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Механизацияланган сугат

тармактарынын схемасын иштеп чыгуу

Улуш жердеги сугат системалар жана

жабдуулар

Жамгырлатып сугаруу

Атайын багытталган сугат

системалары

Сугарылуучу аянттардын чектерин

пландаштыруу

Сугат иштерин жонго салуунун

жаны системалары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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• Идеяларды, сунуштарды ж-а муктаждыктарды изилдоо

• Башка мумкун болгон ыкмаларды анализдоо

• Жалпы планды тузуу

• Сугарылуучу аянттын чектерин аныктоо

• Бар болгон инфраструктуралар

• Бар болгон ресурстар

• Карталарды тузуу

• Маалыматты чогултуунун дистанциялык ыкмалары

• Геотехникалык изилдоолор

• Айлана-чойролук изилдоолор

• Ишке ашыруу мумкунчулугун техникалык жактан баалоо

• Экономикалык жактан изилдоолор

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу
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Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу

Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу

Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни
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• Аянты: 85.534 км2

• Калкы: 3.019.176

• Жылдык жаан-чачын: 620 mm

• Суу ресурстары: 18.200 млрд

м3/жыл

Жалпы муноздомо:

• 107 суу кампа > 1 млрд м3 (7.580

млрд м3)

• Сугат: 682.359 га

Инфраструктуралар:

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу

Нарын дарыясынын бассейни
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• Аянты: 59.100 км2

• Калкы: 900.000

• Узундугу: 807 km

• Жылдык жаан-чачын: 533 мм

• Суу ресурстары: 14.540 млрд

м3/жыл

Жалпы муноздомо:

• Суу кампалары: 9. Жалпы

кубаттуулугу 22.300 млрд м3

• Эн ири суу кампасы:
Токтогул =19.900 млрд м3

• Сугат: 497.000 га

Инфраструктуралар:
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу

Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни
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Жалпы максаттары:
• Суу ресурстарын интегралдык жол менен башкаруу

• Суу объектилеринин экологиялык абалды жакшыртуу
(дарыялар, колдор, суу кампалары, жер астынкы суулар, транзиттик жана жээктеги суулар)

• Гидрологиялык план – туруктуу онугуунун оболгосу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу

Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни/ Мисал 1: Нажерилла каналы
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Сугатты пландаштыруу боюнча бул мисалда жер жана суу ресурстары
керектоолордон кобуроок болгон.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу

Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни/ Мисал 1: Нажерилла каналы
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Сугатты пландаштыруу боюнча бул мисалда жер жана суу ресурстары
керектоолордон кобуроок болгон.
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу
Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни/ Мисал 2: Пиняна каналы
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Сугатты пландаштыруунун бул мисалында резервдик жер жана суу ресурстары
жетишсиз болчу, ошондуктан мында операциялык чыгымдарды кыскартуу менен

ушул каналды пайдаланууну жогорулатуу максаты коздолгон.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу
Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни/ Мисал 2: Пиняна каналы
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Секторго болуштуруу – баштапкы

абал:

Баштапкы абалдын белгилери

Аянты
Секторлор
дун саны

Суу
кампаларын

ын саны 

Насостук
станциялардын

саны

Энергия 
чыгымдары

14.575 га 14 13 13 (10.000 kВ) 1.500.000 €/жыл

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу
Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни/ Мисал 2: Пиняна каналы
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Секторлорго болуштуруу –

акырында жеткен абал: Суу алыш 1-сектор

1-сектор
Суу кампа 2-сектор

Акырында жеткен абалдын белгилери

Аянты
Секторло

рдун
саны

Суу
кампаларын

ын саны

Насостук
станциялардын

саны

Энергия 
чыгымдары

14.575га 3 3 0 (0 kВ) 0 €/жыл

Суу кампа 3-сектор

3-сектор 2-сектор
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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СПАны (Суу Пайдалануучулардын Ассоциациясынын) тузуу

• Биринчи жалпы чогулуш

• Протоколду жана келишимдерди тузуу, кызмат ордуларын дайындоо

• Суу пайдалануучулардын коомчулуктары колдоно турган токтомдорду

жана эрежелерди иштеп чыгуу

• Экинчи жалпы чогулуш

• Иштелип чыккан сунуштар

• Бардык иш-кагаздарды жалпылоо, жыйынтыктоочу отчетту тузуу

• Жергиликтуу мамлекеттик суу чарба мекемелеринин кароосуна

отчетту тапшыруу

• Иш жургузууго козомол салуу жана колдоо

Сугарылуучу аянттардын чектерин пландаштыруу
Практикалык улгу: Ебро дарыясынын бассейни/ Мисал 2: Пиняна каналы

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу сактагыч инфраструктуралар.

Суу сактагычтар жана Колмолор

Суу сактагычтар жана Колмолор

Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу сактагыч инфраструктуралар.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

15
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу сактагыч инфраструктуралар.

Суу алыштар

Суу алыштар

Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу сактагыч инфраструктуралар.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

18

Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Каналдар
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Насостук станциялар

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Насостук станциялар

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Насостук станциялар
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Фильтирлеп тазалоо станциялары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Суу тутукторун орноштуруу

Суу тутукторун орноштуруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

24
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Суу тутукторун орноштуруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Коллективдик механизацияланган сугат тармактарды
проектирлоо.  Суу болуштуруу инфраструктуралары.

Гидранттар (суу алыш чорголору)

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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• Суу сапаты боюнча карала турган маселелер: кайтарылган сугат суулары

• Энергияны жана суу булгоого каршы иш-чараларды камтыган

экономикалык бюджетти жакшыртууга багатталган салымдарды кошуу

зарылчылыгы

• Топуракты сактоо: муктаж жерлердеги эн орчундуу маселе

• Эрозия

• Шор тушкон жер

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар
Туруктуу айыл-чарба
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Туруктуу айыл-чарба

Биздин эн мыкты дыйкандар ресурстарды жакшы

пайдаланышат… калган дыйкандар учун биз эмне кыла

алабыз?

- Толук иш кун менен камсыз болбогон дыйкандар

- Маалыматы аз болгон дыйкандар

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар
Туруктуу айыл-чарба

Билимдин же тажрыйбанын жетишсиздиги кайсы

денгээлде технологиялар менен жабылышы мумкун?

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу

Атайын багттылган сугаруу системалары

Сугат иштерин башкаруунун жаны системалары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар
Жамгырлап сугаруу. Негизги озгочолуктору. 

� Сугат суунун пайдалуулугу 75-80%

� Суу пайдалануунун орточо чыгымы

� Улуш жерди туздотуунун зарылчылыгы жок

� Шамалдын айынан катуу бузууларга учурап калган жерлер

� Шор тушкон жерлерге колдонсо болот, бирок адегенде шор эмне себептен

тушконду караш керек

� Энергияны (басымды) талап кылат

� Эмгекти орточо денгээлде талап кылат, бирок системанын туруно карап (мобилдик

курулма, туруктуу курулма ж.б.)

� Каалаган убакта суу жетиштуу болгон жерлерге колдонулат.

� Бул сугат системасы - чон аянттка эккен осумдукторду сугарууга ылайыкташкан

система

� Суунун жок дегенде орточо сапаты же фильтирлоо установкалары керектелет

� Автоматташтырган, дистанциялык турдо башкарылган жана МТКС (маалыматты

текшеруу ж-а козомолдоо системалар) системаларга ылайык.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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• Жекече тандоо менен башталып, коллективдик тармактарга

кошулуу менен уланат

• Азыркы убакта биз коллективдик сугат тармагын жаныча

куруунун жолундабыз, сугат аянттарыбыздын жарымы

коллективдик жамгырлап ж-а тамчылатып сугаруу

системаларына отушту.

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

33

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу

Жамгырлап сугаруунун кочмо суу тутутору Узгултуксуз сугаруу установкалары

Жамгырлап

сугаруу

машинеси

MARINA
Печатная машинка
11



Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу

НЕГИЗГИ ЭЛЕМЕНТТЕР

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу: 1-мисал: Биота Долбоору

Максаттары:

� Критерийди

стандартка салуу

� Сапат

� Козомол

� Сарамжалдуу

пайдалануу
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу: 1-мисал: Биота Долбоору

Мурунку инфраструктураларды кыскартуу

Жабдуу чыгымдарын кыскартуу

Айыл-чарба осумдукторду остуруудогу

чыгымдарды кыскартуу

Жер улушторду кайрадан болуштуруу =

Аянттын коломун чонойтуу менен уномдоо

Долбоор
Айыл чарба

кобуроок кирешеге

ж-а ийгиликке ээ

Негизги инфраструктура:

• Тикече суу тутукчо

• Иретточу суу сактагыч 150,000 м3

• Каалоо боюнча сугаруу системасы

• Насостук станция (1,700 kВ)

• Айланма жамгырлоо установкасына

бириккен тутуктор, гидранттар,

дистанциялык башкаруу жана электрдик

жабдуулар.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу: 1-мисал: Биота Долбоору

• Айланма сугаруу: 854 га

- Коммерциялык улгуну тандоодо

кенеш беруу

- Аралыктагы башкаруу Биотанын

башкы мекемелеринен жургузулот.

• Жамгырлап сугаруу: 242 га

- Бут эгин аянтын камтуу.

- Жердин аянты: 18 м x 18 м.

• Атайын багытталган сугаруу: 120 га

- Фильтирлоо жана жер

семирткичтерди себуу борбору.

- Системалаштырылган тамчылаткыч.

