin peýdalydyr. Pisse
agaçlary müňlerçe ýyl bäri tebigy ösýän ýerli
klimata çydamly bolup, sebitiň ekosistemasyny
gowulandyrýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Pisse ösdürip ýe şdirmek beýleki ekinlerden has
az suw talap edýär. Daşly, garyp topraklarda we dik
eňňitlerde ösýär. Pisse kökleri 10-12 m çuňluga we
20-25 m töweregi ýaýraýar. Agaç guraklyga we
aýaza 20 gradusa çenli çydam edýär we hyzmat
etmekde kän iş talap etmeýär. Esasy kynçylyklar,
hemme ýerde suwuň ýeterlik däldigi we pisse ýaş
baldak iýýän haýwanlardan goralmagy zerurdyr.
Pisse önümçiliginde, ortaça ýyllyk ýagyş azyndan
300 mm we ýyllyk azyndan 35 C° temperaturaly
ýagyşly dag eteklerinde deňiz derejesinden 600den 1300 metre çenli belentliklerde düme
ekerançylynda hem hasyl berýär (Türkmenistanyň
şertlerinde pisse deňiz derejesinden 100-den pes
belentlikde-de miwe berýär). Damjalaýyn suwaryş
bilen üpjün edilen pisse ekmek, 600-800 metrden
pes belentliklerde hasyl berip biler, ýöne ösüşiň
başynda baglary wermikompost bilen dökünlemek
maslahat berilýär. Dökünlemek we suwarmak
(ýygy-ýygydan suwarmak däl) pisse ösmegini we
miwesini çaltlaşdyrýar.
Pisse bagy, 1 gektar bag üçin haýatly meýdançada
ösüşi ýokarlandyrmak, miwäniň emele gelmegini
çaltlaşdyrmak we kesellere we zyýan berijilere
garşylygy güýçlendirmek üçin biogumus ulanyp
döredilýär.

Pisse bagbany, deňiz derejesinden (dd) 200 metr
beýiklikde, Türkmenistanyň dag eteklerinde.
Suraty, CAMP4ASB maksatnamasynyň tälimçisi
Merdan Rozykulýewiç Hudaýkulyýew düşürdi.
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Goşmaça çäre hökmünde damjalaýyn suwaryş ulanmaklyk maslahat berilýär, bu miwe emele gelmegini we
adaty şertlerden tapawutlylykda suwy köp talap etmeýär. Ýer bölegini dürli usullar bilen gorap bilersiňiz:
direglere gysylyp düzülen birnäçe hatar kenekli ýa-da adaty sim; sütünler agaç bolup biler, bu ýagdaýda
çüýremegine has uly garşylyk üçin sütünleriň aşaky bölegine bitum sürtmek maslahat berilýär; üzümçilikde
ulanylýan demirbeton; agaç germewinden ýa-da burçly demirden peýdalanmak mümkin.

Haýat guranyňyzdan soň, meýdançany taýýarlap we tohum ekip pisse plantasiýalaryny döredip bilersiňiz.
џ Tohumlary ýerine ekmek, pisse plantasiýalaryny döretmegiň iň ýaýran, ýönekeý we arzan usulydyr. Şeýlede bolsa, pisse tohumyny ýere ekmezden ozal, dogry ýygnamak, tohumy saklamak, şeýle hem tohumy
ekmek üçin taýýarlamak zerur.
џ Tohumlary ýygnamak doly ýe şen döwründe (awgustyň dowamynda) amala aşyrylýar. Tohumlar pisse
hozydyr. Hasyl emele ge ren hozlar 1-2 günüň içinde şänik gabygyndan arassalanýar. Zeper ýeten, kesel
ýokuşan we gowşak hozlar aýrylýar, şondan soň sagdyn tohumlar kölegeli, gowy şemalladylýan ýerde 5-6
günüň dowamynda guradylýar. Uzak möhletli saklamaga taýýar hozuň çyglylygy 10-12% -den ýokary
bolmaly däldir. Tohumlaryň saklanyş möhle 2 ýyldan köp bolmaly däldir. Tohum 3-4 ýyllap saklananda
gögerijiligini 50-60% azalýar. Tohumlary gemrijilere garşy çäreleri üpjün edip, gurak, şemalladylýan ýerde
saklamaly. Ekiş üçin stra ﬁkasiýa edilen tohumlar ulanylýar. Tohumlary ekmäge taýýarlamak üçin ozal
ýygnan we gurak ýerde saklanýan hozlar, çygly, gowy ýuwulan derýa gumy bilen 1: 5 hasabynda
(tohumyň bir bölegi we gumyň bäş bölegi) garylýar.
џ Soňra bu massalaryň hemmesi açyk meýdanda çukurlarda 30-40 gün saklanýar. Her 5-6 günden garyndy
gowy garylýar we zerur bolsa goşmaça birneme çyglanýar. Tohumy ekmäge taýýarlamak üçin ýerine
ýe rilýän bu usula stra ﬁkasiýa diýilýär. Ekişe taýyn tohum, gögeren we ownuk kökli hozjagaşdyr. Şol bir
wagtyň özünde, bu köküň (3-5 mm-den gowrak) ösmegine ýol bermezlik möhümdir, sebäbi uzyn kökli
tohumlar gaty gowşak bolýar we ekilende üzülip bilner.
џ Tohumlary has gysga wagtda ekmek üçin taýýarlamak zerur bolsa, çaltlaşdyrylan stra ﬁkasiýa ulanylýar.
Munuň üçin +20 - + 25 ° C temperaturany saklap, gyzdyrylan otagda bu usul ýerine ýe rilýär. Her 3-4
günden tohum bilen gum garyndysy birneme çyglanýar we gowy garylýar. Çaltlaşdyrylan stra ﬁkasiýada
tohumlar 10-12-nji günde ekmäge taýyn bolýar. Ekiş üçin ownuk bir topar tohum (10 kg çenli) zerur
bolanda, asylan mata haltalarynda gum bilen garylmazdan, her 1-2 günden yzygiderli nemlenip,
straﬁkasiýa edilip bilner. Bu ýagdaýda tohumlar 6-7 günden soň alynýar. Otagyň içiniň gyzgynlygy
azyndan + 20 ° dereje bolmaly.
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џ

џ

џ
џ

џ

Tohumlary garabaş keseli bilen kesellemezlik üçin stra ﬁkasiýa etmezden öň 8-10 sagatlap natriý
gummatynyň erginine ýatyrmaly. ( 10 gramy 10 litr suwa garmaly), soňra tohumlary margansowkanyň
çala erginine ýuwmaly. Natriý Gummatyny mineral dökünler satylýan hojalyk dükanlarynda satyn alyp
bolýar. Natriý gummaty bu ösümlikden döredilen maddadyr we ulanmak üçin zyýanly däldir.
Topraga baglylykda ekiş meýdançasynda aşakdakylar ulanylýar: 5-8 kg çüýrän dökün, 20-40 gr azot, 10-15
gr fosfor we 2-3 g kaliý. Tohumlar ekilmezden 15-20 gün öň, topraga 18-20 sm çuňlukda dökünler
goýulýar.
Tohum ekmek ýazyň başynda (köplenç fewral aýynyň ahyry - mart aýynyň başynda) iki adam bolup, amala
aşyrylýar. Bellenen ýeriň töwereginde tohum ekmek üçin ýeri (1x1m) taýýarlaýarlar.
Işleýän iki adamyň biri ekiş meýdançasynda uzynlygy 15-20 sm we çuňlugy 5-6 sm bolan ekiş çyzygyny
(keşleri) ýasaýar, ikinji adam tohumlary şol keşlere ekýär, 6-8 sany tohumy deň paýlaýar we tohumlary
toprak bilen örtýär. Mümkin bolsa, tohum ekilen ýerleri 1-2 sm galyň saman bilen örtmeli, ol samana
gowy çüýrän dersi ýa biogumus dökünini garmak bolýar.
Ösüşiň ikinji ýylynyň ahyrynda nahallary seýrekletmek gerek bolmagy mümkin we ekiş meýdanynda
degişli ýerinde bir ýa-da iki sany gowy ösen nahal goýulýar. Çep nahallarda, şahalar gapdal şahalardan 1520 sm beýiklige çenli arassalanýar. 3-4 ýyldan soň, saýlanan pisse görnüşleri bilen pisse agaçlaryny
sapmak bolar.

џ Hemişelik ýerde tohum ekmekden başga-da, nahal görnüşinde ýapyk kök usuly (ÝKU) bilen ekiş

materiallaryny ulanmak pisse plantasiýalary (pisse baglaryny) döredilip hem bilner. Munuň üçin tokaý
hojalygynyň Ylmy we amaly merkezinde işlenip düzülen tehnologiýasy boýunça ownuk gaplarda (5x25
sm) pisse nahallaryny ösdürip ýe şdirmekden ybarat bolup biler. Konteýnerler (gaplar) plastmassa
örtükden ýasalýar. Şol bir wagtyň özünde, artyk suwy akdyrmak maksady üçin, aşaky böleginde ownuk
deşikler ýasalýar, şondan soň adaty (duzly däl) topragyň 3 böleginiň we çüýrän döküniň (biogumusyň) 1
böleginiň garyndysyndan ybarat toprak substraty (garyndysy) bilen doldurylýar. Her bir gapda 1-2 sm
çuňluga bir tohum ekilýär. Ekiş üçin tohumlar ýokarda agzalan usullaryndan birini ulanyp taýýarlanýar.
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џ Ekin meýdançasyndaky hemişelik ýere göçürmezden ozal, ÝKU gyşyň ahyrynda ýa-da ýazyň başynda
ýyladyşhana görnüşli jaýlarda ekilýär. Bu görnüşli ekiş materialy ulanylanda, näzik ösümlikleri guradyp
bilýän giç ýaz aýazlaryndan gaça durmak möhümdir. Ýokardaky tehnologiýany ulanmak, diňe bir ekiş
wagtyny (maý aýyna çenli) uzaltmak bilen çäklenmän, pisse tohumynyň sarp edilişini ep-esli (6-7 esse)
azaltmaga, şeýle hem ekinleriň ýaşaýyş derejesini kepillendirip biler.
џ Nahallar bilen hatarlaýyn ýa-da zolaklaýyn baglary meýdanlarda döretmek üçin, ekin meýdanlaryny
taýajyklar bilen belläp çykylandan soň, ekiş meýdançalaryny taýýarlap başlaýarlar. Munuň üçin,
hatarlarda 50x50x50 sm ululykda çukurlary gazylýarlar, çukurlar 5:1 hasabynda dökün bilen garylan
ýumşak toprak bilen doldurylýar. Garyndy (Substrat) bilen doldurylan çukurlaryň ortasynda 25-30 sm
çuňlukda bir çukur gazylýar we şol ýerde pisse oturdylýar.
џ Ekişden 2-3 sagat öň, gaplardaky toprak suw bilen köp çyglandyrylýar. Çukurlara ýerleşdirmezden ozal
nahalyň kökündäki polie len gaplar kiş boýunça kesilýär. Kesilen gap, 45-50 ° eňňitli çukurlarda
ýerleşdirilýär. Substratyň (toprak garyndysynyň) bu eňňidi we çyglylygy onuň bitewiligini üpjün edýär.
Soňra nahal toprak bilen örtülýär. Gazylanda nahallar baldagyň dik ýagdaýyna oňat durmagyna ýardam
berýär we substratynyň akmagynyň öňi alynýar.
џ Howanyň şertlerine garamazdan, ÝKU ulanyp plantasiýa ekilende, islendik ýagdaýda ösümlik üçin 1-1,5
litr suw bermeli. Terassalarda ýa-da meýdanlar bilen toprak taýýarlanylýan ýerlerde ekiş edil şonuň ýaly
amala aşyrylýar, agaçlaryň bir hatara düzülmegi hökmany däl, sebäbi hatarlar bu ýeriň çäginde ýerleşýär.
џ Haçan-da ekinler miwä durmazyndan öň, pisse hatarlaryň arasynda ekinler ösdürilip ýe şdirilende, diňe
pisse nahallarynyň sütüniniň daşyny el bilen gowşatmak amala aşyrylýar.
џ Duzsyz suw suwaryş üçin ulanylsa we biogumus ulanylsa miwesi has çalt ýe şip biler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Pisse ösdürip ýe şdirmek barada goşmaça maglumatlary "Tebigy Kuwwat" JBK hünärmenlerinden epoçta arkaly alyp bilersiňiz: merdan.r.hudaykulyyev@gmail.com
+99365941411 telefon arkaly ýa-da "Özbegistanyň gurak dag eteklerinde dürli esasly hakyky pisse
ekişleri üçin teklipler" gollanmasynda berilendir, Maýkl Zukkow Tebigaty goramak gaznasy.
www.succow-s ung.de, info@succow-s ung.de, www.sgp.uz
alexey.volkov@undp.org, h p://www.science.gov.tm/organisa ons/desert_ins tute/
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Suw hojalygy (Latyn Aqua-dan - suw we ösümlik ösdürip ýetişdirmegiň, köpeltmegiň bardygyny göz
öňünde tutýar) - ýöriteleşdirilen şertler döredilen
emeli suw howdanlarynda suw organizmlerini
köpeltmek we ösdürmek. Akwaösümlikçilik
netijesinde iýmit üçin balyk, (sport üçin), bezeg
balyklary, leňňeçler, molýuskalar, suwotular we
ikra üçin balyk öndürýär.