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Жамгырлап сугаруу: 1-мисал: Биота Долбоору

AÑO 2011

� Заманбап сугат тармагы

• Суу керектоолорун жонго салуу

• Тейлоо иштерин жонго салуу

• Сугат м-н байланыштуу эмгек кучун

кыскартуу

• Эн жогорку тушмдуулук

• Эккен айыл-чарба осумдуктурдун ар 

турлуулугу

• Базарда сатуунун жогорку

жондомдуулугу

• Дыйкандар койгон баанын осушу

AÑO 2008
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

40

Бул турдогу системанын негизги озгочолуктору:

• Сууну уноомдоого эн ылайыкташкан

• Эн эффективдуу система

• Суунун бууга айланышынан болгон жоготууларды

кыскартат

• Тамырлардын ашыкча нымдоосун азайтуу

• Жер семирткичтерди эффективдуу пайдалануу

• Женил автоматизаштырылган система

• Ар бир улуш жердин ж-а осумдуктун озгочологуно карай

ылайыктуу болуу

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Атайын багытталган сугаруу системалары

Негизги компоненттер, системалар ж-а функциялар:

• Тамчылатып сугаруу

• Ар бир катардын эки жагы болушу керек

• Ар бир жактын бирдей аралыкта жайгашкан

тамчылаткычтары болушу керек

• Бактын айланасындагы шакекче турундогу

тамчылаткычтар

• Башка мумкун болгон атайын багыттоочу системалар:

• Сепкичтер (жамгырлап себуучу чакан установкалар)

• Тешикче суу тутуктору

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

41

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Атайын багытталган сугаруу системалары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

42

Жамгырлап себуучу чакан

установкалар:

• Атайын багыттоочу сугаруу

системалардын алгачкы туру

• Сугарылып жаткан жерди коз м-н

козомолдосо болот

• Кумгактуу топуракка ж-а шагыл

жерге ылайыктуу

• Суу кобуроок керектелет

• Жер семирткичтердин себуусу

аныкталаган эмес

• Суу отпос топурактын катмарында

(чопо) нымга байланышкан койгой -

лордун пайда болушу (когоруш)

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Чакан чачыратма установкалар

MARINA
Печатная машинка
14



Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

43

Тешикче суу тутуктору:

• Жашылча осумдукторго гана колдонулат

• Басымды аз коломдо гана талап кылат

• Суунун начар изоляциялоо койгойлоруно алып келиши мумкун

• Сугаттын бир калыптуулуктугунун жетишсиздиги

• Коп колдонбогон ыкма

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тешикче тутуктор

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

44

• Момо жемиш сыяктуу

осумдукторго ото ылайыктуу

• Суу сактагычтары жетишсиз

болгон, жылуу климаттык

шарттарга озгочо пайдалуу

• Ири объектилерде колдонулат

(онор-жайларга колдонуу)

• Комплекстуу турдо жеткируу

• Эмген кучун коп керектеген айыл-

чарба осумдукторго колдонулат

• Жер семирткичти кошуп сугаруу

иштерин жонго салуу

• Тушумдун ылайыктуу сапаты

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

45

� Сугаттын пайдалуулугу ≈90%

� Сугаруунун жогорку чыгымдары

� Жерди туздотуу зарылчылыгы жок жана шамалга туруктуу

� Шор тушкон жерлерге ылайыктуу болбошу мумкун

� Энергияны (басымды) талап кылат, бирок жамгырлоо ыкмасына салыштырмалуу азыраак

коломдогу энергия керектелет

� Эмигек кучун аз талап кылат

� Жогорку сапаттагы сууну жана фильтрлеп тазалоо установкаларын талап кылат

� Каалоо боюнча сугаруу системаларына ылайыктуу

� Бул сугат системасы катарлап эккен осумдукторго (бактарга) ылайыктуу

� Ички топуракты тамчылатып сугаруу чон аянтка эгилген кээ бир осумдукторго ылайыктуу

келет

� Тамчылатып сугаруунун башка турлору: пленканын астынан тамчылатып

сугаруу, теплицалар ж.б.

� Автоматташтырылган, аралыктагы башкаруу ж-а МТКС системаларына ылайыктуу.

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу. Негизги озгочолуктору.
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

46

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Сууну тамчылатып чыгаруу Отмо тамчылаткычтар

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

47

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

48

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

49

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

50

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

51

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

52

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

53

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

54

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Жер астындагы тамчылатып сугаруу – тал-теректер
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

55

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Чон аянтка ылайыкташкан тамчылатып сугаруу системасы

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

56

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Устуртон тамчылатып сугаруу – тал-теректер

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

57

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Чон аянтка ылайыкташкан устуртон тамчылатып сугаруу ыкмасы
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

58

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Фильтрлеп тазалоо (эн чон мааниге ээ)

• Айланма фильтрлер (бир жерге отнотулган же озун-озу тазалоочу)

• Торчо фильтрлер (бир жерге отнотулган же озун-озу тазалоочу)

• Кумдуу фильтрлер (суу тазалоочу станцияларда эн коп кездешет)

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

59

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Фильтрлеп тазалоо (эн чон мааниге ээ) – Торчо фильтрлер

–

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Фильтрлеп тазалоо (эн чон мааниге ээ) – Торчо фильтрлер
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

61

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Фильтрлеп тазалоо (эн чон мааниге ээ) – Кумдуу фильтрлер

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

62

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Жер семирткичтерди себуу

• Вентури суу тутукчолору (коп жоготууларга учурайт) (1)

• Гидротехникалык инъекция (2) (басымга, суу керектоосуно жана

сыздап келген сууну жок кылууга карап жасалат)

• Ток менен инъекция (ото так, электр кучун талап кылат)

(1)

Коюлашуу жургузулгон
идиш

(2)

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Автоматташтыруу

• Установканын жакшы иштешинде эн чон мааниге ээ

• Татаалдыгы ар кандай (чачыратма сугатта оной, тамчылатып сугарууда

таталыраак)

• Агымды козомолдоо (жер семирткичтер жана суу)

• Буйруктарды программага салуу (сугаруу, жер семирткичти себуу, тазалоо…)
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

64

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Башкы тутукчо

Автоматташтыруу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

65

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Суу тутуктор тармагы

• Жер устуно же астына орнотуу

• Жанаша орнотулган же бириктирилген тамчылаткычтар

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

66

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

• Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган (кошулган)

• Бири-биринен белгилуу аралыкта орнотулган

• Иштетуу

• Толукталбаган тамчылаткан суу тутугу аркылуу

• Басым менен толукталган тамчылаткан суу тутугу аркылуу
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

67

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган

• Бири-биринен белгилуу

аралыкта орнотулган

Иштетуу

• Тешиктер аркылуу

• Тегеректеп айландыруу аркылуу

• Лабиринт же турбуленттик агым аркылуу

• Озун-озун жонго салуу аркылуу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

68

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган

• Бири-биринен белгилуу

аралыкта орнотулган

Иштетуу

• Тешиктер аркылуу

• Тегеректеп айландыруу аркылуу

• Лабиринт же турбуленттик агым аркылуу

• Озун-озун жонго салуу аркылуу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

69

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган

• Бири-биринен белгилуу

аралыкта орнотулган

Иштетуу

• Тешиктер аркылуу

• Тегеректеп айландыруу аркылуу

• Лабиринт же турбуленттик агым

аркылуу

• Озун-озун жонго салуу аркылуу
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Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

70

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган

• Бири-биринен белгилуу

аралыкта орнотулган

Иштетуу

• Тешиктер аркылуу

• Тегеректеп айландыруу аркылуу

• Лабиринт же турбуленттик агым

аркылуу

• Озун-озун жонго салуу аркылуу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

71

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган

• Бири-биринен белгилуу

аралыкта орнотулган

Иштетуу

• Тешиктер аркылуу

• Тегеректеп айландыруу аркылуу

• Лабиринт же турбуленттик агым

аркылуу

• Озун-озун жонго салуу аркылуу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

72

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу/ Жер улуш

Тамчылаткычтар

Турлору

• Тешилген

• Интеграцияланган

• Бири-биринен белгилуу

аралыкта орнотулган

Иштетуу

• Тешиктер аркылуу

• Тегеректеп айландыруу аркылуу

• Лабиринт же турбуленттик агым

аркылуу

• Озун-озун жонго салуу аркылуу

MARINA
Печатная машинка
24



Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

73

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Жакшы долбоордун маанилуулугу

• Ишке ашыруунун эффективдуулугу

• Жер семирткичтерди уномдоо

• Инвестицияларды жонго салуу

• Тейлоо чыгымдарын жонго салуу

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

74

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Тамчылатып сугаруу

Суу жетишсиз болгон шарттарда сугат иштерин жонго салуу – Зайтун багы

• Суунун жаздан тартып июлдун аягына чейин берилиши озгочо маанилуу

• Татаал убак июлдун башына келет (биринчи 2 жумага), бул убакка чейин RDI колдонбош керек

• Бул татаал убактан баштап, тушум алганга чейин RDIды жалпы буулануу 50%га жеткенде

колдонсо болот

• Эгер топурактын нымды сактоо жондомдуулугу ото томон болсо, анда биринчи 2 жуманын

ичинде RDIды эн эле коп дегенде 25%ды колдонсо болот

• Бактын устунку дарактарына мониторинг жургузуу зарыл, анткени бул тушумдун кандай

болушун алдын ала аныктаган корсоткуч болуп саналат. Чон дарактар тамыры да чон дегенди

билдирет, бул оз учурунда нымдын чонураак аянтка керектоосун аныктайт, демек, мында

тамчылоонун бир катары эмес, эки катары же бактын сонгогунун айланасында шакек турдогу

тамчылоо системасы талап кылынат.

RDI колдоно турган айлар

Ай Чектоолор

Июлдун биринчи жарымы 0,75 * ОЖБ

Июлдун экинчи жарымы 0,50 * ОЖБ

Август 0,50 * ОЖБ

Сентябрь 0,50 * ОЖБ

Октябрь 0,50 * ОЖБ

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары
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Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Салыштыруу таблицасы
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q Биз суунун канча коломдо берилишине козомол жургузобуз, бирок

ошону менен бирге сугатты качан жана кантип уюштурууга да

козомол жургузушубуз керек.

q Жакшы башкаруунун корсоткучу: сууну жана энергияны

сарамжалдуу пайдалануу (эффективдуулугу).

q Эсепке бардык инфраструктура, сугат жер жана метеорология менен

байланышкан маалымат алыныш керек.

q башкаруу � Интеграцияланган автоматизация.

Осумдуктун суу керектоосун эсептоо улгулору

Сугатты озгортууну моделдештируу улгулору

Сугатты жеке

масштабда

пландаштыруу

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Сугат иштерин башкаруунун жаны системалары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

77

Тамчылатып сугаруу улгусуно ылайыкталган программа:

Натыйжалар:

• Суу жана энергия уномдолот (энергияга коп чыгым болбойт).

• Суунун пайдалуулугу жогорулайт (Кг/м3).

• Дыйкан козомол ишти гана жургузот.

Аралыктагы компьютер: суу

керектоосун ж-а сугаттын

кезегин эсептейт.

Талаанын модулу: сугат

тартибин кабыл алат ж-а

метеорологиялык жана

техникалык озгоруулорду

олчойт. 

Радио 

аркылуу

Аба ырайы станц-

сынан маалымат

Интернет 

аркылуу

Дайканда бар 

маалымат

(сорттор, эгуу) 

Негизги

маалымат

Улуш жердеги сугат системалар жана жабдуулар

Сугат иштерин башкаруунун жаны системалары

Басымдын жардамы менен
иштоочу сугаруу
технологиялары

Биз менен байланыш

www.cingral.com

linkedin.com/company/cingral-s.l.

@ cingral
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Туруктуу дыйканчылыкка киришүү жана экологиялык таза 

азыктар 

Айыл чарбасы тез өзгөрдү, өзгөчө Экинчи дүйнөлүк согуштун соңунан тартып олуттуу өзгөрдү. 

Жаңы технологияларга, механизациялоого, химиялык заттарды пайдаланууну жогорулатууга, 

адистештирүүгө жана өндүрүштү көбөйтүүнү колдогон мамлекеттик саясатка байланыштуу, азык-

түлүктү жана буланы өндүрүү кескин өстү. Бул өзгөрүүлөр АКШда чакан сандагы фермерлерге 

жумушчу күчүнө болгон төмөнкү суроо-талап менен, азык-түлүктүн жана буланын көп бөлүгүн 

өндүрүүнү шарттады. 

Бул өзгөрүүлөр алгылыктуу оң таасирин тийгизип жана дыйканчылыктын көптөгөн 

тобокелдиктерин төмөндөткөнүнө карабастан, алар олуттуу чыгымдарга дагы алып келди. 

Алардын арасында айдалуучу катмардын арыкташы, жер астындагы суулардын булганышы, үй-

бүлөлүк фермалардын азайышы, айыл чарба жумушчуларынын иштөө жана жашоо шарттарын 

узакка барк албагандык, өндүрүштүн баасынын жогорулашы, ошондой эле айыл жергесиндеги 

калктуу пункттарда экономикалык жана социалдык шарттардын төмөндөшү олуттуу болуп 

саналат.  

Бул социалдык көйгөйлөргө шарт түзгөн практикаларды жайылтуудагы айыл чарбасынын ролу 

боюнча кыймылдар акыркы жыйырма жылда пайда болду. Бирок бүгүнкү күндө туруктуу 

дыйканчылык үчүн бул кыймыл негизги айыл чарбасынын алкагында камдыктар жана кабыл алуу 

боюнча колдоонун өсүшү болуп саналат. Туруктуу дыйканчылык курчап турган чөйрөгө жана 

социумга тиешелүү көптөгөн көйгөйлөрдү гана жаратпастан, фермерлер, жумушчулар, 

керектөөчүлөр, таасирдүү адамдар жана максаттуу тамак-аш чынжырындагы көптөгөн башка 

адамдар үчүн инновациялык жана экономикалык олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт.   

Бул киришменин максаты:   

1) туруктуу дыйканчылык жөнүндө түшүнүк берүү. 

2) туруктуу дыйканчылыкты жайылтууга ылайык келе турган практикалык кадамдарды 

сунуштоо.   

3) экологиялык таза азыктарга байланыштуу негизги маалыматты берүү.  

MARINA
Печатная машинка
27



 

 

Мазмуну 

 

1. Туруктуу дыйканчылык деген эмне? - 1-бөлүк ....................................... 28 

2. Органикалык дыйканчылык деген эмне? 2-бөлүк ................................. 29 

3. Дыйканчылык жана жаратылыш ресурстары ......................................... 30 

4. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк .............................................................................. 31 

5. Мал чарбачылык ...................................................................................... 34 

6. Экономикалык, социалдык жана саясий мааниси  ................................ 35 

7. Туруктуулук таблицасы - Экологиялык таза азыктар .............................. 37 

8. FAQ ............................................................................................................ 42 

 

1. Туруктуу дыйканчылык деген эмне? - 1-бөлүк 
Туруктуу дыйканчылык үч негизги максатты бириктирет – курчап турган чөйрөнүн абалы, 

экономикалык рентабелдүүлүк, ошондой эле социалдык жана экономикалык адилеттүүлүк. Ар 

кандай философиялык тутумдар, саясий тутумдар жана практикалар бул максаттарга шарт түзгөн. 

Ар кандай иш менен алектенген адамдар, фермерлерден тартып керектөөчүлөргө чейин 

өздөрүнүн оюн бөлүшүп жана өз салымдарын кошту. Адамдардын жана перспективалардын 

айырмачылыгына карабастан, төмөндөгү темалар туруктуу айыл чарбасы аныктамаларынан келип 

чыгат.  

Туруктуулук келечектеги биз муундардын алардын жеке керектөөлөрүнө шайкеш келүү 

мүмкүнчүлүгүнүн беделин түшүнбөй, азыркы учурдун муктаждыктарына шайкеш келишибиз 

керек деген принципке таянат.  Ошентип, накта жана адам ресурстарын башкаруу олуттуу мааниге 

ээ болот. Адам ресурстарын башкаруу өзүнө учурдагы жана келечектеги жумушчулардын иштөө 

жана жашоо шарттары, айыл коомдоштуктарынын муктаждыктары, ошондой эле керектөөчүнүн 

ден соолугу жана коопсуздугу сыяктуу социалдык жоопкерчиликти эсепке алууну камтыйт. Жерди 

жана жаратылыш ресурстарын башкаруу өзүнө маанилүү камдыктарды узак мөөнөттүү колдоону 

же көбөйтүүнү камтыйт. 

Туруктуулукту түшүнүү үчүн тутумдардын перспективасы маанилүү. Кеңири маанисинде тутум 

өзүнө жеке чарбадан тартып жергиликтүү экотутумга чейин, ошондой эле жергиликтүү, ошондой 

эле дүйнөлүк деңгээлде фермердик чарбанын бул тутумунун таасири астында турган 

коомдоштукка чейин камтыйт. Тутумда фермердик чарбанын адамзатка жана курчап турган 

чөйрөгө карата кесепеттерине болгон масштабдуу жана кеңири кароо өзгөчө көңүл бурууну талап 

кылат. Тутумдук мамиле бизге дыйканчылыктын жана биздин курчап турган чөйрөнүн башка 

аспекттеринин ортосундагы өз ара байланыштарды изилдөө үчүн каражаттарды берет.    

Ошондой эле тутумдук мамиле изилдөөнүн жана билим берүүнүн дисциплина аралык ыкмаларын 

колдонот. Бул ар кандай багыттагы изилдөөчүлөрдүн гана эмес, фермерлердин, ферма 

жумушчуларынын, керектөөчүлөрдүн, саясатчылардын жана башкалардын салым кошуусун талап 

кылат.   



 

Туруктуу дыйканчылыкка өтүү процесси жүрүп жатат. Фермерлер үчүн туруктуу дыйканчылыкка 

өтүү, эреже болгондой, саналуу реалдуу кадамдардын сериясын талап кылат. Үй-бүлөлүк чарба 

жана жеке максаттар туруктуу дыйканчылыкка өтүүдө катышуучулар канчалык тез жана канчалык 

узак кетише турганына таасирин тийгизет. Ар бир анчалык олуттуу эмес чечим бүтүндөй тутумду 

«туруктуу айыл чарбасы континуумуна» карата  алдыга жылууга өзгөртүү киргизип жана салым 

кошо алаарын түшүнүү керек. Алдыга жылууга карата ачкыч кийинки этапка өтүү каалоосу болуп 

саналат. 

Белгилей кетсек, туруктуу дыйканчылык максаттарына жетүү тутумдагы бардык 

катышуучулардын, анын ичинде фермерлердин, жумушчулардын, саясатчылардын, 

изилдөөчүлөрдүн, чекене соодагерлердин жана керектөөчүлөрдүн жоопкерчилиги болуп саналат. 

Ар бир топ өзүнүн жеке ролун аткарат, туруктуу айыл чарба коомдоштугун чыңдоодо өзүнүн 

уникалдуу салымын кошот.   