Ulgam suw eltip bolýan, ýyladylýan kiçi otag talap
edýär. We onda üç akwarium (öndüriji balyklar
üçin, kiçijek balyklar üçin we işbil taşlaýan balyklar
üçin) bolmalydyr.
Balyk ösdürip ýetişdirmek üçin arzan adaty
howuzyny ulanyp bilersiňiz. Topraga, ösümliklere
we ýerli ekosistemalara ep-esli täsir edýän mallary
intensiw öndürmege alternatiwa bolup durýar.
Howuz balyklaryny ösdürip ýetişdirmekden
tapawutlylykda, öz suw howdanyny we uly maýa
goýumlaryny talap etmeýär.
Peýdalary arzan we ygtybarly balyk önümlerini, iş
bilen üpjünçilik we ýokary girdejileri, suwy tygşytly
we gaýtadan ulanmagy öz içine alýar.
Maşgalanyň iýmit paýyny giňeltmäge, aýallar üçin
iş ýerlerini döretmäge we ýerli zähmet bazaryny
diwersifikasiýa etmäge mümkinçilik berýär.
Süýji suwly balykçylyk hojalygy esasan alabalyk,
gämi, tilapiýa we pişik balyklaryna gönükdirilendir.
Afrikanyň klariýew lakga balygy ykdysady taýdan
özüne çekiji, ýokumly, süňksiz bolup eti bazarda uly
islege eýedir.
Afrika lakgasyny köpeltmek aňsat, şonuň üçin işe
başlamak gyzykly. Bu balygyň esasy artykmaçlygy,
onuň çalt ösmegi. 3 we 6-7 aýda 1 gr agram 1,2-1,6
kg agramly söwda nusgasyna öwrülýär. Ösüş tizligi
ulanylýan iýmitiň hiline gönüden-göni baglydyr.
Köpeltmegiň artykmaçlyklary: saklamaklykda
aýratynlyklar talap edilmeýär; suwuň hiline
ähmiýet bermezlik; köpeltmegiň aňsatlygy; diri
galmagyň derejesi ýokary; iýmitde açgöz däl;
kislorod ýetmezçiligine çydamly; howuzdaky
balyklaryň gürlügi - bir kub suwda 300-400 balygy
öz içine alyp biler.

DÜŞÜNDIRIŞ
Saklaýyş şertleri: 8 m2 akwariumly Yşyklandyrylan
otag, suw üpjünçiligi we temperaturany we
çyglylygy saklamak ukyby bolan otag (işleýän howa
çykaryjy bolmaly). Klary pişigi +8-den+35 dereje
ýokary temperaturada ýaşap bilýär Köpeltmek we
iýmitlenmek üçin, +18 ... + 25 derejäki içindäki
temperatura ter bine mätäç. Balyk köpeltmek
üçin size degişlilikde uly ýaşly balyklary öndürijileri saklamak üçin, kiçi balyklar üçin we
işbil taşlaýan balyklary köpeltmek üçin 850 m3,
750 m3 we 450 m3 göwrümli 3 sany akwarium
gerek bolar. Bu şertlerde balyklary diňe ýazda we
tomusda däl-de, bü n ýyl ösdürip bolýar.
Materiallar: metal stendlerde ýokary güýçli
aýnadan (12 mm) ýasalan 3 akwarium, daşarky
süzgüç-2 sany, gektar temperatura gözegçilik
etmek üçin termometrler, termostat bilen
gyzdyryjylar (500 W), suwy kislorod bilen
baýlaşdyrmak üçin akwarium suwotulary we
yşyklandyryş bolmaly kiçijek balyjaklar üçin (sary
çyra).
Balyk köpeltmek üçin howuz (meýdany 15 m2,
çuňlugy - 1 m): mehaniki we biologiki süzgüç
ulgamy (ýörite aerob bakteriýalar bilen) bilen
enjamlaşdyrylan; arassalanan suw üçin bak;
ýyladyş ulgamy; nasos; awto iýmitlendiriji; kislorod
(suwy kislorod bilen baýlaşdyrýan enjam). Şeýle
bakda 300-400 kg janly balyk saklap bilersiňiz.
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Amalyň beýany
Balyklary saklamak we köpeltmek üçin akwariumlary ýelimlemek prosesine aşakdaky baglanyşykda seredip
bilersiňiz. Önümçilikden soň akwariumlar suwdan doldurylýar, syzyşlaryň barlanýandygy we zerur enjamlar
bilen enjamlaşdyrylandygy aýdylýar.
Daşarky süzgüji gurnama:
Gerekli materiallar: turba (φ = 160 mm) - 1 bölek, gapak (φ = 160 mm) - 2 bölek, birikdirme (φ = 160 mm) - 1
bölek, wrezka (φ = 15mm) - 2 bölek, kran ( f = 15mm) - 2 sany, burç (f = 15mm) - 1 sany, ştuser (f = 1mm) - 2
sany., şlang (f = 15mm) - 5 m, aýak (f = 15mm) - 2 sany. mu a (f = 15mm) - 2 sany, gofra - 8 m, gubka - 0,5 m,
silikon - 1 sany, ýuwulan daşlar - 1 kg., sin pon, geçiriji izolýator - 1 sany, elektrik wilka - 1 sany, sim - 1,5 m.
Öz-özüňi ýygnaýan daşarky süzgüç diagrammada görkezilýär.
Daşarky süzgüç gurmak uly akwarium üçin hökmany zat. Içinde arassalaýyş ulgamy bolan gap bolup durýar.
Uly göwrümi sebäpli şeýle süzgüçler konteýneriň daşynda balyk bilen (suw derejesinden aşakda, köplenç
polda) oturdylýar we bir jübüt şlang suwa zyňylýar: biri hapa suw almak üçin, ikinjisi arassa suw aýlawy üçin.
Süzgüçiň aşaky böleginde kömekçi biomateriallar (keramiki granulalar, kömür) bar, ýokarky bölüminde
awtoma ki işlemek üçin enjamlar bar.
Daşarky süzgüç bilen enjamlaşdyrylan akwariumlaryň has durnuklydygyny tejribeler görkezýär, olar mesele
çykarmaýar.
Klariý lakgasynyň ikrasyny inkubasiýasyny meýilleşdirýän bolsaňyz, ýumurtgalardan liçinkalary almagyň
usulyny aşakdaky saýtda görüp bilersiňiz.

Akwariumda ösdürilip ýe şdirilen klariý lakgasy
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Kiçijik balyklary ösdürip ýe şdirmek
Ýaşaýşynyň ilkinji 2-3 hepdesinde liçinkalar has ejizdir. Bu döwürde olar kislorodyň ýokary konsentrasiýasy
bolan suwda bolýar, sebäbi entek atmosferadan howa dem almaga mümkinçilik berýän organ emele
ge rmedi. Kiçi balyk çagalar 1000 litr suwly, 60 sm çuňlugyndaky howuzlara ýerleşdirilýär we ýarym
garaňkylykda saklanýar.
Maslahat berilýän balyklaryň dykyzlygy 1 litr suw üçin 50-den 150-e çenli liçinkalardyr. Durmuşyň ilkinji 5
gününde Tubifex iými bilen iýmitlenýär, soň bolsa gury başlangyç garyndysyna geçirilýär. Gündelik iýmit
sarp edilişi balyklaryň umumy massasynyň -15%.
3 hepdeden soň kiçi balyklar 2 ululyk kategoriýasyna bölünýär. Ondan soň, 1000 litr suwda üçin 50 gr
oksitrasiklin ergininde bir sagat saklanýar.
Köpeltmegiň indiki tapgyry 3-5 hepde dowam edýär. Bu döwrüň başynda balyklaryň agramy 300-500 mg.
Indi balyklar günde 4-5 gezek iýmitlenýär. Garyndynyň gündelik kabul edilmegi şahsyýetleriň massasynyň
5% -idir. Maslahat berilýän dykyzlygy 1 litr üçin 20-40 balyk.
Takmynan 65 gün dowam edýän üçünji tapgyrda, 20-30 gr
agramly balyklar 165-180 gr agramly balyklara öwrülýär.
Indi olara has köp boş ýer gerek - 1 litr suw üçin 3 balykdan
köp bolmaly däl. Ösýän döwründe gündelik iýmit mukdary
janly agramyň 3-5% -ini düzýär.
Iň soňky tapgyr haryt üçin lakganyň ösdürip
ýe şdirilmegidir. Onuň dowamlylygy 35-50 gün. Dykyzlygy 1 litr üçin 1 balyk. Çalt ösmek üçin balyklara günde 3-4 gezek
ýüzýän iýmit berilýär. Gündelik iýmit sarp edilişi janly
agramyň 2-3% -ini düzýär. Bazara satylýan balyklaryň
agramy 1–1,2 kg.
Balyk iými
Balyk üçin goşmaça iýmitleri her aýda satyn almak zerur.
Agramy 1 grama çenli bolan kiçijek balyklara esasan çybyn
liçinkalary, artemiýa we ownuk mör-möjekler berilýär.
Soňra balyk üçin gury birleşdirilen garyndylara geçirilýär.
Liçinkalar ulaldygyça iýmitleniş ýygylygy azalýar, ýöne
gündelik iýmit mukdary köpelýär.

Lebedinowka obasyndaky bir öý
hojalygynda kiçi akwa fermasynyň mysaly
"Çalt akymdaky ekoöýi".

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Şäher suw hojalygy barada wideo şekil: h ps://youtu.be/AWRLh5nDfQk
Akwarium ýelimlemek tehnologiýasy: h ps://youtu.be/_0asicyXjy4
Klariý lakga balygynyň ikrasynyň inkubasiýa tehnologiýasy: h ps://xn----8sbebdgd0blkrk1oe.xn-p1ai/biznes-plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html
Görkeziş meýdançasy: Çuý oblasty, Lebedinowka obasy, Kyrgyzstan. Habarlaşmak üçin: Barataliýew
Almaz, е-mail: a.beroev08@list.ru
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Gurçuk ýa-da çüýreme bilen gaýtadan işlemegiň
netijesinde alynýan önüme Biohumus diýilýär, ol
gymmatly organiki dökündir.

Ekinleriň önümçilik görkezijilerini ýokarlandyrýar.
Önümleriň tagamyny artdyrýar. Hasylly toprak
gatlagyny dikeldýär. Ösümlikleriň immunitetini
güýçlendirýär we ýaramaz faktorlara
durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Galyndylary
gaýtadan işlemek mümkinçiligini döredýär. 15003000 gurçuk üç-dört ýüz inedördül metr meýdany
bolan gök önüm bagyny iýmitlendirmek üçin
organiki dökün almak üçin ýeterlikdir. Bu döküniň 2
litlrlik bankasy 50 kilogram haltadaky dersiň
ornuny tutýar. Täsiri ep-esli ýokary - ösümlikler bir
aýyň içinde däl-de, eýsem ertirki günden iýmit
maddalaryny alyp başlaýarlar. Mundan başga-da,
biogumus dökülen ýerinde 4-7 ýyllap peýda
bermegini saklaýar. Çykdajylar azalýar. Himiki
dökünleriň ulanylmagyny azaltmak bilen saglyga
howp azalýar. Aýallar üçin zähmet çykdajylarynyň
azalmagy gazanylýar. Tehnologiýa ýerli derejede
öndürilip bilner, şeýlelik bilen has köp iş orunlary
bilen üpjün eder.

DÜŞÜNDIRIŞ
Biogumus önümçiligini başlamak üçin ilki bilen
kompost materialyny taýýarlamaly. Bu maksatlar
üçin, haşal otlar we beýleki organiki maddalar
ulanylyp bilner. Bu organiki maddalaryň hemmesi
öňünden üýşürilip, suw bilen gowy ýuwulyp we
biraz wagt goýulmaly. Ondan soň birnäçe gezek
garyşdyrmaly. Bu usul, haşal otlaryň tohumlaryny
ýok etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem häzirki
wagtda çyglylyga gözegçilik etmek gaty möhümdir.
Bir hepde töweregi wagtdan çig mal taýýar bolar
we 1x0.5mx0.3m gutuda ýerleşdirilip bilner.
Tagtalardan ýa-da başga bir amatly materialdan
ýasalyp bilner. Ondan soň gutulara gurçuklar
iberilip bilner. Munuň üçin Kaliforniýada ýörite
gurçuklary ulanmak iň gowusy, ýöne olaryň ýok
ýerinde adaty ýerli gurçuklar gaty amatly. Bu
önümçiligiň birinji tapgyryny tamamlaýar. Emma
gurçuklar köpeler we ýakyn wagtda ýeterlik boş ýer
we iýmit bolmaz. Bu maksatlar üçin goşmaça
gutulary we organiki maddalary taýýarlap
goýmaly. Bu gutular diwarlary bir birine degip
durar ýaly bir biriniň gapdalynda ýerleşdirilmeli.
Degip duran ýerlerinde deşiklerden gurçuklar
birinji gutyny iýip bolup, täze iýmlere täze guta
geçýärler. Ýokary hilli taýýar biogumus ele ýakymly
ýumşak we hemişe birmeňzeş gara reňkde bolýar.
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Wermi diňini öndürmek - wermikompost öndürmek üçin kiçi gurluş taýynlamak
Şeýle gurluşy ýarym sagadyň dowamynda bag üçin peýdaly edip bilersiňiz.
Size gerek boljak zatlar: Plastmas turba (has gowusy iýmit derejelisi), 0,6-1,2 m iň az diametri 14 sm; ders
gurçuklary (azyndan 50 sany.); bir halta ders (islendik görnüş) we gül küýzesi.
Plastmassa turbanyň aşaky ýarysynda birnäçe deşik deşiň (dikligine). Turbada köpeltjek gurçuklaryň we
mikroorganizmleriň galyndy önümleri toprakda deň paýlanmagy üçin zerurdyr.
Gurluşyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin turbany mümkin boldugyça dik ýagdaýda goýuň. Şeýle-de,
suwarmak we organiki maddalary (kompost gurçuklary üçin iýmit) bermegi aňsatlaşdyrmagy ýadyňyzdan
çykarmaň.
Turbanyň aşaky ýarysyny ders bilen dolduryň. Oňa kompost gurçuklaryny goşuň. Turbany organiki maddalar
bilen dolduryň. Biraz suw guýuň we gurluşyň ýokarsyny gül küýzesi bilen ýapyň.
Kompost gurçuklarynyň işjeňligini saklamak gaty ýönekeý. Iýmit we amatly çyglylyk bar bolsa, onda ýaşarlar.
Birnäçe günden turba we suw bilen haşal otlary, dogralan miweleri we gök önüm gabygyny ýa-da öwradylan
karton (kagyz) goşuň. Wagtyň geçmegi bilen gurçuklar işjeň köpelip başlar we isleseňiz, şol meýdançada täze
gurçuk diňlerini köpeldip bilersiňiz.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing
Wideolar:
h ps://youtu.be/UQh1aq68v-8
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3.8 Bio umusyň öý önümçili i