2. Органикалык дыйканчылык деген эмне? 2-бөлүк 
Органикалык дыйканчылык аныктамасы өзүнө ден соолуктун жана биз керектеген азыктарды 

өндүрүү ыкмасынын ортосундагы түз байланышты камтыйт. Жасалма жер семирткичтерге тыюу 

салынган жана фермерлер өсүмдүктөрдү кезектештирип айдоо, компостту, кыкты жана бедени 

пайдалануу аркылуу түшүмдү көп берүүчү жерди түзүшөт. 

Стандарттар катары белгилүү болгон эскертүүлөр фермерлер эмнени жасаса болоору, эмнени 

жасаганга болбой турганын аныктайт жана жаратылышты жана курчап турган чөйрөнү коргоого 

негизги басым жасайт.   

Фермерлер синтетикалык жер семирткичтерге альтернатива катары пайдаланган органикалык 

заттардан өзүнүн аталышын алуу менен, органикалык жер семирткичтерди гана колдонуу менен 

чарба жүргүзгөн фермерлер ферманын экологиясы аркылуу ден соолукка оң таасир тийгизүү үчүн 

табигый процесстердин күчүн урматтаган жана пайдаланган, комплекстүү, принципиалдуу 

ыкманы пайдаланышат.  

Органикалык дыйканчылык методу климат үчүн коопсуз тамак-аш азыктарын өндүрүүгө 

багытталган мыкты, жеткиликтүү, практикалык моделди сунуштайт. Бул мунай негизиндеги жер 

семирткичтерден жана пестициддерден азыраак көз каранды болуп, ошондой эле экстремалдуу 

климаттык шарттарга туруктуу болгону менен байланыштуу. Ошондой эле ал кыртышта 

көмүртектин жогорку деңгээлин сактайт, жыйынтыгында эгерде Улуу Британияда органикалык 

дыйканчылык көнүмүш практика болсо, биз учурдагы күнөскана чыгындыларынын кеминде 

23%нын ордун толтура алмакпыз.    

Органикалык дыйканчылыктын фактылары  

Органикалык дыйканчылыкта: 

• жасалма химиялык жер семирткичтер тыюу салынган – мунун ордуна фермерлер компост 

же кык сыяктуу органикалык заттарды кошуп, ошондой эле атмосферадан 6 азотту 

байланыштыруу үчүн бедени пайдаланып, ар кандай өсүмдүктөрдү өстүрүү жана 

кезектештирүү аркылуу түшүмдү көп берген жерди жаратышат.  

• пестициддер катуу тыюу салынган – мунун ордуна фермерлер күчтүү, таза өсүмдүктөрдү 

өстүрүү жана айыл чарба зыянкечтерин жана ооруларын контролдоо үчүн жаратылышты 

колдоо үчүн нутриенттерге бай кыртышты жаратышат 

• жаныбарларды багуу шарттары тутумда өзгөчө маанилүү ролду ойнойт жана табигый 

шарттарда айыл чарба жаныбарларын өстүрүү кепилденет  
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• фермада өстүрүлгөн жана бир нече сезон ичинде, анын ичинде чөп басуу мезгилдери 

аралыгында кезектештирилген өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түрлөрү. Аралаш 

чарбанын бул методикасы зыянкечтердин жана оорулардын циклдерин бузууга жардам 

берет, ошондой эле кыртышты семиртүүгө жардам берет.  

• дарыларды, антибиотиктерди жана гельминтке каршы каражаттарды пайдаланууга тыюу 

салынган – мунун ордуна фермерлер жаныбарларды жаңы жайыттарга көчүрүү жана 

өлчөмүн кармап туруу сыяктуу алдын алуучу методдорду пайдалануусу керек 

• генетикалык модификацияланган (ГМ) өсүмдүктөр жана компоненттер тыюу салынган   

3. Дыйканчылык жана жаратылыш ресурстары 

Суу.  

Эгерде тамак-аш азыктарын жана буланы өндүрүү жаратылыш ресурстарынын базасынын абалын 

начарлатса, келечектеги муундардын өндүрүмдүүлүккө жана өркүндөөгө карата жөндөмдүүлүгү 

төмөндөйт. Мессопотамияда, Жер ортолук деңиз районунда, АКШнын жана Борбордук 

Американын Колумбга чейинки түштүк-батышында байыркы цивилизациялардын жоголушу 

туруксуз дыйканчылыктын жана токой чарбасынын жаратылыш ресурстарынын начарлоосуна 

олуттуу таасирин тийгизди деп эсептелет. Суу айыл чарбасынын жана коомдун өнүгүшүнө шарт 

түзгөн негизги булак болуп саналат, ошондой эле туура эмес пайдаланууда маанилүү чектөөчү 

факторго ээ болот. 

Суу берүү жана пайдалануу. Калифорнияда суу сактагычтар жана суу берүү тутумдары түзүлгөн, 

алар эң кургак региондордо өсүмдүк өстүрүүгө жетишүүгө жардам берди. Кургакчылык жылдары 

жер үстүндөгү сууларды пайдалануу аркылуу чектелүү суу менен камсыздоо, жер астындагы 

сууларды сордурууга жана туздуу сууну андан ары интрузиялоону же суулуу катмарлардын узак 

убакыт жоголушуна алып келген. Калифорнияда маал-маалы менен кургакчылык болуп турган, 

алардын айрымдары 50 жылга чейин созулган. “Нормалдуу” жылдарда дагы фермердик 

чарбанын кургакчылыкка туруктуу тутумдарын түзүү үчүн саясат чараларынын жана колдонмонун 

бир нече этаптарын колдонуу керек: 1) үнөмдөө жана сактоо боюнча чараларды жакшыртуу, 2) 

кургакчылыкка туруктуу айыл чарба өсүмдүктөрүн тандоону өбөлгөлөө, 3) азайтылган көлөмдөгү 

сугаруу тутумдарын пайдалануу, 4) сууну жоготууну төмөндөтүү үчүн өсүмдүктөрдү контролдоо, 

же 5) өсүмдүктөрдү таптакыр отургузбоо. 

Суунун сапаты. 

Суунун сапаты менен байланыштуу эң маанилүү көйгөйлөр өзүнө жердин шорлонуусун жана 

булгануусун жана жер үстүндөгү суулардын пестициддер, нитраттар жана селен менен 

булгануусун камтыйт. Шорлонуу кургак райондордогу кубаты аз жерде жана/же жер астындагы 

суулардын деңгээли өсүмдүктөрдүн тамыр зонасына жакын жайгашкан жерлерде туздун 

салыштырмалуу төмөнкү курамы пайдаланылса дагы, суунун бардык шарттарында көйгөйгө 

айланды. Түтүктүү дренаж сууну жана тузду тазалай алат, бирок туздарды тазалоо ал кайда 

топтолгонуна жараша курчап турган чөйрөгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Маселени 

убактылуу чечүү өзүнө тузга чыдамдуу өсүмдүктөрдү пайдаланууну, азыраак көлөмдө сугарууну, 

ошондой эле туздардын өсүмдүктөргө таасирин төмөндөтүү үчүн башкаруунун ар кандай 

методдорун колдонууну камтыйт. Узак мөөнөттүү перспективада өндүрүштөн айрым жерлерди 

алып коюу же башкача пайдалануу үчүн алмаштыруу зарыл болушу мүмкүн. пайдалануунун башка 

түрлөрү өзүнө кургакчылыкка чыдамдуу тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн өсүмдүк айдалган 

жердин абалын өзгөртүүнү, жапайы жаныбарлардын жашаган жерин калыбына келтирүүнү же 

минералдаштыруунун жана жер астындагы суулардын жогорку деңгээлинин таасирин төмөндөтүү 

үчүн агрардык токой чарбасын пайдаланууну камтыйт. Суунун пестициддер жана нитраттар менен 
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булганышын кийинчерээк Өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана Мал чарбачылык бөлүмдөрүндө талкуулана 

турган көптөгөн ыкмалардын жардамы менен төмөндөтүүгө болот.   

Жаратылыш.  

Айыл чарбасы суу ресурстарына таасирин тийгизе турган башка ыкма өзүнө суу бөлүү тилкесинин 

чегинде жээк тутумунун табигый чөйрөсүн жок кылууну камтыйт. Тирүү жаратылышты айыл чарба 

жерине өзгөртүү эрозиянын жана чөгүндүнүн, пестициддердин таасири астында, жээктеги 

өсүмдүктөрдү жок кылуунун, ошондой эле сууну буруп кетүүнүн аркасында балыктардын жана 

тирүү жаратылыштын санын кыскартат. Жээктеги тилкеде жана айыл чарба жеринде жана 

айланасында өсүмдүктөрдүн түрлөрү тирүү жаратылыштын ар түрдүүлүгүн кармап туруу 

максатында кармалып турушу керек. Бул ар түрдүүлүк табигый экотутумдарды чыңдашы керек 

жана айыл чарба зыянкечтерин башкарууда жардам бере алмак. 

Энергия. 

Заманбап айыл чарбасы энергиянын жаңыланбай турган булактарынан, өзгөчө күйүүчү жана 

майлоочу материалдардан олуттуу деңгээлде көз каранды болот. Энергиянын бул булактарын 

узак пайдалануу чексиз болбойт, муну менен катар алардан дароо баш тартуу экономикалык 

катастрофаны жаратышы мүмкүн. Бирок, энергияны дароо өчүрүү бирдей деңгээлде эле 

талкалоочу болушу ыктымал. Туруктуу айыл чарба тутумдарында энергиянын жаңыланбай турган 

булактарынан же эгерде бул экономикалык жактан максатка ылайыктуу болсо, жумушчу күчүнөн 

кыскартылган көз карандылык болот. 

Аба. 

 Айыл чарба ишмердигинин көп бөлүгү абанын сапатына таасирин тийгизет. Бул айыл чарба 

калдыктарын өртөөдөн чыккан түтүн; айдоонун, транспорттун жана оруу-жыюунун чаңы; 

пестициддер чаңдатуу аркылуу тарайт; ал эми азот оксидинин чыгындылары азоттук жер 

семирткичтерди пайдалануунун кесепетинде тарайт.  Абанын сапатын жакшыртуунун варианттары 

өзүнө айдоонун тийиштүү деңгээлдерин пайдалануу менен, жерге оруу-жыюу калдыктарын 

аралаштырууну камтыйт, ал эми чаңдатуунун деңгээлин төмөндөтүү үчүн шамал талкалаган 

айдоолорду, айдалган өсүмдүктөрдү же көп жылдык дан өсүмдүктөрүн пайдаланышат. 

Топурак. 

 Топурактын эрозиясы биздин талаптагыдай тамак-аш азыктарын өндүрүү жөндөмдүүлүгүбүзгө 

олуттуу коркунуч жаратып келет. Жеринде топуракты сактоонун көптөгөн методдору иштелип 

чыккан, алар айдоону кыскартууну же тазалоону, куюлууну кысартуу үчүн сугатты башкарууну, 

ошондой эле кыртышты өсүмдүктөр же мульча менен каптоону камтыйт. Топурактын сапатын 

жакшыртуу кийинки бөлүмдө талкууланат.   

4. Өсүмдүк өстүрүү 
Өндүрүштүн туруктуу ыкмалары өзүнө көптөгөн ыкмаларды камтыйт. Өзгөчө стратегиялар 

топографияны, топурактын касиеттерин, климатты, айыл чарба зыянкечтерин, баштапкы 

ресурстардын жергиликтүү жеткиликтүүлүгүн жана жеке өсүмдүк өстүрүүнүн максаттарын эске 

алышы керек. Туруктуу дыйканчылыктын өзгөчөлүү жеке табиятына карабастан, дыйкандарга 

иштетүүнүн тийиштүү практикаларын тандоого жардам берүү үчүн бир нече негизги 

принциптерди пайдаланууга болот: 

•Фермадагы жерге жана шарттарга жакшы ылайык келген, түрлөрдү жана ар түрдүүлүктү тандоо;   
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•Ферманын биологиялык жана экономикалык туруктуулугун жакшыртуу үчүн өсүмдүктөрдүн 

(анын ичинде малдын) жана өсүмдүк ченемдеринин ар түрдүүлүгү;   

•Топурактын сапатын жакшыртуу жана коргоо үчүн топуракты башкаруу;   

•Ресурстарды натыйжалуу жана гумандуу пайдалануу; ошондой эле 

•Фермердик максаттарды эсепке алуу жана жашоо образын тандоо. 

Жерди, түрлөрдү жана ар түрдүүлүктү тандоо. Мурда кабыл алынган превентивдүү стратегиялар 

ресурстардын деңгээлин төмөндөтүп жана өндүрүштүн туруктуу тутумун түзүүгө жардам бере 

алат. Мүмкүн болушунча, колдонуудагы кыртышты жана жердин шарттарын көтөрө ала турган,  

зыянкечтерге туруктуу өсүмдүктөрдү тандоо керек. Жерди тандагандан кийин, өсүмдүктү 

отургузганга чейин топурактын түрү жана тереңдиги, мурда айдалган өсүмдүк, ошондой эле 

жайгашкан жери (мисалы, климаты, топографиясы) сыяктуу факторлорду эске алуу керек. 

 

Көп түрдүүлүк. 

Аралаш фермалар, эреже болгондой, экономикалык жана экологиялык жактан кыйла туруктуу. 

Монокультуралык чарба натыйжалуулук жана башкаруудан бошонуу шарттарында артыкчылыкка 

ээ болот, жыл өткөн сайын өсүмдүктөрдү жоготуу ферманы кыйратып жана/же өсүмдүктүн 

түрүнөн көз каранды болгон коомдоштуктун туруктуулугун олуттуу бузушу мүмкүн. Дандын ар 

кандай түрлөрүн өстүрүү менен, фермерлер экономикалык тобокелдикке кабылышат жана 

жеткирүүнүн жана суроо-талаптын өзгөрүүлөрү менен байланыштуу баалардын радикалдуу өйдө-

ылдый болуусуна карата сезгич болот. Тийиштүү түрдө башкарылуучу ар түрдүүлүк биологиялык 

маанисинде ферманы буферизациялашы мүмкүн. Мисалы, бир жылдык өсүмдүк тутумдарында, 

өсүмдүктөрдү кезектештирүүнү отоо чөптөрдү, патогендерди жана зыянкеч-курт-кумурскаларды 

жок кылуу үчүн пайдаланууга болот. Ошондой эле өсүмдүктөрдү жабуу топуракты жана 

нутриенттерди кармап туруу, мульчаны чабуу же коргоо менен топурактын нымын сактоо 

аркылуу, ошондой эле топуракка суунун кирүү деңгээлин жана сууну кармап туруу 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу агрардык экотутумга туруктандыруучу таасир тийгизе алат. 

Жемиш бактарында жана жүзүм бактарында өсүмдүктөрдү каптоо пайдалуу курт-кумурскалардын 

санын көбөйтүү жолу менен тутумду мителердин жугуп калуусунан сактоого болот, демек 

химиялык дарыларды пайдалануу зарылчылыгын азайтат. Өсүмдүктөрдү жабуунун ар башка 

ыкмаларын пайдалануу өзгөчө түрлөрдүн өсүшүн токтотуудан коргоо үчүн жана бир катар 

пайдалуу муунак буттууларды тартуу үчүн маанилүү. 

Оптималдуу көп түрдүүлүккө өсүмдүктөрдү жана малды багууну бир чарбада бириктирүү аркылуу 

жетишүүгө болот. Мындай практика 1900-жылдын ортосуна чейин жайылган, анда технология, 

мамлекеттин саясаты жана экономика фермаларды адистешүүгө мажбур кылган.  Аралаш 

өсүмдүктөрдү жана малды өстүрүү өзүнүн артыкчылыктарына ээ. Биринчиден, чабыкты талап 

кылган өсүмдүктөрдү түздүктө жана жайытта же тоют өсүмдүктөрүн тик боорлордо өстүрүү 

топурактын эрозиясын кыскартат. Экинчиден, жайыт жана желүүчү өсүмдүктөрү которуштуруп 

айдоодо топурактын сапатын жакшыртат жана эрозияны кыскартат; малдын кыгы өз кезегинде 

топурактын түшүмдүүлүгүн шарттайт. Үчүнчүдөн, мал “өсүмдүк гана” түшүм болуп саналбаган 

тутумдарда өсүмдүктүн калдыктарын жеп, жаан-чачын аз болгон мезгилдеги терс таасирлерден 

коргой алат. Ошондой эле мал чарбачылыгындагы тоют жана соода универсалдуу. Бул 

фермерлерге сооданын жана баалардын өйдө-ылдый болуусунда, ошондой эле өсүмдүктөрдү 

өстүрүү менен комплексте жардам берет, фермердик эмгекти пайдаланууга натыйжалуулукту 

берет. 
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Топуракты дарылоо. 

Туруктуу айыл чарбасын жактоочулардын арасында “саламат” топурак бул экологиялуулуктун 

негизги компоненти деген башкы принцип бар; башкача айтканда, саламат топурактан саламат 

өсүмдүктөр өсүм чыгат, алар өсүүнүн оптималдуу активдүүлүгүнө ээ болот жана алар мителерге 

карата азыраак кабылдагыч келет. Көпчүлүк өсүмдүктөрдө саламат өсүмдүктөрдү дагы жабырката 

турган өзүнүн зыянкечтери болгондуктан, талаптагыдай топурак, суу жана азыктык заттар 

өсүмдүктөргө карата таасири жана азыктык чөйрөнү бузуу менен пайда болгон зыянкечтерге 

байланыштуу айрым көйгөйлөрдүн алдын алууга жардам бере алат. Мындан тышкары топурактын 

сапатын начарлата турган айыл чарба өсүмдүктөрүн башкаруу тутумдары топуракты дарылоо үчүн 

суунун, азыктык заттардын, пестициддердин жана/же энергиянын чоң чыгымына алып келет.  

Туруктуу тутумдарда топурак узак мөөнөттүү түшүмдүүлүк жана туруктуулук үчүн коргоо жана ага 

кам көрүү керек болгон, бош жана тирүү чөйрө катары каралат. Топурактын күрдүүлүгүн коргоо 

жана жакшыртуу боюнча методдор өзүнө өсүмдүктөрдү каптоо, компост жана/же кык 

техникаларын колдонууну, айдоону кыскартууну, нымдуу топурактын үстүнөн жүрүүдөн алыс 

болууну, ошондой эле топуракка өсүмдүктөрдү жана/же мульчаны отургузууну камсыздоону 

камтыйт. Калифорниядагы кыртыштын көпчүлүк бөлүгүнүн шарттары (жылуу, сугарылуучу жана 

иштетилген) органикалык заттардын пайда болуусуна жардам кылбайт. Органикалык заттарды 

үзгүлтүксүз кошуу же өсүмдүктөрдү каптоо ыкмасын колдонуу топурак агрегатынын туруктуулугун, 

топуракты дарылоонун сапатын жана топурактагы микробдордун көп түрдүүлүгүн жогорулатышы 

мүмкүн.   

Жер семирткичтерди сарамжалдуу пайдалануу. 