MAKSAT
“Biogumus” bilen dökünlenip ösdürilip
ýetişdirilýän bezeg we beýleki ösümlikleriň ösüşi
ep-esli çaltlaşýar, köküň has gurply emele
gelmegine itergi berýär, güllemegiň möçberini
ýokarlandyrýar, howanyň üýtgemeginiň täsirine
çydamly edýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
“Biogumus” döküni ýuwmak (1-nji we 2-nji surat),
tekiz ýerde (N 4) taýýarlamak bilen, ýusulan dersi
bedreläp taýýar tekiz ýere geçirmeli. Ders
ýuwulýan çukurdan (N 2) tekiz ýere (N 4)
geçirilende inidäki garyndylarda, daşlardan,
metaldan, plastmassadan we aýnadan
arassalanýar. Dersi ini 1 metr, uzynlygy 10 metr we
galyňlygy 0,1 metr bolan tekiz ýere hatar edip
dökmeli. Hataryň 1m2 üçin 10 bedre ýuwulan ders
dökün. Gurçuklaryň çalt köpelmegi üçin 1 bedre
ders üçin 1 kg gurçuk gerek. 2,5 kg gurçuk bir günde
bir bedre dersi iýer. 1 kg dersden 0,5 kg biogumus
alynýar.

PEÝDALAR
џ Hasyllyk 2 esse artýar;
џ Ýeterlik biogumus bilen dökünlenen bolsa
suwarmak zerurlygyny 30% azalýar;
џ Ösümligiň immunitetini ýokarlandyrýar, ýagny
kesele çydamlylygy artýar, ekinleriň görnüşini
we hilini ýokarlandyrýar we daýhanyň
girdejisini ýokarlandyrýar;
џ Gurpdan gaçan topraklary dikeltmäge kömek
edýär, topragyň eroziýasynyň we çölleşmeginiň
öňüni alýar;
џ Biohum ösümlikler üçin iň howpsuz,
düýbünden tebigy we ekologiýa taýdan arassa
dökün.
џ Gurçuklar tarapyndan gaýtadan işlenýän
organiki maddalar, aminokislotalar we beýleki
peýdaly maddalar bilen baýlaşýar, ekinlere
elýeterli elementlere öwrülýär.
џ Biogumus nahallar üçin iň oňat dökün
hasaplanýar, sebäbi nahallaryň ösmegini
çaltlaşdyrýan aňsat özleşdirilýän maddalary öz
içine alýar.
џ Ösümlikler tarapyndan çalt sorulýar alynýar;
џ Patogen mikroflorany öz içine almaýar;
џ Miweleriň tagam aýratynlyklaryny
gowulandyrýar;
џ Ösümlik immunitetini güýçlendirýär;
џ Ösmegini we hasylyny çaltlaşdyrýar;
џ Şitiliň çydamlylygyny ýokarlandyrýar.
џ “Biogumus”, ýörite iş şertlerini, iş wagtynda
şahsy gorag çärelerini talap etmeýän ygtybarly
maddadyr.

Bü ndünýä Bankynyň / MASEM / NESDCA-nyň
CAMP4ASB maksatnamasynyň çäginde "Tebigy
Kuvvat" JGK tarapyndan 2020-nji ýylda
Türkmenistanda geçirilen okuwlara gatnaşyjylar
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3.8 Bio umusyň öý önümçili i

DÜŞÜNDIRIŞ

Çukurda üç gezek ýuwlandan soň, gurçuk iýmitlenmäge taýyn.
Gurçuklary iýmitlendirmek we suwarmak her gün, günde bir gezek ýerine ýe rmeli. Iýmitlendirmek 0,05
metr galyňlykda edilmeli we hataryň galyňlygy 0,5 metre ýeten badyna hataryň her tarapynda iýmitlenip
başlamak maslahat berilýär. Gurçuklar diňe 0,1 metr çuňlukda iýmitlenýärler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideomaterýallar:
h ps://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14
h ps://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/
xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/sta /zhivotnovodstvo/kaliforniiskie-chervi.html
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3.9 Mulça (saman) atla y bilen keşleri örtmek

MAKSADY

PEÝDALAR

Topragyň ýokarky gatlagyny goramak we
häsiýetlerini gowulandyrmak üçin topragyň üstüni
mulça bilen örtmeli. Mulçanyň ornuny tebigy
organiki we emeli organiki däl, belli bir ululykda,
materiallarda edilen dürli görnüşler biler.

Ö s ü m l i k s a g l yg y ny go ra m a g y ň i ň tä s i r l i
usullaryndan biri. Mulçanyň bir gatlagy ösümlik
üçin iň amatly temperaturany we çyglylygy
s a k l aýa r. S y p a l d a n w e b e ý l e k i o rga n i k i
materiallardan ýasalan mulça toprakda gowy
çüýräp, howanyň üýtgemegi sebäpli ekin hasylyny
saklamaga peýdaly täsir edýär. Tehnologiýa
elýeterli we arzan, bu bolsa ownuk daýhanlara we
öý hojalygyna ýaýratmaga mümkinçilik berýär.
Energiýany tygşytlamak (nasoslar - adaty
suwarmak bilen). Suwaryş üçin çykdajylar we wagt
azalýar. Önümiň hili ýokarlanýar. Maşgala
býudjetini tygşytlamak mümkinçiligi döreýär.

DÜŞÜNDIRIŞI
Topragy mulçalamagyň artykmaçlyklary
Ýaz aýlarynda mulçany toprak gowy gyzanda we
çyglylygy ýi rmänkä ýere ýazýarlar. Topragy
barlamaly: toprak gury bolsa, suwarmaly. Organiki
materiallary topragyň ýüzüne ýaýratmazdan ozal
gowy taýýarlamaly. Ösümlik galyndylary, köne
ýapraklar, şahalar we ş.m. ýer ýüzünden aýrylýar,
haşal otlaryň barlygynda toprak olardan
arassalanmaly we zerur bolsa ýörite gerbisid
sepilmeli. Toprak taýýarlanylandan we mulça
materialy saýlanylandan soň, mulçany döküp
çykmaly. Mulça paýlanylanda topragyň düzümine
üns beriň.
Toýunsöw topraklary galyň gatlak bilen örtmek
maslahat berilmeýär. Maslahat berilýän toprak
gatlagy 2 sm-den köp bolmaly däldir. Ýeňil
topraklarda mulça gatlagy peýdaly täsir edýär.
Topragy örtmek üçin ulanylýan materiallara
baglylykda, gatlagyň galyňlygy üýtgeýär. Dykyz
gatlagyň op mal galyňlygy 5 sm, munuň üçin agaç
gyryndysy ýa-da gyryndy görnüşindäki örtük
materialy ulanylýar. Has ýeňil gatlak üçin ýapraklar,
pürler we beýleki materiallar ulanylýar. Bu
ýagdaýda gatlak takmynan 7 - 8 sm bolmaly. Mulça
gatlagy agaç sütünine we ösümlik baldaklaryna
degmeli däldir.

Ýusupow Şarofyň meýdanynda
Täjigistanyň Kabodiýanskiý etraby, meýdany
mulçalamak (hatar arasyna guran saman
dökmek)
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3.9 Mulça (saman) atla y bilen keşleri örtmek

DÜŞÜNDIRIŞ
Gyrymsy agaçlar üçin mulçanyň (agajyň aşagyna düşelen ot ýa-da çüýrüntgi) radiusy azyndan 40-50 sm,
agaçlar üçin - 70-80 sm bolmaly, möwsümde mulça ulanyp bilersiňiz. Tomusda toprak agdarylanda, mulça
gatlagy ýer bilen garylýar we güýzde sürülende gömülýär. Mulçalamak üçin sypal "çeşme" suwaryş ulgamy
bilen bilelikde has täsirli (ýokarda serediň).
Topragy mulçalamak bilen, haşal otlardan nädip dynmaly?
Ekinleriň haşal otlaryny otamak üçin has az wagt sarp edersiňiz we haşal otlaryň bagyňyzdan ýi p gitmegi
kepillendirilýär.
1.
Agaç gyryndysy bilen mulçalamak. Iň meşhur usullardan biri. Şeýle-de bolsa, her kimde agaç
gyryndysy ýok. Ikinjiden, çüýrän mahaly agaç gyryndysy toprakdan azot alýar we ýer azot açlygyny başdan
geçirýär.
2.
Sypal bilen mulçalamak. Sypaly agaç gyryndysyndan aňsat tapmak. Esasanam daçanyň ýanynda
fermaňyz bar bolsa saman kän tapylýar.
2. Ot-çöpler. Iň amatly we az harajatly usul. Ot-çöpler güllemezden öň alynýar. Peýdaly elementlere baý we
çyglylygy gaty gowy saklaýan, ýaş krapiwa, esasanam bu maksat üçin ajaýyp. Ot-çöpleri güne guratmaly,
maýdalamaly we olar bilen keşleri ýapmaly. Esasanam bu usul gyrymsy agaçlaryň aşagyndaky ýerler üçin
amatlydyr. Mulça kagyzdan, kartondan ýa-da köne matadan ýasalyp bilner.
Plýonka arassalamak tehnologiýasy
Keşleriň üstüne gara ýa-da reňkli plýonkany ýapyp, ownuk deşikler deşiň. Soňra suwlanan ýere taýýarlanan
ýerlere nahal oturdyň. Mulça üçin ak plyonkany ýa-da beýleki yşyk geçýän materiallary ulanmak maslahat
berilmeýär. Ol haşal otlaryň ösmegini saklap bilmeýär. Gara örtügi ulanmagyň artykmaçlyklary: Çyglylygyň
bugarmagyny peseldýär; Ýylylykdan, sowukdan, guramadan goralýar; Toprak gapagy döremeýär; Ýeriň artyk
ýagyş bilen bogulmagyny ýok edýär. Bagbanlaryň köpüsi reňkli örtük ulanýarlar: pomidor gyzyl örtükde, ak
örtükde kelem has gowy ösýär. Emeli materialyň ýetmezçilikleri şulary öz içine alýar: aşa gyzmagy saklamak
ukyby ýok, plýonka ýygy-ýygydan gyzmagy bilen dargap biler. Munuň öňüni almak üçin plýonkanyň
ýokarsyndan saman ýa-da ot bilen örtüp bolýar.
Bellik:
Howply, peýdasyz mulçanyň görnüşleri bar. Organiki mulçanyň ýaş ösümlikleri ýok edýän güýeler we
syçanlar üçin gowy gizlenýän ýerdigini ýatdan çykarmaly däldir. Gurçuklar we mör-möjekler bar bolan mulça
guşlary özüne çeker. Gurçuklar we liçinkalar ýapraklardan ýa-da kagyzdan ýasalan mulçada ýerleşip biler.
Süýji çaýdan galyndylar garynjalary özüne çekip biler. Kesel ýapraklarynda kesel sporalary ýa-da zyýan
berijileri döredip biler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view
Wideolar:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1B48FJnJ5aImiwU4hWWLX2V6_D4Wxziv7/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1DunPlF8YTtaiz6c-lL2SZJBbKCyaW_Gt/view
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3.10 Fitopes sidler

MAKSADY

PEÝDALARY

Fitopestisidleriň esasy maksady daşky gurşawa
zyýan bermezden we himiki pestisidleri we
agrohimiýany ulanmazdan zyýankeşlere we
kesellere garşy göreşmekdir. Fitopestisidler daşky
gurşawa, ösümlik we haýwanat dünýäsine zyýanly
däldir we toprakdaky biologiki organizmleri
goraýar. Fitopestisidler esasan ösümliklerden
ýasalýar, beýleki biologiki pestisidler kül ýa-da
sabyn ulanyp öndürilip bilner.

Howanyň üýtgemegine garşy tehnologiýa
ösümliklere garşylygy ýokarlandyrmaga we adaty
bolmadyk temperatura we howanyň üýtgemegi
bilen baglanyşykly zyýankeşleriň ýaýramagynyň
öňüni almaga hyzmat edýär. Tehnologiýanyň daşky
gurşawa uly peýdasy bar we howanyň
üýtgemeginiň zyýanly täsirini azaltmaga ep-esli
ykdysady peýda edip bilerler, sebäbi bu
tehnologiýa ekin ýitgilerini azaldýar.
Şol bir wagtyň özünde-de gymmat däl: esasy
çykdajylar fitopestisidleri döretmek üçin
ösümlikleri ýygnamak we guratmak bilen
baglanyşykly. Fitopestisidler we zyýankeşlere
garşy göreşmek tehnologiýalaryny saýlamak bilen,
daýhanlar diňe bir ösümlikleriň garşylygyny däl,
eýsem zäherleri, himiki serişdeleri we beýleki oba
hojalygy himiýasyny ulanmazdan öndürilýän
önümleriň hilini hem ýokarlandyrýarlar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Fitopes sidleri öndürmek we ulanmak:
Temmäki. Temmäki gaýnadylar suwy taýýarlamak
üçin, guradylan ýapraklar we temmäki ýa-da
temmäki tozanlarynyň üstüne suw guýulýar (1 litr
suw üçin 100 g garyndy) we 30 minut gaýnadylýar
we gaýnap duranda bugarýarka suw goşýar. Alnan
garyndy bir gün saklanyp, süzülýär. Ulanylmazdan
ozal 10-20 gezek suw bilen garyşdyryň we her 10
litr garynda üçin 40 gr sabyn goşuň. Ol bitlere,
tripslere garşy ulanylýar. Zyýankeşiň ölümi 95% -e
ýetýär.
Ajy gyzyl burç. 1 kg ajy burç kesilip, gapakly emal
gabynda 10 litr suwda 1 sagat gaýnadylýar, soňra
iki gün saklanylýar. Şondan soň sykyp, süzýärler.
Ösümlik bitlerine we şirejelere garşy göreşmek
üçin 0,5 litr konsentrata 40 gr sabyn goşup 10 litr
suwa garmaly.
Sarymsak. 500 gr sarymsagy inçejik dogramaly,
ýençmeli, 3 l. banka salmaly, otag temp. suw
guýmaly we garaňky ýerde 5 gün saklamaly. Soňra
süzmeli we suw garmaly: 10 litr suw üçin 60 gr
sarymsak we 50 gr sabyn garmaly. Ösümliklere
agşam ýa-da bulutly howada ýokardan sepmeli.
Ikinji gezek 3-5 günden soň amala aşyrylýar. Mörmöjek ler birinji ýa-da ikinji pürkülenden soň ýitýär.
Gury sarymsak ýapraklaryny ulanyp bilersiňiz: 100150 gr 10 litr guýulýar we möý şekilli mörmöjeklere garşy ulanylýar.

Täjigistanda geçirilen CAMP4ASB okuwynda
sogan gabyklaryndan şire (nastoý) taýýarlamak
işi.
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DÜŞÜNDIRIŞ
Sogan gabygynyň şiresi (nastoý). Bir bedre gyzgyn suwy ýarym bedre sogan gabygyna guýuň, gaplaň, iki gün
goýuň, süzüň we ekinlere pürküň.
Pižmanyň şiresi (nastoý). Gülleýän wagtynda ýygnan 1 kg guradylan pižmany (medinisada ulanylýan
çylşyrymly gülli ot ösümligi), 10 litr suw guýup, pes otda 15 minut gaýnadyň, sowadyp süzüň. Her 10 litre
sepmek üçin 100 g şire salyp, oňa 40 g sabyn goşuň we ösümliklere pürküň.
Pürli agaçlaryň iňňeleriň şiresi (nastoý). Islendik pürli ýaprakly agajyň 2,5 kg iňňesini wagtal-wagtal garyp,
10 litr suw guýup, bir hepde goýuň, süzüň, ýene 20 litr suw goşuň we pürküň.
Sitrus gabygynyň şiresi (nastoý). Sitrus gabygynyň 1 kilogramyny et öwradyjydan geçirip, 3 litr suwa garyp,
gaby berk ýapyň we 5 gün garaňkyda goýuň, süzüň, sykyň, çüýşe salyp dyky bilen ýapyň. Gerek bolanda 10
l i t r s u w ü ç i n 1 0 0 g e r g i n s a r p e d i ň . Ç ö l s a k y r t g a s y n a g a r ş y u l a n y p b o l a r.
Hozyň maňyzy. Kolorado kartoşka tomzagyna garşy ulanmak maslahat berilýär. Munuň üçin düşen ýapraklar
ulanylýar. Olar esasan güýzde ýygnalýar we gurak, şemalladylýan otaglarda saklanýar. Möjekler peýda
bolmazdan 3-4 hepde öň ýapraklary 10 litr suwa 2-3 kg mukdarda salýarlar. Ulanylmazdan ozal garyndy 2
gezek süzülýär. Şeýle hem miweli agaçlardaky güýä garşy göreşmek üçin hozyň täze gaçan ýapraklaryndan
taýýarlanan şiräni ulanyp bolar.
Kül. Agaç kül ﬁtopes sid däl, emma ýekelikde ýa-da ﬁtopes sidler bilen bilelikde erginlerde giňden
ulanylýar. 1 kg arassa elekden geçen kül, güne gyzdyrylan 10 litr suwda garylýar. Bu garyndyny 3-4 gün
saklaýarlar, wagtal-wagtal garýarlar, soňra süzgüçsiz arassa çelege guýulýar. Pürkmezden ozal bu ýeňil ergine
azajyk sabyn goşulýar. Maddanyň taýýarlanyşyny çaltlaşdyrmak üçin garyndyny otda azyndan 30 minut
gaýnadyp bilersiňiz. Garyndy taýýarlanylandan soň derrew sepip başlaň. Şirejä, sorujy mör-möjeklere, tozan
keseline garşy göreşmek üçin ne jelidir.
Hek. Fitopes sid däl, emma ýekelikde ýa-da ﬁtopes sidler bilen bilelikde erginlerde giňden ulanylýar. Hatar
aralaryny slizenlere garşy pürkmen üçin ulanylýar. Sarp edilişi: 1 m2 üçin 50 gr. Pürkmen işi agşam giç ýa-da
irden amala aşyrylýar.

Täjigistanyň Beşkapa obasyndan Boboýew Hamza
oba hojalygynda ösümliklere zyýan berijilere
garşy awuly serişdelerini görkezýär.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Neşirler
Fitopes sidler, WОСАТ: h ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1064/
Suw, gury ýer we energiýa çeşmelerini, şeýle hem Merkezi Aziýadaky daşky gurşawy ulanmak üçin
öňdebaryjy tejribäniň interak w kartasy. MIKBK, 2017: h p://www.cawater-info.net/bestprac ces/ru/base/marker/125
Fitopes sidleri taýýarlamak barada wideo: h ps://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq481sR95qKv8ak48Ej68PhV
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3.11 Ýaşyl dökün ulanmak

MAKSADY

PEÝDALAR

Sideratlar (dökün üçin ulanylýan ösümlikler) ýa-da
ýaşyl dökün ösümlikleri bolup, netijeli tebigy
dökün bolup, olar hakda - "ýaşyl dökünler" hakda
maslahatlary geçirmek adatydyr. Bu ösümlikler
erkin meýdanda ekilýär. Soň gök massa, gaty
intensiw we çalt ösýär, sürülmän orulýar we ýere
ta ş l a ny l ýa r. B u u s u l to p ra g y a zo t b i l e n
baýlaşdyrmaga mümkinçilik berýär, haşal otlaryň
ösmegini saklaýar, öňüni alýar, bakteriýalaryň we
kömelekleriň ýaýramagyny azaldýar.

Ýaşyl ot dökünleriň bolmagy topragy gymmatly
azot bilen baýlaşdyrýar we howa çalşygyny
gowulaşdyrýar we suw geçirijiligini artdyrýar, haşal
otlaryň ösmegine päsgel berýär, bakteriýalaryň
ýaýramagynyň öňüni alýar we kömelek kesellerini
kemeldýär. Ekişden soň çüýrän baldaklar topraga
garylýar, organiki maddalar topraga goşulýar.
Howanyň üýtgemegi bilen ýaşyl dökün ekinleriň
hasyllylygyny artdyrýar, olary yssydan goraýar,
stresi we çyglylygyň ýetmezçiliginiň zyýanyny
azaldýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Ýaşyl dökün ösümlikleri ýylyň dowamynda ekilýär
we gysga ösýän döwürleri bolansoň, ýylda 3-4-e
çenli peýdaly ýaşyl dökünleri alyp bolýar.
џ Ýazda. Ýylyň bu döwründe ýaşyl döküniň ýaşyl
massasy çalt ösýär we oba hojalyk ekinleri
ösdürip ýe şdirilende, olaryň hatarlarynda
haşal otlaryň agdyklyk etmegine mümkinçilik
bermeýär. Iň meşhur irki ekinler gorçisa, turp,
süle, nohut, ýorunja.
џ Tomusda ýa-da güýzüň başynda. Esasy
ekinleriň ýygnandan, topragyň hasyllylygyny
we beýleki gymmatly aýratynlyklaryny
dikeltmek üçin ýaşyl dökün ekilýär: olara
kösükliler, gorçisa we raps ekinleri degişli.
џ Güýzüň ahyrynda (gyşdan öň). Ekerançylyk
möwsüminiň ahyrynda, gyşlyk süle, çowdary
we beýleki galla, ýorunja ekmegiň wagtydyr.
Ekilen gök dökün ekinleri başlamanka ormaly we
topraga garmaly. Şeýlelik bilen, ýaşyl massanyň bir
bölegi topragyň ýokarky gatlagyny azot we
gymmatly organiki maddalar bilen baýlaşdyrýar
we esasy bölegi organiki mulça bolup, ýeriň
ýüzünde galýar

Kabodiýanskiý etrabyndan Ýusupowa Şarofa
Täjikistan. Ýere garylmaly gök otlar taýyn.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Siderata h ps://rastenievod.com/sideraty.html
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MAKSAT

PEÝDALAR

Ýyllyk dänäni köp ýyllyk kösükli ekinler bilen
bilelikde ekmek, has tygşytly peýdalanmaga we ýer
hasyllylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýän
mysallaryň biridir.
Ggurakçylykda we amatsyz howa şertlerinde
ösümlikleri köpeltmek üçin netijeliligi we
dowamlylygy artdyrýar.

H a sy l l y g y ý o ka r l a n d y r m a k w e g i r d e j i n i
ýokarlandyrmak üçin hünärmenler tarapyndan
ýyllyk galla we köp ýyllyk kösükli ekinler bilelikde
ekmek maslahat berilýär. Olar howanyň
üýtgemegine garşy has çydamly bolýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Ösümleri garyp ekmegiň maksady, birinji ýylda
ýorunja hasylynyň öwezini dolýan örtük ekini
(süle) garmak bilen goşmaça önüm almakdyr.
Ekişiň artykmaçlyklary, örtükli ekin ýorunjany
goramaga kömek edýär, ot-çöpler az bolýar we
örtük ekinleriniň ýorunja bilen bilelikde hasyly
birinji ýylda has ýokary bolýar. Şol bir wagtyň
öz ü n d e to p ra k o rga n i k i m a d d a l a r b i l e n
baýlaşdyrylýar we gurakçylygyň ýaramaz täsiri
azalýar.

Täjigistanda daglyk sebi ň eňňitlerinde köp ýyllyk
otlary örtük aşagyna ekmek. WOCAT, 2018

Bu tehnologiýada süle we ýorunja ekinleri ulanylýar. Ýorunja ajaýyp ot-iým ösümligi bolup, Merkezi Aziýanyň
dürli howa zolaklarynda, şol sanda Täjigistanda ösdürilip ýe şdirilýär. Diňe ýorunja ekişinden başga-da,
ýorunja däne ýyllyk oltlar bilen garylyp, ýagny çowdary, süle, arpa (bilelikdäki ekiş) ekilip bilner. Garyndylar
iň oňat iýmitlenýän deňagramly iým bolup, her gektardan gök massa we ot has ýokary hasyl berýär, topragy
eroziýadan goraýar, azot bilen baýlaşdyrýar, topragyň çyglylygyny saklaýar.
Gurak we amatsyz şertlerde (ýalpak ekin toprak gatlagy, suwaryşyň ýoklugy, topragyň pesligi), ýyllyk däneli
garyndylarda ýorunja ösdürip ýe şdirmek maslahat berilýär, ýa-da beýleki kösükli ekinlere (ýelkenli, ýorunja
we ş.m.) artykmaçlyk bermeli.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Alfal önümçilik tehnologiýasy: h p://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm
Beden ösdürip ýe şdirmegiň agrotehnologiýasy: h p://agroobzor.ru/rast/a-134.html
Organiki ekerançylygyň esasy hökmünde gök otlary we däne ekinlerini bilelikde ekmek. 2011-nji ýyl
h ps://cyberleninka.ru/ar cle/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kakosnova-organicheskogo-zemledeliya
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MAKSAT

PEÝDALAR

Ekin dolanyşygy, bir maşgaladaky ösümlikler yzlyyzyna iki ýyl bir ýerde ösdürilip ýetişdirilmeýän
ekin dolanyşygydyr. Bu usul topragy gorap
saklamaga we topragyň hilini ýokarlandyrmaga
gönükdirilendir.

Ekin dolanyşygy daýhanlar üçin zerurdyr, sebäbi
ekinleriň hasyllylygyny we amatsyz şertlere
uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrýar, topragyň
gurluşyny we düzümini gowulandyrýar. Ekin
dolanyşygy zyýankeşleriň, keselleriň we ş.m.
ömrüni gysgaldýar; dürli maşgalalardan bolan
ösümlikler käbir haşal otlaryň köpelmegini
peseldip biler.