Катардагы фермерлер пайдаланган көпчүлүк жер семирткичтер жана ыкмалар туруктуу айыл 

чарбасында дагы пайдаланылат. Бирок туруктуу айыл чарбасынын фермерлери табигый, 

фермадан алынуучу жер семирткичтерге басым жасашат. Конкреттүү стратегиянын табигый, 

социалдык жана экономикалык таасири маанилүү. Ишенимдүү чараларга өзгөртүү жер 

семирткичти жөн эле аралаштырып коюуну түшүндүрбөйт. Көпчүлүк учурда ал кадимки жер 

семирткичтер, өзгөчө фермаларда жана айыл жерлеринде курчап турган чөйрөгө зыян келтире 

турган химиялык жер семирткичтер боюнча өркүндөтүлгөн башкарууну жана илимий билимди 

айкалыштырат. Максаты олуттуу материалдык чыгымдарды талап кылбаган, рационалдуу 

биологиялык тутумдарды иштеп чыгуу болуп саналат.   

Дыйкандар синтетикалык химиялык заттар туруктуу айыл чарба тутумдары үчүн жарайбы деп көр 

сурашат. Туруктуу ыкмалар азыраак уулуу жана азыраак энергия сарптоочу болуп саналат, 

ошондой эле өндүрүмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыздайт. Превентивдүү стратегияларды 

жана башка альтернативаларды химиялык жер семирткичтерди пайдаланганга чейин колдонуу 

керек. Бирок химиялык заттарды же уулуу “органикалык” химиялык заттарды пайдалануу методун 

колдонуусуз катуу ыкмага караганда, синтетикалык химиялык заттарды пайдалануу “ылайыктуу” 

болгон кырдаалдар пайда болушу ыктымал. Мисалы, бир жүзүм өстүрүүчү айдоону чырмалган 

чөнөктөрдө кеңири спектрде байланыштык таасир берүүчү гербициддерди колдонууга 

алмаштырган. Бул метод энергияны азыраак чыгымдайт жана культиваторду же чалгыны көп 

жолу колдонууга караганда топуракты азыраак тыгыздай алат.   

Фермердин максаттарын эсепке алуу жана жашоо образын тандоо. Башкаруу маселелери боюнча 

чечим экологиялык жана социалдык түшүнүктөрдү гана чагылдырбастан, ошондой эле жеке 

максаттарды жана жашоо образын тандоону чагылдырышы керек. Мисалы, кирешелүүлүктү убада 

кылган айрым техникаларды киргизүү жашоо образын чындап буза турган интенсивдүү 

башкарууну талап кылышы мүмкүн. Туруктуулукка шарт түзө турган чечимдерди башкаруу курчап 

турган чөйрөнү, коомдоштукту жана адамды чыңдайт.   

MARINA
Печатная машинка
33



 

5. Мал чарбачылык 
Кылымдын башында фермалардын көпчүлүк бөлүгү өсүмдүктөрдү жана малды багууну 

бириктирген. Мындан тышкары чарбанын эки түрү тең биологиялык жана экономикалык планда 

бири бирин толуктап турган. Ошондон тартып бул абал радикалдуу өзгөрдү. Дыйкандар жана 

малчылар азыркы учурда кандайдыр бир деңгээлде бири биринен көз каранды, бирок бул 

бириктирүү азыркы убакта ферманын өзүнүн чегине караганда, ортомчулар аркылуу фермерлер 

арасында жогорку деңгээлди ээлейт. Бул өсүмдүктөрдү өстүрүү жана мал чарбачылык тутумдарын 

бөлүү жана адистештирүү тарабындагы тенденциянын жыйынтыгы. Бул тенденцияга карабастан, 

өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбасы тутумдарын айкалыштырган. Орто Батышта жана АКШнын 

түндүк-чыгышында көптөгөн фермалар бар. 

Дыйкандардын жана малчылардын саны өсүп жатканда өсүмдүк өстүрүүчүлүк бөлүмүндө 

баяндаган көпчүлүк принциптер эки топко тең колдонулат. Башкаруунун иш жүзүндөгү 

практикалары албетте айырмаланат. Малчылар үчүн арналган айрым атайын пункттар төмөндө 

көрсөтүлгөн.    

Башкарууну пландоо. Фермердик чарба тутумунда мал кармоо биологиялык жана 

экономикалык мамилелердин татаалдыгын жогорулатат. Малдын кыймылдуулугу, күн сайын 

тоюндуруу, ден соолугуна кам көрүү, көбөйтүү, сезондук тоюндуруу жана тоют өсүмдүктөрүнүн 

булактары, ошондой эле маркетингдик комплекс татаалдыкты жаратат. Ушундан улам, фермердик 

чарбанын ийгиликтүү планы өзүнө иш-чаралар календарын, малдын агымдарын, тоют 

өсүмдүктөрүнүн агымдарын, жумушчу күчүнө болгон керектөөлөрдү, малды өндүрүштүк эсепке 

алууну жана контролду ишке ашыруу үчүн жерди пайдалануу планын жана максаттар тарапка 

прогрессти көзөмөлдөө каражаттарын камтышы керек. 

Малды тандоо. Малды көбөйтүү боюнча ишкана ферманын же ири фермердик чарбанын 

булактарына шайкеш келүүсү керек. Көбөйтүү үчүн жаныбарларды тандоодо тоюттун жана тоют 

өсүмдүктөрүнүн булактары, ландшафт, климат жана башкаруучунун көндүмү сыяктуу ферманын 

мүмкүнчүлүктөрү жана шарттары эске алынышы керек. Мисалы, кепшөөчү жаныбарларды 

тоюттун ар кандай түрлөрүндө, анын ичинде жайытта, себилген тоют өсүмдүктөрү, каптам 

өсүмдүктөрү, бадалдар, отоо чөптөр жана өсүмдүктүн калдыктары менен багууга болот. 

Кепшөөчүлөрдүн ар бир түрүнүн көптөгөн породалары бар, атап айтканда ири мүйүздүү мал, 

койлор жана эчкилер. Негизинен жай чоңойгон жана сүт өндүрүү потенциалына ээ болгон 

туруктуу породалар тоют өсүмдүктөрүнүн начар же жогорку сезондук өсүшү менен курчап турган 

чөйрөнүн азыраак жагымдуу шарттарына кыйла ыңгайлашат.   

Жаныбарларды тоюндуруу. Тоютка чыгымдар мал чарбасындагы өндүрүмдүн бирдигине 

карата максималдуу өзгөрмөлүү сарптоолор болуп саналат. Тоюттун көпчүлүк бөлүгү фермадагы 

башка ишканалардан келип түшсө, айрым сатылып алынган тоют, эреже болгондой, ферманын 

чегинен тышкары импорттолот. Тоютка болгон чыгымдарды жаныбардын абалына байкоо 

салуунун, тоюттун жана фермадагы тоют өсүмдүктөрүнүн сапатынын сезондук өзгөрүүлөрүн 

билүүнүн аркасында азайтууга болот. Фермада өстүрүлгөн азыктарды оптималдуу пайдаланууну 

аныктоо көп тармактуу айыл чарбасынын маанилүү көйгөйү болуп саналат. 

Кайта өндүрүү 

Малдын активдүүлүгүн жакшыртуу үчүн сапаттуу идиоплазманы пайдалануу туруктуулукка карата 

дагы бир ачкыч болуп саналат. Жакшы генетикалык фонд менен бирге, саламаттыгына 

байланыштуу көйгөйлөрдүн пайда болуусун жана тоютка карата чыгымдарды азайтуу үчүн 

климатка жана тоюттук жана тоют өсүмдүктөрүнүн булактарына ылайык келүү үчүн тукумдоо 

сезонун ыңгайлаштырат.  
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Малдын саламаттыгы. 

Жаныбарлардын саламаттыгы репродукцияга жана салмак кошууга олуттуу таасирин тийгизет, бул 

малды ийгиликтүү көбөйтүүнүн маанилүү эки аспекти. Оорулуу мал тоютту коротот жана кошумча 

жумушчу күчүн талап кылат. Малдын саламаттыгы программасы туруктуу мал чарбачылыгы үчүн 

кооптуу болуп саналат. 

Жайыттарга кам көрүү. 

Жайыттарга талаптагыдай кам көрүү аркылуу жайыттар менен байланыштуу курчап турган 

чөйрөнүн көпчүлүк жагымсыз таасирлеринин алдын алууга же азайтууга болот. Биринчиден, 

аянттын бирдигине карата малдын саны (жайыттын жүктөмү) ландшафтка жана тоют 

өсүмдүктөрүнүн булактарына ылайык келиши керек. Айдоо жерлердин, тосулбаган талаалардын 

ыңгайлуулугунун жана мал чарбасын тосуу зарылчылыгынын ортосундагы компромисстерге баруу 

керек. Заманбап убактылуу тосмону пайдалануу бул кайчы пикирди практикалык чечүүнү бере 

алат. Экинчиден,  жайыттын узак мөөнөттүү өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана жүктөмү кыска 

убакыттык жана узак убакыттык кургакчылыкты эске алышы керек. Өзгөчө Калифорниядагыдай 

жер ортолук деңиз климат шарттарында жайытта малды багууга олуттуу маани берүү жайыттарда 

жана бадал баскан жерлерде отундун топтолуусун төмөндөтүү аркылуу өрттүн пайда болуу 

коркунучун кыскартат. Жыйынтыгында, башкаруучу башка жактар пайдаланылбай калган убакта, 

айрым жактарга ашыкча жүктү кыскартуу максатында олуттуу контролдоону ишке ашыруусу 

керек. Малды узак бир жерде кармоодон алыс болуу керек, ал тоолуу жерлердин же жээк 

зоналарынын өсүмдүк каптамын туруктуу жоготууга алып келет. Бирок эгерде өсүмдүк каптамы 

жайында болсо, суунун же жаныбарлар үчүн акырлардын тегерегинде өсүмдүк каптамын азыраак 

масштабда жоготууларга чыдаганга болот.   

Обочолонгон мал чарбачылык. 

Жаныбардын саламаттыгын контролдоо жана калдыктарды утилизациялоо обочолонгон мал 

чарбачылыгынын маанилүү маселелери болуп саналат. Бүгүнкү күндө жаныбарларды багуунун 

талаптагыдай шарттары обочолонгон мал чарбачылыгынын тутуму үчүн абдан маанилүү 

экендигине байланыштуу моралдык жана этикалык дискуссиялар орун алууда. Бул дискуссияда 

пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү керек.   

Обочолонгон мал чарбачылык акыркы убакта негизинен аянттын бирдигине карата 

жаныбарлардын саны көп болгон жерлерде жер астындагы жана жер үстүндөгү суулардын 

булгануу булагы болуп саналууда. Калдыктарды урунуу үчүн кымбат курулмалар өндүрүштүк 

обочолонгон тутумдары үчүн зарыл чыгым болуп саналат. Калдыктар чарбанын дээрлик бардык 

түрлөрүнүн көйгөйү болуп саналат жана курчап турган чөйрөнү жана жакын жайгашкан калктуу 

пункттардын жашоо сапатын эске алуу менен, аларды урунуу керек. Малды жайыттарга калдыктар 

топтолбогондой жана азыктык заттардын айлануусунун табигый процесстерин жоготпогондой 

бөлүштүргөн мал чарбачылыгынын тутуму кызыгууну жаратуу объекти болуп калды. 

6. Экономикалык, социалдык жана саясий мааниси  
Жаратылыш ресурстарын сактоо жана өндүрүштүн ыкмаларын өзгөртүү боюнча стратегияларга 

карата толуктоо катары туруктуу дыйканчылык коомдук саясатты, экономикалык институттарды, 

ошондой эле социалдык баалуулуктарды өзгөртүү милдеттенмелерин талап кылат. Өзгөртүү 

боюнча стратегиялар айыл чарбасынын жана коомдун ортосундагы комплекстүү эки тараптуу 

жана үзгүлтүксүз өзгөрмөлүү мамилелерди эске алуусу керек. 

“Тамак-аш чынжыры” ферманын чегинен тышкары жайылат жана өзүнө салыштырмалуу жана 

көбүнчө атаандаш максаттар аркылуу адамдардын жана мекемелердин, анын ичинде 
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фермерлердин, изилдөөчүлөрдүн, жер семирткичти жеткирүүчүлөрдүн, айыл чарба 

жумушчуларынын, бирикмелердин, консультанттардын, кайра иштетүүчү ишканалардын, чекене 

соодагерлердин, керектөөчүлөрдүн, ошондой эле стратегияны иштеп чыгуучулардын өз ара 

аракетин камтыйт. Бул объекттер ортосундагы мамилелер убакыттын өтүшү менен өзгөрөт, 

анткени жаңы технологиялар экономикалык, социалдык жана саясий өзгөрүүлөрдү жаратат.  

Стратегиялардын жана методдордун кеңири түрү тамактануунун туруктуу тутумун түзүү үчүн 

керек. Алар атайын жана күчөтүлгөн аракеттерден тартып өзгөчө саясатты же ишмердикти, 

негизги институттарды реформалоонун узак мөөнөттүү милдеттерин өзгөртүүгө, экономикалык 

приоритеттерди, ошондой эле кеңири жайылган социалдык баалуулуктарды кайра кароого чейин 

өзгөрүшү керек. Өзгөртүүлөр керек болгон көйгөйлүү чөйрөлөр төмөндөгүлөр болуп саналат:  

Тамак-аш жана айыл чарба саясаты. 

Колдонуудагы федералдык, мамлекеттик саясат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

саясаты көп учурда туруктуу дыйканчылыктын максаттарына тоскоолдук кылат. Саясаттын жаңы 

түрлөрүнө бир эле убакта курчап турган чөйрөнүн абалын, экономикалык рентабелдүүлүктү, 

ошондой эле социалдык жана экономикалык теңчиликти киргизүү керек. Мисалы, фермерлердин 

ишмердиктин альтернативдик түрлөрү аркылуу өндүрүмдүүлүктү өстүрүүнүн бардык 

артыкчылыктарын ишке ашыруусуна шарт үчүн, товарларды жана бааларды колдоо боюнча 

программаларды өзгөртүүгө болот. Жалпы көңүл буруудан жана абсентеисттик менчиктен 

айырмаланып, үй-бүлөлүк фермалардын көп түрдүү жана борбордон алыстатылган тутумуна шарт 

түзүү үчүн салык жана кредит саясатын өзгөртүүгө болот. Туруктуу альтернативаларды өнүктүрүүгө 

көңүл буруу үчүн өкмөттүн жана практикалык айыл чарба билим берүүсүн уюштуруу үчүн 

федералдык өкмөттөн жер участогун алган университеттин изилдөө саясаттарын өзгөртүүгө болот. 

Пестициддерди пайдаланууну кыскартууга көмөктөшүү максаттарында маркетингдик тартипти 

жана косметикалык стандарттарды өзгөртүүгө болот. Жергиликтүү, региондук жана улуттук 

деңгээлде саясат менен байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн бирикмелерди түзүү керек.  

Жерди пайдалануу. 

Айыл чарба жерлерин шаардык жер пайдаланууга өзгөртүү Калифорниядагы негизги көйгөй болуп 

саналат, анткени жердин баасынын өсүшү жана жогорулашы айыл чарбасын жүргүзүүгө коркунуч 

жаратат. Жерди иштетүүгө өтүүнүн мисалдары көпчүлүк учурда фермерлерде жердин 

баалуулугуна карата туруктуу практикаларды киргизүүгө жана узак мөөнөттүү перспективада 

кызыгууну жоготот. Ошол эле убакта жакында эле түзүлгөн турак жай райондору менен жакынкы 

коңшулук экологиялык таза агрардык техникага болгон коомдук суроо-талаптын жогорулашы 

болуп саналат. Баштапкы кыртышты коргоо жана өнүгүүнү реглуяциялоо үчүн, атап айтканда 

Калифорния өрөөнүндө универсалдуу жаңы саясат керек. Фермерлерге химиялык заттарды 

пайдаланууну кыскартып жана чектелүү ресурстарды коргой турган методдорду киргизүүгө 

жардам берүү менен, туруктуу айыл чарбасын изилдөө жана билим берүү айыл чарба жерлерин 

сактоо боюнча коомдук колдоону курууда маанилүү ролду ойношу мүмкүн. жерди пайдалануу 

боюнча квалификациялуу технологиялар жана туруктуу дыйканчылыкка байланыштуу чечим 

кабыл алуучу адистер абдан маанилүү. 

Жумушчу күчү. 

Калифорнияда айыл чарба эмгегинин шарттары негизинен уруксат берилген социалдык 

стандарттардан жана жумуштуулуктун башка формаларындагы укуктук коргоодон алыс. Тийиштүү 

эмгек акыны, иштөө шарттарын, медициналык камсыздандырууну жана экономикалык 

туруктуулукту алуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыздаган, социалдык адилеттүү жана коомсуз ишке 

орношуунун үстүнөн иштөө менен, бул көйгөйдү чечүү үчүн саясат жана программалар керек. Жыл 
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бою иштөө циклине карата миграциялаган жумушчулардын жана нормалдуу жашоо шарттарынын 

зарылчылыгы өзгөчө көңүл бурууну талап кылган олуттуу көйгөй болуп саналат. Узак убакыт 

аралыгында туруктуу болуу үчүн, практикалык айыл чарба билим берүүнү уюштуруу үчүн 

федералдык өкмөттөн жер участогун алган университеттерди маанилүү элемент катары баалоо 

менен эмгекти таануу жана колдоо, ошондой эле жаңы техникалардын жана практикалардын 

таасирин качан баалоо керектигин эске алуу керек.   

Айыл чарбасын өнүктүрүү. 

Калифорниядагы айыл коомдору азыркы учурда экономикасынын жана курчап турган чөйрөнүн 

начарлоосу менен мүнөздөлөт. Алардын көпчүлүгү эң жакыр жерлерде жайгашкан. Мындай 

төмөндөөнүн себептери татаал, бирок, фермердик түзүмдөгү өзгөрүүлөр олуттуу ролду ойноду. 

Туруктуу дыйканчылык үй-бүлөлүк фермалардын жана айыл коомдоштуктарынын маанилүүлүгүн 

кайра кароо мүмкүнчүлүгүн берет. Айыл коомдоштуктарында өнүккөн экономиканын негиздери 

катары үй-бүлөлүк фермаларда көп түрдүү айыл чарбасына шарт түзө турган экономикалык 

өнүгүүнүн саясаты керек. Башка стратегиялар менен биргеликте, туруктуу дыйканчылык жана 

саясат ишке орношуу, билим алуу, ден соолук, маданият жана руханият керектөөлөрүнө шайкеш 

келе турган коомдук институттарды өнүктүрүүгө жардам бере алат.   

Керектөөчүлөр жана тамак-аш тутуму. 