DÜŞÜNDIRIŞ
Ekin meýdanlarynda üznüksiz şol bir ekini ösdürip
ýe şdirmek hasylyň kem-kemden azalmagyna we
käbir ýagdaýlarda ekinleriň guramagyna sebäp
bolýar. Ekin dolanyşygy ýörelgelerine görä ekinleri
çalyşsaňyz, hasyllylygy ep-esli ýokarlandyryp
bilersiňiz.
Her ýyl bir ýerde dürli ekin ekseňiz, toprak
gurplanar we ýokumly maddalar has rasional
ulanylar. Esasy zat, käbir ösümlikler peýdaly
elementlerdan ýokarky toprak gatlagyndan,
beýlekileri bolsa aşaky gatlakdan iýmitlenýär.
Mundan başga-da, bu maddalar dürli mukdarda
sarp edilýär.
Mundan başga-da, köp ösümlikleriň kökleri zäherli
maddalary çykarýar. Adatça bir maşgalanyň
ösümliklerinde duçar bolunýar. Bu, esasanam,
şugundyr, käşir we ysmanak ekilen ýerlerde göze
ilýär. Bu gök önümler yzly-yzyna birnäçe ýyl bir
ýerde ekilse, indiki her hasyl adatça öňküsinden
has erbetdir, sebäbi toksinler ösümlikleriň
ösmegine päsgel berýär. Ekinleriň dogry çalşygy bu
zyýanly ýagdaýy ýok edýär, topragy has sagdyn
edýär. Önki ekilen ösümlikleriň bölüp çykaran
zäherli maddalaryna has çydamle ekinlere kösükli
ösümlikler, mekgejöwen, sogan degişli.
Meýdan üçin:
Ekin dolanyşygy shemasy, aýratyn ekinleri we
olaryň toparlaryny, adatça, meňzeş häsiýetlere eýe
bolup biler: däneli (gyş ýa-da ýaz), kösükliler, hatar
ekinler, köp ýyllyk otlar, ýyllyk otlar, arassa we boş
goýulan meýdanlar.

Howanyň üýtgemeginiň şertlerinde topraga
ýaramaz täsir ýokarlanýar, şonuň üçin bu çäreler
oba hojalygynyň öndürijiligini saklamak üçin
möhüm ähmiýete eýe.
Ekinleriň nähili ösdürilip ýetişdirilýändigi baradaky
adaty dünýägaraýşy üýtgetmek, öý
meýdanlarynda, fermalarda hasyllylygy saklamaga
we dökün çykdajylaryny azaltmaga kömek eder.

Issyn-Kulsnaýa obasy, Zheniş obasynyň
daýhanlary ekin dolanyşygynyň ýörelgelerini
öwrenýärler
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DÜŞÜNDIRIŞ
Mysal üçin, ekiniň ne jeli bolmagy üçin ekin dolanyşygy shemasy şeýle bolar: 1 - ýyllyk otlar, 2 - gyş dänesi, 3
hatar ekinler, 4 - bahar däneleri. Bu çemeleşme, zerur bolsa, ekin dolanyşygyny tutuşlygyna üýtgetmän
sazlamaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, ýokardaky mysalda ekinleri çalşyp bolar: 1 - iýmit üçin ýaşyl
nohut-arpa garyndysy, 2 - gyş çowdary, 3 - silos üçin mekgejöwen, 4 - süle, ekin dolanyşygy we şonda
meýdanlaryň gurluşy saklanýar. Adatça bir ekin bir meýdany eýeleýär.
Şeýle-de bolsa, käbir ekin dolanyşyklarynda, köplenç gysga aýlanmalar bilen, bir meýdanda birnäçe meňzeş
ekin ekip bolýar. Mysal üçin, güýz çowdary we güýzlük bugdaý gyş dänesi, kartoşka, silos we ot-iým kök
ekinleri üçin mekgejöwen, hatar ekin meýdanlary, süle we arpa we ş.m. bahar däne meýdanyna ýerleşdirilip
bilner. Bu ýagdaýda meýdan birleşdiriler.

Севооборот овощных культур
Источник: h ps://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html
Gök önümler üçin:
Her ýyl dürli ösümlikler bilen gök önümleri çalşyp hasyllylygy artdyryp bilersiňiz. Bir ýerde yzly-yzyna birnäçe
ýyllap şol bir ekini ösdürip bolmaýar. Kadadan çykmalar noýba, tudana, kartoşka we pomidor. Şeýle hem, bir
maşgalanyň ekinlerini birin-birinin yzyndan ösdürip bilmersiňiz. Gök önümleri diňe 3-4 ýyldan soň öňki
ýerine gaýtaryp ekip bolar. Çalyşýan ekinleriňiz bir maşgala degişli bolmaly däl! Mysal üçin, käşiriň ýerine
ukrop ekmeli däl. Bu ekinler bir maşgala degişlidir - Selderey.
Mikro we makro elementlerine baý topraga pomidor, kelem, selderýa we hyýar ekmek iň gowusydyr.
Bu ekinler toprakdan köp iýmit iýýär. Az mukdarda kompost bolan toprakda baklaglar we kök ekinleri
ekilmeli. Tohumlar topragy azot bilen gowy baýlaşdyrýar. Sogan, käşir we sarymsak iň gowusy kädi, kelem ýada kartoşkadan soň ekilýär - haşal otlar azalýar.
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DÜŞÜNDIRIŞ
Bag meýdanyny 3 bölege bölüň. Her birini 4 bölege bölüň. Meýilleşdirilende
ekin dolanyşygy üçin aşakdaky tablisany ulanyp bilersiňiz.

Meýdan üçin ekin dolanyşygy
Çeşme: h ps://ﬁeldcropnews.com

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideo maglumat: h ps://ok.ru/video/701268890090
Ekin dolanyşygy makalasy: h ps://travart.ru/sevooborot
Görkeziş meýdançasy: Naryn welaýaty, Uçkun obasy. Habarlaşmak üçin: Baýgyşow Ermek,
"Gyrgyzystanyň toprak ylmy jemgyýe " jemgyýetçilik guramasynyň agzasy, е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru
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MAKSAT
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Beýleki ekinleriň köpüsinden tapawutlylykda,
amarant guraklyga we 50 gradusa çenli ýylylyga
çydamly, bu eý ýäm howanyň üý tgemegi
şertlerinde ulanmak üçin amatly edýär. Şol bir
wagtyň özünde, amarant ýokary adam saglygyny
bejeriş we iýmitleniş aýratynlyklary bilen tanalýar.
Amarant iýmitde we lukmançylykda giňden
ulanylýar. Onda köp mukdarda witaminler,
aminokislotalar, peýdaly minerallar we elementler
bar, immunitet ulgamyny güýçlendirýänler,
öýjükleri täzeleýän maddalar bar, we ol rak
keseliniň öňüni alýar, organizmi ýaşadýar, ýaralary
bejerýär we çişmegi saklaýar we gan damarlaryny
arassalaýar, aýallaryň saglygyny gowulaşdyrýar we
aşgazan we nerw ulgamynyň kesellerini bejerýär.
Kosmetologiýada amarant ýagy horlanmak,
deriniň agyrysyny azaltmak we saç dökülmesini
saklamak üçin ulanylýar.

Maldarçylykda we guşçylykda amarant täsirli,
netijeli we ekologiýa taýdan arassa iýmitdir.
Beýleki ot-iým ekinleri bilen deňeşdirilende iň
ýokar y girdeji ber ýär, öndürilen süýdüň
mukdaryny we hilini ýokarlandyrýar we guşlardan
gelýän girdejini ýokarlandyrýar. Amarantda adam
we mallar üçin gerek bolan 20 sany möhüm
aminokislotanyň 18-si bar. Amarantyň kökleri
topragy nemlendirýär, azot bilen baýlaşdyrýar we
öndürijiligini ýokarlandyrýar. Beýleki iýmler bilen
deňeşdirilende, mal haýwanlarynyň ösüşini 30% -e
çenli çaltlaşdyrýar. Amarantda un öndürmek we
köke bişirmek üçin ulanylýan gülgüne tohumlar
bar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Amarantyň 10-dan gowrak görnüşiniň ýyly we
mylaýym howa şertlerinde ösýändigi mälimdir.
Amarant beýikligi takmynan 2,5 metre ýetýär. 90
günde 2 metre çenli ulalýar.

Bü ndünýä bankynyň / PECCA / NESDCA-nyň
2020-nji ýylda Türkmenistanda CAMP4ASB
maksatnamasynyň çäginde "Tebigy Kuwwat" JGK
tarapyndan geçirilen okuwlara gatnaşyjylar
Daşoguz we Mary sebitlerinde amarant ekdiler.
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DÜŞÜNDIRIŞ
џ
џ
џ
џ
џ

Amaranty tohum bilen guratmak bilen ilkinji aýazdan soň däne üçin ýygnalýar. Amarant 15-50 sentner /
ga däne we 2000 sentner (200t) ga çenli biomassany berýär. Ekiş üçin her gektara 1-2 kg tohum gerek.
Amarantnyň ýapraklaryny ýygnap, guradyp, öwradyp salatlara goşup we saglyga peýdaly çaý alyp bolýar.
Amarant tohumlary gaty ownuk bolany üçin, toprak ýeterlik derejede arassa bolmaly (ekin
galyndylaryndan) we ekişden ozal çygly bolmaly we üstüni tekizlemeli.
Ekiş çuňlugy 0,5-1,5 sm, toprak ýeterlik derejede çygly bolmaly, ýa-da ýagyş ýagmazdan ozal ekmeli.
Ekişden ozal tohumlary ekiş materialynyň amatlylygy we tygşytlylygy üçin gaty gum ýa-da gabyk (gabyk)
bilen garyp bolýar. Ekiş ter bi dürli bolup biler, hatar aralygy 20-30 sm, hatar aralygy 45-70 sm.
Mart ýa-da aprel aýlarynda toprak 10-12 ° C çenli gyzanda, amarant ekip bilersiňiz. Ösüş döwri 90-dan
120 güne çenli.

"Tebigy Kuwwat" JBK tarapyndan Bü ndünýä Bankynyň / PECCA / NESDCAnyň 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçirilen CAMP4ASB maksatnamasynyň
çäginde geçirilen okuwlara gatnaşyjylar Daşoguz we Mary sebitlerinde
ilkinjide amarant ekdiler.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideomaterýallar
h ps://www.youtube.com/watch?v=AVauKw_rPAU, h ps://www.youtube.com/watch?v=6HUxT0oDZ2U
h ps://gazeta.ua/ru/ar cles/promo on/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-ikosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
h ps://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta
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Oba hojalyklarynda topragyň hasyllylygyny
ýokarlandyrmak üçin kompost (biogumus)
u l a ny l ýa r. Ko m p o s t u l a n m a g y ň b i r n ä ç e
artykmaçlygy bar: öýlerden we önümçilikden
organiki galyndylar alynýar we gaýtadan işlenilýär.
Biogumusda ýokumly maddalar, şeýle hem
çyglylygy saklamak ukyby barlygy sebäpli
biogumus topragyň hilini ýokarlandyrmak üçin iň
amatlydyr.

Gurçuk bilen işlemegiň birnäçe peýdasy bar.
Şolaryň arasynda - ekologiýa taýdan arassa
dökünleri almak, mineral dökünleri satyn almak
bilen deňeşdirilende ykdysady peýdalar we oba
hojalygynda bar bolan galyndylary azaltmak, zerur
mukdarda dökünleri almak bar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Adatça, kompost çuň däl-de, agaç gaplarda
kompost gaplarynda taýýarlanýar. Täjigistan üçin iň
amatly ýol gaplarda taýýarlamakdyr, bu beýleki
ýurtlarda kompost gaplary öndürmek üçin
ulanylýan agaçlaryň gymmatlygy bilen
baglanyşyklydyr. Kompost her ýyl açyk we ýapyk
ýerlerde ähli oba hojalyk ekinlerinde organiki
taýdan iýmitlenýän gymmatly iýmitdir. Mulça
hökmünde hem ulanylyp bilner. Kompostda 1,42% azot, 0,6-1.0% fosfor, 1,0-1,5% kaliý, 3.0-4.0%
kalsiý, 2-4% humus, 60-70% organiki maddalar,
mikroelektrler we topragyň biologiki işjeňligini
ýokarlandyrýan mikroorganizmler bar.
Kompost taýynlamak köp zähmet talap etmeýär
we fermada öndürilýän organiki galyndylardan
dynmaga mümkinçilik berýär. Bulara täze orulan
otlar, köne sypal, çüýrük otlar, agaç ýapraklary, ekin
meýdanlaryndan we öri meýdanlaryndan alynan
haşal otlar, bagdan ösdürilip ýe şdirilen
ösümlikleriň gyrkylan bölekleri, gabygy we
şahalary, gamyş we mekgejöwen otlary, öý
galyndylary (zibil, kül, kagyz, karton, gereksiz pagta
önümleri) degişli.

Täjigistanyň Hisrawsnyý etrabynyň Beşkapa
Nosyri obasyndan Boboýew Hamzanyň
fermasyndaky kompost çukury we gaby
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DÜŞÜNDIRIŞ
Komposta täze dersiň, süýümli we suwuk guş dersiniň goşulmagy onuň hilini ýokarlandyrýar we taýýarlyk
işini çaltlaşdyrýar.
Gerekli çyglylygy (60-70%) saklamak üçin, gurak tomus möwsüminde kompost hepdede bir gezek 1m3-e 2-3
bedre suw bilen suwarylýar. Çyglylygyň bugarmagyny azaltmak üçin, her suwarylandan soň gap plastmassa
örtük bilen örtülýär, ýöne howanyň gowy girmegini üpjün etmeli.
Bu şertlerde içindäki temperatura 80 ° C-e ýe p biler, bu organiki galyndylaryň çalt dargamagyna,
patogenleriň we haşal tohumlaryň ýok edilmegine kömek edýär. Bakyň içine howa girişini gowulandyrmak
üçin kompost aýda 2 gezek atylýar. Sowuk howanyň başlanmagy bilen kompost gaby 10-15 sm toprak bilen
örtülýär.

Kompost çukurynyň taýýarlamagyň tapgyrlary.
Çeşmesi: Murod Ergaşew, CAMP4ASB, Täjigistan.
Kompost çukuryny nädip ýasamaly. Çukuryň düýbünde şahalary, ösümlik böleklerini goýuň - olar akdyryjy
ýaly hereket eder. Soňra organiki galyndylar gatlaklara goýulýar, galyndylaryň gatlagy 30-50 sm, soňra 5-10
sm toprak, soňra bolsa organiki galyndylar bolmaly. Çüýremegi çaltlaşdyrmak we ýokary hilli dökün almak
üçin gatlaklaryň arasynda dökün, kül, hek goşup bilersiňiz. Çüýreme döwri adatça 6-12 aý bolýar. Taýýar
kompost massasy ownuk, çygly we goýy reňkde bolmaly.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Dogry kompost nädip ýasamaly: h ps://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-3336.html
Kompost ulanyp topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak. WOCAT (Durnukly ýer dolandyryşy üçin dünýä
maglumatlar bazasy) h ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
Ýorunja: ekiş we ideg. h ps://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/
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MAKSAT

PEÝDALAR

Iýmit galyndylarynyň köpüsini ýer gurçuklaryny
ulanyp peýdaly dökünlere öwürip bolýar, bu
tehnologiýa "wermikultura" diýilýär. Bu ýagdaýda
adatça aşakdakylar ulanylýar: adaty ýa-da gyzyl;
kiçi gyzyl; ders gurçugy ulanylýar. Kiçi öý
hojalygynyň zerurlyklary üçin öýde ýasalan
wermikomposty ýygnap bilersiňiz.

Te h n o l o g i ý a , t o p r a g y ň h a s y l l y l y g y n y
ýokarlandyrýan we toprak organizmleriniň
biodürlüligini gorap saklaýan biogumusy
öndürmek üçin gurçuklary ulanmaga esaslanýar.
Tehnologiýa topragyň hasyllylygyny dikeltmegiň
amatly usulyny üpjün edýär, sagdyn iýmit
önümlerini öndürmek bilen organiki ekerançylygy
ornaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Netijelilik
nukdaýnazaryndan has ýokarydyr. Döküniň täsiri
4-7 ýyl dowam edýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Wermikompost öndürmek we gurçuklary ulanyp,
öý galyndylaryny gaýtadan işlemek üçin
niýetlenilen gural “Wermikomposter” diýlip
atlandyrylýar.
Wermikomposteriň gurluşy birmeňzeş bolup, biribiriniň üstünde goýlan gutular diňini görkezýär.
Aşagy tarelka görnüşinde ýasalýar. Maksady
ýokarky gatlardan akýan suwuklygy ýygnamak.
Suwy akdyrmak üçin legeniň düýbüne kran
o t u rd y l ýa r. Kä b i r s e n a gat m ö ç b e r i n d ä k i
gurluşlarynda aşaky tarelka çyglamak üçin süzgüç
oturdylýar.

Dökünleriň we zähmet çykdajylarynyň bahasy
azalýar (mysal üçin, dökün satyn almak we import
etmek zerurlygy ýok) we saglyga howpy ýok.
Aýallar üçin zähmet çykdajylary azalýar.
Gurçuklaryň kömegi bilen 1 tonna dökünden
ortaça 600 kg çenli wermikompost alynýar.
“Wermikompost” işleýän wagtynda üç meseläni
çözýär: Organiki galyndylary zyňmak we köp
mukdarda biogumus öndürmek. Guş / balygy
iýmitlendirmek, balyk tutmak ýa-da satmak üçin
ýagyş gurçuklaryny köpeltmek.

Ortadaky guty esasy hasaplanýar. Gurçuklaryň
esasy bölegi şonda ýerleşýär. Iýmit ýokardan
gurçuklara berilýär, iýmit gaýtadan işlenýär we bu
gutynyň düýbüne geçýär. Orta guty vermikompost
bilen doldurylandan soň, indiki guty onuň üstünde
goýulýar.
2 sany orta guty bolup biler.
Ortadaky gurçukly guty biogumusdan dolanda
üstüne ýene bir guty goýulýar. Ýokarky gutuda
yzygiderli iýmitlenmek bilen, gurçuklar orta gutyny
ýuwaş-ýuwaşdan boşadýarlar, bu bolsa eýesine
wermikomposty aýyrmaga mümkinçilik berýär.
Wermikompost ýasamagyň artykmaçlyklary:
öýde bar bolan materiallardan ýasalýar, şonuň
üçin olaryň bahasy satyn alnanlardan birnäçe esse
arzan;

Hünärmen Baýbagyşow Ermek (Gyrgyzystanyň
toprak alymlary jemgyýe ) seminara
gatnaşyjylara bir çelekden ýönekeý biogumus
öndürilýän gaby ýasamagy düşündirýär.
daýhan hojalygy, oba geňeşleri Naryn
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DÜŞÜNDIRIŞ
Elde ýasalan desgalar geljekdäki ýerleşişini göz öňünde tutup ýasalýar we şonuň üçin islendik otagyň içki
bölegine op mal laýyk gelýär;
џ Gurçugyň sany yzygiderli köpelýär. Özbaşdak ýasalan desgalary ulananyňyzda, zerur bolsa gaby zerur
göwrümlere çenli giňeltmek aňsat
џ

."Minara" görnüşiniň düzüjisi gaty köpdür we gurçuklaryň satuw üçin taýynlap bolar, hem-de öý
galyndylaryndan wermikompostda biogumus öndürip bolýar. Gurluşy ýasamak üçin aşakdaky materiallar
zerurdyr: biri-biriniň üstünde berk oturdylyp bilinýän 4 sany plas k guty; ýokarky çekme ýa-da faner bölegi
üçin gapak; Suw guýmak üçin birikdirijiler bilen kran; stend üçin faner, panel ýa-da mebel tagtasy; stendiň
aýaklary üçin 50-50 mm ululykdaky tagta bruslar gerek. Konteýneriň düýbünde diametri 13 mm bolan deşik
burawlanýar. Ol deşige turbany iki prokladka bilen birikdirip, kran goýup dakýarlar. Galan üç gutynyň
aşagynda diametri 5-6 mm bolan deşikler her 30-40 mm-de burawlanýar. Has takyk burawlamak üçin
deşikleriň merkezleri öňünden bellenilýär. Diametri 1 mm bolan deşikler howa çalşygy üçin gutularyň
gapdalynda deşilýär. Diametri 1 mm bolan wen lyasiýa deşikleri her 5 sm aralykda gapakda burawlanýar.
Stendiň düýbi mebel tagtasyndan, DSPden ýa-da fanerden ýasalýar. Korona şekilli burawyny ulanyp,
akdyryjy klapany üçin düýbünde deşik deşmeli. Aýaklary 50-den 50 mm-e çenli kesilen ýa-da galyň
tagtalardan ýasap bilersiňiz. Aýaklary ululykda kesilýär we öz-özüne degýän nurbatlar bilen berkidilýär.
Ekspluatasiýa:
Orta gap, esasy substratyň (çüýrük döküniň toprak, gabyk bilen
garyndysy) garyndysy bilen doldurylýar we 2 bilen 1 gatnaşygynda
garylýar we içilýän suw bilen suwlanýar. “Staratel” ýa-da Koliforniýa gyzyl
gurçugy ulanmaly we gapagy bilen gaby örtmeli. Wermikompostdaky
howanyň we substratyň temperaturasy 30 ° C-den geçmeli däldir.
Mundan başga-da, ähli tehniki hyzmat hepdelik çyglylyga gözegçilik
etmek we iýmitlendirmek üçin azalýar.
Iýmit: gök önümleri we miweleri, çaý galyndysy, kofe galyndysy,
ýumurtga gabyklary we ş.m. bolup biler.
Etmeli däl: et we süýt önümleri, ýaglar sogan we sarymsak, kelem, sitrus
miweleri, ananas bermeli däl.
Iými ň mukdary gurçuklaryň sanyna gönüden-göni baglydyr. Bir gurçuk
günde öz agramynyň ýarysyna çenli iýýär. Gurçuklaryň sany, adatça,
birnäçe aýdan iki esse köpelýär. Indi bolsa sanlara geçeliň. 450 gram
ulular üçin (bedeniň töwereginde çişen "bent" barlygy bilen kesgitlenip
bilner) Günde 225 gram iýmit galyndylary talap edilýär. Gurçuklaryň sany
köpelenden soň, iými ň mukdaryny birneme artdyryp bilersiňiz. Gurçuk
takmynan 3 aýda jynsy taýdan ýe şýär.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Üzümçilik hakda wideo material: h ps://ok.ru/video/672066112191
Wermikomposter - h ps://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/
Görkeziş meýdançasy: Naryn welaýaty, Uçkun obasy. Habarlaşmaly adam: Baýgyşow Ermek,
"Gyrgyzystanyň toprak alymlary jemgyýe " jemgyýetçilik birleşiginiň agzasy, е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru.
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MAKSAT

PEÝDALAR

Gidroponika ösümlikleri ösdürip ýetişdirmegiň
usulydyr, onda kökler ýokumly maddalary ýerden
däl-de, suwdan (has takygy ýokumly erginden)
alýar.
200 ýyldan gowrak wagt bäri bu tehnologiýalar
senagat derejesinde we kiçi fermalarda ulanylýar.
Gidroponika öý baglarynda, teplisalarda we kiçi
ýapyk baglarda hem ulanylýar.

Tehnologiýa, şahsy meýdanyň çäkli ýerinde ýa-da
öýde ýa-da balkonda gök önümleri, gül ekinlerini
ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýär.
Ykdysady peýdalar - gidroponikada gök önümleri
ösdürip ýetişdirmek suwy tygşytlaýar, toprakda
ösdürilenden birnäçe esse köp hasyl ýygnamaga
mümkinçilik berýär.
Tehnologiýa, üýtgeýän howa şertlerinde ekinleriň
hazylynyň azalmak howpy peselýär. Ekin ösdürip
ýetişdirmegi, topragyň ýoklugy bilen, aýallaryň
zähmetini ýeňilleşdirýän ot-çöpleri aýyrmazdan,
haşal otlary aýyrmazdan, yzygiderli suwarmazdan
we ýerdäki zyýankeşlere garşy göreşmezden amala
aşyrmaga mümkinçilik berýär.

DÜŞÜNDIRIŞ
Gidroponiki taýdan ösdürilip ýe şdirilende
ösümlikleriň kökleri ýokumly erginde ýa-da diňe
goldaw üçin ulanylýan ýörite inert substratda
ýerleşdirilýär. Substratyň kapilýarlary bilen birlikde
çyglylyk diňe köklere aýlanýar, suwarylýar we iýmit
berýär.
Gidroponikanyň özboluşlylygy, salat, hyýar,
tudana, gül we ş.m. ösdürip ýe şdirmäge
mümkinçilik berýär. Kadadan çykýan ekinlerde
köki çüýräp biler.
Gerekli materiallar: ýokumly maddaly suw
saklamak üçin 1 gap (berk gapakly we yşyk
geçirmeýän diwarlarly bolmaly, ýogsam suwda
suwotylar öser); 2-küýzeler - düýbünde köp deşikli
ownuk gül küýzeleri; 3- suwy kislorod bilen
doldurmak üçin nasos (akwariumlar üçin iki kanally
nasos amatly); 4- howa çelekleri bilen silikon
şlanglar.
Substratlar. Iň oňat: keramzit ýa-da kokos süýümi,
mineral ýüň we ş.m.
Iýmitlendiriji ergin (konsentrat): Ellis gidroponika
iýmit ergini (aşakdaky gidroponiki ergin
reseptlerine serediň).

Gidroponiki usuldaky, Çui welaýatynyň
Lebedinowka obasyndaky ussahanada "Ekodom
na Bystrotoke" hojalygynyň esasynda guruldy.

Çylşyrymly dökün ýokumly ergin hökmünde
ulanylyp bilner, ony 10 litr suw üçin 2 nahar
çemçesi dökün bilen suwuklandyrmaly. Taýýar
iýmit ergini iň bolmanda otag temperaturasynda
ýa-da otag temperaturasyndan 2-3 dereje ýokary
bolmaly.
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DÜŞÜNDIRIŞ
Adatça ösümlikler ergine ýuwaş-ýuwaşdan “öwrenişmeli”, ýagny ergini birinji hepdede 4 gezek, ikinji
hepdede iki gezek garmaly, 3-nji hepdede garman ulanmaly.
Plas ki turbalardan ýönekeý gidroponiki usulda suwaryşy gurnap bolýar (mysal üçin, hyýar ösdürip
ýe şdirmek üçin). Plas k gapdan turbalardan, adapterlerden we üç taraply birikdijisilerden ýygnanan
gidroponiki ulgamda ösümlik köklerine hemişe kislorod üpjün edip bolýar.
Materiallar: plas k turbasy, rsekler - 4 sany, troýnikler - 4 sany, wilka - 1 sany (ähli bölekleri 110 mm
diametrli bolmaly), ýelimler, akwariumlar üçin nasos, aero çelekler, turbalar (silikon şlanglar) - 2 m, keramzit
(oňünden gaýnadylmaly) ), gül küýzeleri-4 sany, ýüzýän penoplast, marker (lak), plastmassa steržen. Tohum:
nahallaryň ösjek tohumlaryny öňünden oturdyň.
Gurallar: Byçgy, drel, pyçak.
Troýnigiň ýokarky birleşdiriji bölegini kesiň. Soňra gaby deşik burawlap taýýarlarys.
Soň bolsa, ähli turbalary O halkalary bilen bir gurluşa ýygnarys. Gurnamazdan ozal salnikler bilen, suwuk
ýuwujy serişde bilen ýaglanmalydyr, ýogsam turbalary birikdirmek gaty kyn bolar.
Aerasiýa üçin nasosy turbalar we aeratorlar bilen birikdiriň. Gurmakda olar şeýle ýerleşýär (surata serediň).
Ondan soň, gurnamadaky suwuň derejesini kesgitlemek
üçin çümmeýän material bilen we plastmassa taýakdan
gurluş taýynlamaly. Suwuklygyň derejesini kesgitlemek
üçin ýüzýän çybykda marker (lak) bilen bellik ediň.
Paplowugyň düýbüne bir çyzgy goýýarys, ikinjisini ortasyna
suw bilen doldurylandaky derejä we üçünjini birinji bilen
ikinjiniň arasynda takyk goýýarys. Suw onuň aşagyndan
gitmeli däldir (bu suwuň derejesini berk gözegçilikde
saklanmaly, gerek wagtynda suw goşuň).
Dykyda turbalar we ýüzýän gurluş üçin deşikleri burawlaň. Turbalary we ýüzüjini salýarys, turbalary
küýzeleriň aşagyna geçirýäris.
Şi li ýerden gaty seresaplylyk bilen çykarýarys, köklerini ýerden ýuwýarys, keramzitli küýzelere oturdýarys.
Gurluşy ýokumly ergin bilen doldurýarys we gidroponiki gurnamany synap başlaýarys. Ekspluatasiýa:
Ýerleşişi: iň gowusy - ýel we temperaturanyň üýtgemeginden goralýan ýapyk ýer (yşyklandyryjy penjiresi
bolmadyk otag, ýyladyşhana).
Diňe keramzidi çalyşyp, bu gurluşy bir ýyldan gowrak wagtlap ulanylyp bolar.
Fewral aýynyň ahyrynda hyýar ösdürip ýe şdirip bolýar, ýöne gyşda wagtda hem ösdürip bolýar, bu
ýagdaýda emeli yşyklandyryş zerur bolar.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Gidroponika wideo maglumaty: h ps://ok.ru/video/35788493291
Gidroponiki çözgüt - h p://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm
Görkeziş meýdançasy: Çui obasy, Lebedinowka obasy. Habarlaşmak üçin adam: Anatoliýa
Neýstrow, е-mail: akmena@mail.ru
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MAKSAT

PEÝDALAR

Öýde ýa-da balkonda kiçi ekerançylygy ýylboýy
miwe berip biler ýaly, witaminleri hem gowy üpjün
eder ýaly gurnap bolar.

Balkonda ekin ösdürmek üçin kän zat gerek däl.
Çykdajylar diňe nahal we tohum üçin bolar.
Uly artykmaçlygy bar - balkonda ösdürilip
ýetişdirilen gök önümler ýylda birnäçe gezek hasyl
berýär! Ýylyň dowamynda stoluň üstünde diňe
täze organiki gök önümler däl, eýsem öýde
ösdürilip ýetişdirilen miwelerden hem peýdalanyp
bolar.
Balkon ýyladyşhananyň bir görnüşidir, bu ýerde
gündelik temperaturada duýdansyz üýtgeşiklikler
bolmaýar, şonuň üçin ösümlikler bu ýerde özlerini
has rahat duýýarlar we möhüm bolşy ýaly dürli
kesellerden we zyýankeşlerden azat bolýarlar.
Kiçi gök bagy diňe bir peýdaly bolman, eýsem
owadan hem bolýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Haýsy ekin ösdürip ýe şdirmek isleýändigiňizi
çözmeli. Kiçi bag üçin ösümlik saýlanyňyzda
başlangyç şertlere: temperatura, yşyklandyryş,
çyglylyga üns beriň. Takmynan şol bir şertleri we
şuňa meňzeş idegi talap edýän we ykjam kök
ulgamyna eýe bolan ekinleri saýlamaga synanyşyň.
Witaminler bilen üpjün edýär ekin hatary
Kän kynçylyk we köp ýer talap etmeýär, ýöne sizi
täze otlar we ysly otlar bilen üpjün eder. Şeýle
gaplarda iň kiçi balkonda, hatda penjirede-de
aňsatlyk bilen ekinleri ýerleşdirilip bolýar.
Petruşka gutularda gowy ösýär. Tohum ekmek
aprel aýynyň başynda amala aşyrylyp bilner. Köp
gök öwüsýän ir ýe şýän görnüşi almak has
gowudyr. Topragy ýyly suw bilen suwlaň, 1 sm
çuňlukda gämik gazyň, ekiň we suwlaň.
Ukrop idegi aňsat otdur. Ösdürmek üçin maslahat
berilýän temperatura 17 ° C, ukrop ekmezden ozal
tohumlar suwa batyrylýar we şonda gowy ösýär.
Bu ýagdaýda suwy wagtal-wagtal çalşyp durmaly.
Ukrop ýeňil we arassa howany gowy görýär. Yssy
bolsa, ony gowy suwarmaly, ýogsam inçe ýapraklar
gaty bolýar.
Salat ýapraklary. Tohumlary 1 sm çuňlukda ekiň.
Salady gögerýänçä garaňky ýerde saklamak has
gowudyr. Salat çyglylygy söýýän we yzygiderli
suwarmaga mätäç. Ilkinji hasyl 3 hepdeden bolar.
Daşky ýapraklary deň derejede kesmeli we
ortasyny goýmaly, şonda baldaklar hemişe
täzelener we hasyl has köp bolar.
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3 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
3.18 Миниогород на балконе
DÜŞÜNDIRIŞ
Ýakymly ysly otlar
Salat otlary.
Melissa tohumlary çygly topraga ekilýär. Ony balkonda-da, penjirede-de ösdürip bolýar. Esasy zat, melisanyň
ýeterlik ýagtylygynyň bardygyna göz ýe rmekdir.
Narpyz (Mýata): örän näzik, tohumlary hemişe gögermeýär we howa şertlerine näzik. Narpyz yzygiderli
suwarmaga mätäç we temperaturanyň üýtgemegine çydamly däldir.
Bazilik oty organiki dökünler bilen dökünlenen toprakda gowy ösýär. Bu ösümlik ýylylygy we ýagtylygy gowy
görýär. Bazilik ekiljek topragy ortaça suwarmaly. Mundan başga-da, toprak wagtal-wagtal ýumşadylmalydyr.
Bag
Pomidor. Adamlar öýde ekýän iň meşhur gök önümi pomidordyr. Balkondaky bag üçin pomidoryň pes ösýän
görnüşlerini saýlamak has gowudyr (mysal üçin, Çeri). Olaryň kök baldaklary az bolýar, şonuň üçin olary
kiçijik gutularda ýa-da küýzelerde ösdürip ýe şdirip bolýar. Ýöne uly görnüşleri hem ösdürip bolýar.
Balkondaky bag üçin ir ýe şýän görnüşlerini saýlanylsa iň gowy ne je berer. Pomidorlaryň uzyn görnüşli
sortlary biri-birinden takmynan 40 sm uzaklykda ekilýär we olary asmak üçin şert döretmeli.
Hiç bir ýagdaýda gün şöhlesiniň pomidoryň ýapraklaryna düşmegine, şeýle hem toýun garyndysynda suwuň
durmagyna ýol berilmeli däldir. Hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin, bäşinji ýa-da altynjy gül çotgasynyň
üstündäki gyrymsy kyrkmaly. Ösümligiň dik ösmegi üçin ähli pudaklary aýyrmaly, diňe iki baldakda ösmegine
ýol bermeli. Olar üçin iň amatly ýer balkonyň günorta-günbatar tarapy bolar.
Hyýar. Dürli hyýar sortlaryny saýlanyňyzda, öz-özünden tozanlanýan görnüşlere üns beriň. Bu ösümlik gaty
näzik däldigi sebäpli, hasylyň üstünlikleriniň ýarysy sorta bagly bolar. Suwarmaga üns bermeli - toprak
elmydama birneme çygly bolmaly, diregiň bolmagy we murtjagaşlaryň wagtal-wagtal aýrylmagy (hepdede
bir gezek) gerek. Hyýaryň hasyly has uly bolmagy üçin, gapdal baldaklary aýyrmaly, bir baldak emele
ge rmeli. Bu gök önüm güne mätäç, şonuň üçin olary diňe günorta tarapda ýa-da gündogarda ýa-da
günorta-gündogarda ýerleşdirmeli. Şeýle hem hyýar ýörite şemalladylýan otagda, gül gapda oturdylyp
bilner.
Rediska. Rediska üçin zerur şertleri bilýän bolsaňyz, ol balkonda ajaýyp ösýär. Rediska salkyn howany gowy
görýär, şonuň üçin sowuk möwsümde folga pliýonkasy bilen ýapmagy ýatdan çykarman, ony açyk balkonda
ösdürip bolýar. Amatly temperatura 6-8 °С, iň ýokary - 18° С. Rediska üçin toprak hemişe ortaça çygly
bolmaly (aşa çyglylygy halamaýar), aşa guradylan ýa-da suw basan toprak kök hasylyny ýok eder. Balkonda
ösdürilmegi üçin niýetlenilen görnüşlerini saýlamak iň gowusydyr. Tohumlar biri-birinden 5 sm uzaklykda
ekilýär.
Burç. Balkonda ösdürmek üçin "ykjam" gyrymsy agaç we ownuk miweler bilen burçuň amatly görnüşlerini
saýlamaly. Burçlara ideg etmek pomidorlara ideg etmek ýalydyr. Burç sowugy halamaýar, balkonda ekmek
üçin burç nahaldan ösdürilmeli. Tohumlar gutulara ekilýär. Şeýle hem ösümligiň gaty beýik ösmegine ýol
bermeli däl (bir metrden geçmeli däl). Süýji we ajy burç hem ösdürip bolýar. Burç ösdürilip ýe şdirilýän
balkon şemalladylmaly, yssy güneşli günlerde ösümlik göni gün şöhlesinden goralmalydyr.
Baklajan. Pomidor ýalydyr, baklajan hem ownuk miweli, boýy pes bolmaly. Küýzelere ekilen baklajany,
ýagtylygy we ýylylygy halaýanlygy sebäpli, iň gowusy günorta tarapda ýerleşdirýärler. Olary yzygiderli
suwarmaly, suwy pürkmek hem peýdalydyr.
Ýertudana asylýan ýa-da dürli ululykdaky küýzelerde ösdürilip ýe şdirilýär. Şeýle hem, ony suwuň we
howanyň geçmegine mümkinçilik berýän materialdan ýasalan ýörite asma halta ulanyp bilersiňiz. Dürli
görnüşini, ýagny gyrymsy we ampelous, iň gowusy, remontant saýlap bolar.
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Ýerini saýlamak
Ekin ekilen hatarlar üçin, kwar ranyň içindäki islendik ýagty ýer amatlydyr. Has göwrümli gök önüm bagy,
hatda hasam bag üçin balkon ýa-da eýwany saýlamak has gowudyr.
Ýagty tarap
Balkonyň ugry möhümdir. Gök önümler üçin iň oňat zat günorta-gündogara, günorta ýa-da günortagünbatara çykýan balkonlardyr. Günorta seredýän loggiýada (balkonda) hökman birneme "kölege" bermeli
bolar. Emma kwar radaky balkon beýleki taraplara seredýän bolsa, umytdan düşmäň. Emma bu ýagdaýda
gaty baý hasyllara bil baglap bolmaz. Şäherdäki kwar radaky bag üçin iň möhüm zat, jaýyň ýerleşýän ýeri.
Işli awtoulag ýollaryna we iri senagat kärhanalaryna ýakyn ýerde iýilýän ösümlikleri ösdürip ýe şdirmeli däl.
Gök önümler, miweler we ösümlikler zyýanly maddalary aňsatlyk bilen ýygnaýarlar.
Balkonda keşleri nämeden etmeli:
Islendik gap ýa-da amatly gurluş, öý bagy üçin toprak ýa-da gap bolup biler. Esasy zat, onuň göwrümi kök
ulgamynyň we zerur topragyň doly ýerleşdirilmegi üçin ýeterlik bolmalydyr.
Köplenç bu maksatlar üçin ulanylýan gaplar: adaty gül çüýşeleri, güller üçin asylan balkon dizaýnlary, plas k
çüýşeler we beýleki çüýşeler, plas k paketler, çelekler, gaplar we suw gaplary, köne gutular, tabaklar. Esasy
zat, artykmaç suw akdyrmak üçin gapda deşikler bolmaly - muny özbaşdak edip bilnersiňiz.
Eger materiallaryňyz bar bolsa, gutylary, tekjeleri we öýjükleri guruň. Bu, öý bagynyň ulanylýan ýerini
artdyrar. Kökleriň aşa gyzmagynyň öňüni almak üçin, içki ekin ekilen gapdan daşky gaby has uly ulanyň howa boşlugy temperatura buferi hökmünde hereket eder.
Küýzeler we gaplar saýlananda we ýerleşdirilende ýe şen ösümlikleriň beýikligini göz öňünde tutuň. Yzky
hatarda uzylary, birinji hatarda pesleri goýmaly. Bu, ähli ekişleriňize zerur ýagtylygyň iň köp mukdarynyň
barmagyny üpjün eder.
Köp ýyllyk ösümlikleri aşaky gatda, ýaprakly ösümlikleri asylan gutulara ýerleşdirmeli. Hyýar we pomidor
üçin penjireler iň amatly ýer. Olara ösmek üçin direg gerek.
Ekin hatarlaryny diňe gorizontal däl-de, wer kal ýerleşdirip hem bilersiňiz. Werkital hatarlar häzirki wagtda
gaty meşhur. Wer kal keşleriň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar:
Artykmaçlyklary:
џ idegiň aňsatlygy. Ekiş, gaýtadan işlemek we ýygnamak üçin ýere egilmek hökman däl, ähli ösümlikler
elýeterli derejede ýokarda ýerleşýärler
џ ösümlik ýapraklary ýere degmeýär, şonuň üçin kömelek kesellerinden goralýar
џ ekin meýdançasyny tygşytlap bolýar
џ temperaturanyň ýi üýtgemegi bilen şeýle usulda ösdürilýän ekinleri otaga aňsatlyk bilen geçirip bolýar
џ diňe bir ekinlik peýdasy däl, eýsem ol usulyň binalaryň diwarlaryny, haýatlary bezemek ukyby hem bar
џ toprakda haşal otlaryň we zyýan berijileriň bolmazlygy.
Kemçilikleri:
џ dik ýataklarda topragyň az mukdary sebäpli kök ulgamynyň iýmitlenmegi çäklidir, şonuň üçin ony mineral
dökünler bilen iýmitlendirmek zerurdyr.
џ Köp ýyllyk ekinler sowuga çydap bilmezler, gyş üçin içerik ge rilmelidir, toprak çalt gurar, ýygy-ýygydan
suwarmak zerurdyr.
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Ýerler, dökünler, dökünleme işi
Balkonda ýokary hilli hasyl almak üçin ýokary hilli toprak saýlamaly. Toprakda torf, gumus, kompost bolmaly.
Ýöne şol bir wagtyň özünde, toýun garyndysy ösümlikleriň her görnüşi üçin biologiki aýratynlyklaryna we
zerurlyklaryna baglylykda aýratyn düzülmelidir. Mysal üçin, 30% torf we kompost, 20% humus we gaty çäge
bolan garyndy pomidor, burç ýa-da gök gök önümler üçin amatlydyr. Sogan we turp has köp humus talap
edýär - 50% -e çenli.
Ýöriteleşdirilen dükanlarda gök önümleriň belli bir görnüşine laýyk gelýän köp sanly dökün tapyp bilersiňiz.
Topragy dükandan satyn alyp bolýar, ýa-da gumusy çyg toprak bilen garyşdyryp, gum goşup bilersiňiz.
Topragyň ýumşak bolmagy we köp organiki maddalaryň bolmagy möhümdir.
Ýşyklandyryş, temperatura
Temperatura nukdaýnazaryndan ösümlikleriň köpüsi az idegi talap edýär - adaty otagyň ýylylygy 20 derejä
çenli bolanda laýyk bolsa, yşyklandyryş hakda pikirlenmeli bolarsyňyz. Balkondaky bag üçin iň oňat
ösümlikler üçin ﬂuresent çyralary ýeterli bolar.
Balkondaky bag gowy yşyklandyryş bilen üpjün edilmelidir.
Suwarmak
Bagy ýagyş suwy bilen suwarmak iň gowusy, ýöne bu mümkin bolmasa, suwy azyndan birnäçe gün açyk
gapda saklamaly. Balkondaky bagy käwagt nemlendirmeli. Baglaryň ýanynda suwly gap goýup bilersiňiz.
Bagyňyzda damjalaýyn suwarmagy guraň.

ABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Wideо:
h ps://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
h ps://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU
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MAKSAT

PEÝDALAR

Ösümlikleri goramak üçin bag meýdançalarynda
daşky gurşawa zyýanly we adam saglygy üçin
howply zäherli himiki serişdeleri ulanmak hökman
däl. Mör-möjekler, guşlar, gurbagalar we palçyklar
kömekçi bolar.

Entomofaglar uly baglarda we gök önümleri
ösdürip ýetişdirmekde, ýyladyşhanalarda uly
üstünlik bilen ulanylýarlar.
Entomofaglaryň has az mukdary açyk ýerde
ulanylyp bilner, ýöne ösümlikleri pestisidlerden
has gowy gorap biler.
Esasy zat, peýdaly mör-möjekleri ulanmak
meselesiniň zyýan berijileri doly we yzyna gaýtaryp
bolman, eýsem olaryň sany çänlendirmäge
etmekdigini ýatdan çykarmaly däldir. Peýdaly mörmöjekler üçin amatly gurşawy döretmek bilen,
zyýanly we peýdaly mör-möjekleriň sany arasynda
tebigy deňagramlylygy gazanyp bolýar.

DÜŞÜNDIRIŞ
Göreş çäreleri üçin ulanylýar mör-möjekleriň
barlygy üçin, tebigy şertlerde islendik zyýan
berijiniň yzygiderli köpçülikleýin çozmagy
seýrekdir. Bu, tebigy ösümlik dünýäsiniň
ýaşaýjylarynyň sanyny we görnüşini, we onda
bolup geçýän ýagdaýlary kadalaşdyrýandygy bilen
baglanyşyklydyr. Ösümlikgi iýýän mör-möjekleriň
köp mukdary ýüze çykan ýerinde, olardan
iýmitlenýän ýyrtyjy mör-möjekleriň sany hem
köpelýär. Eger ýyrtyjylar köp bolsa we hemmesi
üçin ýeterlik iýmit ýok bolsa, olaryň käbiri başga
ýerlere göçýär, galanlary ölýär. Şonuň bilen, tebigy
deňagramlylyk dikeldilýär. Tebigatda, esasanam
ýaş wagty, adatça deňagramlylyk ýok, şonuň üçin
dürli zyýan berijileriň sany köpelýär. Mümkin bolan
himiki serişdeler bilen bag zyýankeşleriniň
köpçülikleýin ýok edilmegi, iýmitlenýän peýdaly
mör-möjekleriň gyrylmagyna sebäp bolýar. Bu
ýagdaýda tebigy deňagramlylyk dolulygyna
bozulýar. Tebigy deňagramlylygy dikeltmek üçin bu
ýere peýdaly mör-möjekler ýa-da entomofaglar
çekilmeli. Bular mör-möjekleri we olaryň
liçinkalaryny awlaýarlar.

Entomofaglar

Ýyrtyjylar

Parazitler

Zyэankeєe эetirэдn zyэany
Liçinkalar we uly
ýyrtyjylar zyýankeºleri
awlaýarlar, öldürýärler we
iýýärler.
Ýumurtga goýýar we
zyýankeºleriò bedeni
liçinkalar iýip çykýar

Batken sebi niň Tamaşa obasyndaky aýal
daýhanlar ekologiýa taýdan arassa we ekinleri
goramak üçin peýdaly mör-möjekleri
öwrenýärler.
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DÜŞÜNDIRIŞ
Wagşy mör-möjekler we parazitler köplenç ösümlikleri tozanlaýarlar. Bu mör-möjekler bag üçin ähli
tarapdan peýdaly. Bag zyýankeşlerini peýdaly mör-möjeklerden tapawutlandyrmaga kömek edýän ilkinji we
ygtybarly belgi pes hereketlidir. Zyýan berijiler az we haýal hereket edýärler, köplenç ösümligiň üstünde
oturyp iýýärler. Ýyrtyjylar ýyrtyjy bolup, olar yzygiderli hereketde bolýarlar, aw gözleýärler.
Ine ne jeli entomofag mör-möjekleriň mysallary:
Entomofaglar
Bag siтegi
Carabus(Procerus)
scabrosus
Parasitica
Altyngцzlije

Zyэankeєe эetirэдn zyэany
зybynlar, koksidler, garynjalar. Meєhur эedi nokatly “okaraтy getir sьэt bereэin”
atyly mцjek gьnde 150 єirejдni, kiзi gцrnьєleri - 60-a зenli єirejдni цldьrэдr.
Garynjalar, gьjьkler, gьjьkler, garynjalar, gцk цnьmler эumurtgalary.
Єireje
Kebelekleriт gurзuklary, зybynlaryт liзinkalary, єirejeler, alma gurзuklary.

Bu tablisada garynja ýok. Olar üçin çopanlary ýaly garynjalar ideg edýärler.
Guşlar, esasanam tohumçylyk möwsüminde zyýankeşleri köp gyrýarlar. Guşlary bagy özüne çekmek üçin guş
ýataklary gurulýar we nahallaryň golaýynda ýerleşdirilýär. Adamlaryň guşlara päsgel bermeli däldigini göz
öňünde tutup, guş öýlerini ýerleşdirmeli ýeri kesgitlenýär. Dykyz gyrymsy agaç nahallarynda guşlar
höwürtge gurýarlar we asma iýmitlendirijiler guşlary özüne çeker.
Gurbagalaryň baglar we gök önümler üçin peýdasyna uly baha bermek gerek. Köp adamlar ýerde-suwda
ýaşaýanlary halamaýarlar. Biderek zatdyr ol. Olar howp abandyrmaýarlar we olar mör-möjekleri, gurçuklary
we liçinkalary, çybynlary we garynjalary iýýärler.
Gurbagalary çekmek we köpeltmek üçin suw zerur. Bu bagdaky kiçijik howuz bolup biler. Bu mümkin däl
bolsa, bir gapda (mysal üçin, köne basseýn) suw guýuň. Yssy günüň aşagyndan gurbagalar orulmadyk otlaryň
bir ýerini saýlarlar, gijelerine ýa-da agşam aw edýärler. Amﬁbiýler (ýerde we suwda ýaşaýanlar) ýerde ýa-da
ýapraklaryň we daşlaryň gaçybatalgasynda gyşlaýarlar, jaýlaryň we teplisalaryň aşagyna çykýarlar.
Gurbagalary ýok etmeli däl, olar gowy hasylyň kömekçisidir.
Mör-möjekleriň ady

Nämäni ýok edýär

Ýedinokatly okaraňy ge r süýt
bereýin

Şireler, garynjalar, ýaprak
tomzaklary, ownuk
gurçuklar, kebelek
ýumurtgalary we beýleki
mör-möjekleriň kukolkasy.
Aç ýyllarda Kolorado
kartoşkasynyň
ýumurtgasyny hem gyrýar.
Bir tomzak möwsümde
4000-e çenli zyýan berijini,
her liçinkasy bolsa 800-e
çenli zyýan berijini ýok

edýär.

Nädip bagyňyza ony çekmeli?
Ýakyn meýdanda mör-möjekleri ýygnaň we
bagyňyza geçiriň. Özüne çekýän margaritka,
ukrop we gyzyl reňkli agaç (buzina) ekiň. Ýere
gaçan ýapraklary gyşa goýuň – ol ýerde okaraňy
ge r süýt bereýin möjejik gyşlaýar.
Ýyllyk ösümlik bolan lýupini ekiň - uly ýaşly
tomzaklar onuň üstünde oturmagy gowy
görýärler. Soň bolsa ony kesiň - peýdaly mörmöjekler miweli agaçlara geçer we şirejäniň we
zyýanly tomzajyklaryň 80%-ini ýok eder. Lupiniň
galyndylaryny ýere garyp bolýar - bu ýaşyl
dökündir.DÜŞÜNDIRIŞLER
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Möh-möjegiň ady

Nämeleri ýok edýär

Nähili ýol bilen baga çekmeli?

Златоглазка

Şirejeler, tomzak
liçinkalary.
Altyngözlüjäniň bir
liçinkasy 500-e çenli zyýan
berijini ýok edýär.

Gyrymsy agaçlary bagyňyzdaky kölegeli ýerde
oturdyň: Altyngözlüji şol ýerde liçinkalary
goýmagy gowy görýär. Üznüksiz gülleýän gül
düşegini döwüň, ululary ol ýerde bolmagy
gowy görýärler. Daşynda sary ýagtyly çyra asyň.
Gijelerine altyngözlüjeler töweregindäki ýagty
ýere geler we gündiz bolsa bagda ýerleşer.

Bag siňegi

Şireje. Her liçinka 700
şireje iýýär.

Bagda sary gül ekiň - möjekler olary has gowy
görýärler. Gyş üçin gury otlar bilen doldurylan
ownuk agaç gutulary boş ýerde goýuň.

Carabus – (Procerus)scabrosus

Ownuk mör-möjekler we
olaryň liçinkalary,
gurçuklar.

Bagyňyzda ýapraklar we ownuk daşlar bilen
gaçybatalga ediň.

Calosoma sycophanta

Ýüpek gurçugy we
Geometridae liçinkalary.
Bir tomzak günde 10-dan
gowrak gurçuk iýýär.
Gyzylbedenliden başga-da
"tüýli" gurçuklary iýýär

Bagyňyzda ýapraklar we ownuk daşlar bilen
gaçybatalga ediň.

Hudaýaty

Liçinkalary şireje bilen
iýmitlenýär we uly mörmöjekler çekirtgeleri,
dürli çybynlary we
kebelekleri ýok edýär.

Goroh ekiň: Hudaýaty diňe bu ösümlige
ýumurtga goýýar.

HABARLAŞMAK ÜÇIN WE GOŞMAÇA MAGLUMAT ÜÇIN ÇEŞMELER
Ekinleri goramak üçin mör-möjek görnüşleri baradaky wideo maglumat: h ps://youtu.be/Wu9QYeItsro
Ekinlerden goraýan mör-möjek ýyrtyjylary barada makala:
h ps://www.forumhouse.ru/journal/ar cles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda
Görkeziş meýdançasy: Çui obasy KP Lebedinowka obasy. Habarlaşmak üçin adam: Postnowa gewgeniýa,
е-mail: postnovae@mail.ru
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ULANYLAN EDEBIÝATLARYŇ SANAWY WE
PEÝDALY ÇESMELER
1.
AgroXXI h ps://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/sta -rastenievodstvo/sekretnyepreimuschestva-organicheskoi-mulchi.html
2.

Balkon4life h ps://balkon4life.ru/rasteniya/ovoshhi/mini-ogorod-na-balkone/.html

3.
Decorate Me h ps://decorateme.com/ar cles/cve -i-rasteniya/ogorod-na-balkone-kak-sdelatkogda-i-chto-posadit-177
4.
Domvpavlino h ps://domvpavlino.ru/pech-iz-korobok-kak-sdelat-solnechnuyu-pech-iz-kartonnoikorobki/
5.
Eurosamodelki.ru h ps://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alterna vnajaenerge ka/solnechnaja-pech-svoimi-rykami
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