 Туруктуу тамак-аш тутумун түзүүдө керектөөчүлөр маанилүү ролду ойношу мүмкүн. Сатып 

алуулардын аркасында алар өндүрүүчүлөргө, чекене сатуучуларга жана тутумдагы башкаларга 

алар эмнени ойлой турганы тууралуу ишенимдүү билдирүү жөнөтүшөт. Тамактын баасы жана 

тамак-аш баалуулугу дайыма керектөөчүлөрдүн тандоосуна таасирин тийгизип келген. Азыркы 

учурда сатып алуу жөнүндө чечимдерди кабыл алууда курчап турган чөйрөнүн сапаты, 

пайдаланылган ресурстар жана социалдык адилеттүүлүк эске алынгандай, керектөөчүлөрдүн 

перспективаларын кеңейте турган стратегияны табуу көйгөй болуп саналат. Ошол эле учурда 

өзүнүн товарын кеңири коомчулукка сатуу туруктуу ишмердигин пайдаланган өндүрүүчүлөргө 

мүмкүнчүлүк берүү үчүн жаңы саясаттар жана институттар түзүлүшү керек. Тамактануу тутумун 

жакшыртуу боюнча түзүлгөн бирикмелер керектөөчүлөрдүн, сатуучулардын, өндүрүүчүлөрдүн 

жана башка тараптардын ортосунда диалогду түзүүнүн атайын методдорунун бири болуп саналат. 

Бул бирикмелер же башка коомдук форумдар маселелерди аныктоо, саясаттын жаңы түрлөрүн 

сунуштоо, өз ара ишенимди жогорулатуу жана тамак-аш азыктарын  өндүрүүдөн, жайылтуудан 

жана керектөөдөн түшкөн перспективалуу кирешеге шарт түзүү үчүн маанилүү каражаттар болушу 

мүмкүн.  

7. Туруктуулук таблицасы - Экологиялык таза азыктар 
Жердин күрдүүлүгүн сактоо максаттарында жер ресурстарын башкаруунун идеалдары болуп 

саналган органикалык дыйканчылыктын негиздери – жаңылык болуп саналбайт. Бирок, 

технологиялык прогресстин жыйынтыгында Экинчи Дүйнөлүк Согуш убагында дыйканчылыкта 

жер семирткичтерди кеңири колдонууга карата реакция катары пайда болгон органикалык 

дыйканчылык согуш убагында тамактын тартыштыгынан улам кылымдын баштапкы этаптарында 

пайда болгонун билебиз. Өткөн кылымдын биринчи жарымында синтетикалык жер семирткичтер 

арзан баада өндүрүлгөн жана трактор кол эмгегин тез эле алмаштырган. Бүтүндөй дүйнөдөгү 

фермерлер өнөр жай негизиндеги бул айыл чарбасынын потенциалына терс таасирин көрүшкөн, 

алар бул айыл чарбасындагы прогресс болгондугу тууралуу идеядан баш тартышкан жана 

алардын фермердик чарбасынын узак мөөнөттүү өндүрүмдүүлүгүн жогорулаткан методдорду 

изилдеп жана иштеп чыгып башташкан жана ири жер чарбасын башкаруучулар катары айыл 

чарбасы менен алектенишкен. Фермердик чарбанын бул түрү “органикалык” катары белгилүү 

боло баштаган.  
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Органикалык дыйканчылык принциптери  

Органикалык тамак-аш азыктарын өндүрүү философиясы белгилүү принциптерди сактоого алып 

келет: биологиялык ар түрдүүлүк, экологиялык тең салмактуулук, туруктуулук, табигый жер 

семирткичтер менен кошумча жер семиртүү, табигый каражаттардын жардамы аркылуу 

зыянкечтер менен күрөшүү жана топурактын тазалыгы. Фермердик чарбалар өндүрүм жана иштөө 

методдору боюнча айырмалангандыктан, бул принциптерди пайдалануу дагы айырмаланат. 

Бирок, эреже болгондой, органикалык тамак-аш азыктары:  

Эреже болгондой, органикалык тамак-аш азыктарын өндүрүү белгилүү мүнөздөмөлөргө ээ болот, 

анын ичинде:  

• Курчап турган чөйрө менен тең салмакта турган иштөө методдорун, курчап турган чөйрөгө 

карата терс таасирлерди минимумга алып келе турган методдорду жана материалдарды 

пайдалануу менен өстүрүү. Органикалык дыйканчылыкты карманган фермер биологиялык ар 

түрдүүлүктү, топурактын күрдүүлүгүн сактоо жана өсүү үчүн шарттарды түзүү аркылуу табигый 

курчап турган чөйрөнүн экологиясын жаратууга кызыкдар. 

• Жерде сертификациялоого чейин кеминде үч жыл аралыгында белгисиз жана аныкталган уулуу 

жана туруктуу химиялык пестициддерди жана жер семирткичтерди өндүрүү, синтетикалык жер 

семирткичтер жана пестициддер өндүрүштө пайдаланылбайт. 

• Фермердик тутум боюнча кезектүүлүк негизинде отургузуу. Түшүм жыл сайын бир эле талаадан 

эмес, талаадан кезеги менен жыйналат. Топуракка азыктык заттарды кошуу жана отоо чөптөрдүн 

пайда болуусунун алдын алуу үчүн беде сыяктуу жабуу өсүмдүктөрү себилет. 

• Органикалык тамак-ашты пайдаланган чарбалардан органикалык эт, үй канаттуусунун эти жана 

жумуртка курамында өсүүнү өбөлгөлөө үчүн кошулуучу гормондор жана башка антибиотиктер 

жок; жаныбарлар табигый жайылуу үчүн мейкиндикке жана эркиндикке ээ болот. 

Регламент 

Эл аралык масштабда, 1992-жылы Европа Коомдоштугу АКШ Айыл чарба министрлигинин 

стандарттарына жана тартибине окшош сертификациялоонун органикалык стандарттарына жана 

тартибин иштеп чыккан. Органикалык дыйканчылык үчүн кыймылдардын эл аралык 

фередарциясы (IFOAM) дагы бир катар органикалык принциптерге ээ, алар Бүткүл дүйнөлүк 

саламаттыкты сактоо уюмунун жана Бириккен улуттар уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба 

уюмунун эл аралык таанылган «Алиментариус кодекси» деп аталган тамак-аш азыктарын 

органикалык өндүрүү боюнча колдонмо үчүн негиз катары кызмат кылган (ДСУ/ФАО тамак-аш 

азыктарына карата стандарттары). «Алиментариус кодекси» бүтүндөй дүйнө боюнча сатылуучу 

бардык тамак-аш азыктары үчүн тамак-аш азыктарынын коопсуздугунун эл аралык таанылган 

стандарты болуп саналат. «Алиментариус кодексинде» органикалык тамак-ашка тиешелүү болгон 

бир катар стандарттар бар. 

Органикалык тамак-аш деген эмне? 

Бул беттеги маалымат органикалык тамак-аш жөнүндө фактыларды келтирет – Сиз жаңы 

азыктарды же жарым фабрикаттарды сатып аласыз. Органикалык катары маркаланган азыктарда 

кеминде 96% ингредиенттер органикалык өстүрүлгөн өсүмдүктөрдөн жана жаныбарлардан 

алынышы керек. “Органикалык” катары сатылган тамак-аш азыктары ЕС 834/2007 жана 889/2008 

реглманеттерине туура келет. Бул азык бул регламенттерге ылайык өндүрүлүп, ошондой эле Жер 

кыртышын изилдөөчүлөрдүн ассоциациясынын сертификациясы сыяктуу катталган 

сертифкациялоо органы тарабынан сертификацияланышы керектигин түшүндүрөт. 
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Сиз органикалык тамак-ашты өндүрүү жөнүндө көбүрөөк органикалык дыйканчылык жана 

органикалык жаныбарларды багуу жөнүндө маалыматты окуу аркылуу биле аласыздар. 

Жер кыртышын изилдөөчүлөр ассоциациясы тарабынан сертификацияланган 

органикалык тамакты аныктоо  

Органикалык азыктарда сертификациялоочу органдын код номери жана префикси, ошондой эле 

ЕС органикалык логотиби көрсөтүлүүсү керек. Мындан тышкары, Жер кыртышын изилдөөчүлөр 

ассоциациясынын сертификациялоосу аркылуу сертификацияланган тамак-аш азыктарында 

биздин символ көрсөтүлүш керек. Органикалык азыктар азыкка карата стандарттуу укуктук 

талаптарга шайкеш келүүсү керек. 

Органикалык эмес ингредиенттер 

Айрым ингредиенттер органикалык жол менен алынбагандыктан, жактырылган органикалык эмес 

тамак-аш ингредиенттеринин тизмесинен 5%га чейинки ингредиенттерге уруксат берилген. 

Мындан тышкары, туз жана суу сыяктуу тамак-аштык эмес айрым ингредиенттерге, айрымдары 

мыйзам боюнча зарыл болгон кошулмалардын жана технологиялык заттардын чектелүү өлчөмүнө 

(ундагы темир жана тиамин сыяктуу) уруксат берилген. Органикалык тамакта накта боёктордун 

жана таттууланткычтардын болушуна тыюу салынган. 

Органикалык тамакта зыяндуу же потенциалдуу зыяндуу заттар жоктугун кепилдөө үчүн уруксат 

берилген ингредиенттердин өзгөчө катуу тизмеси бар. Органикалык азыктардын ярлыктарында 

органикалык жана органикалык эмес ингредиенттер ингредиенттердин тизмесинде бирдей түс, 

өлчөм жана шрифт менен көрсөтүлүш керек. 

Органикалык эмес тамак-аш ингредиенттери 

Органикалык эмес ингредиенттердин төмөндөгү тизмеси органикалык тамак-аш азыктарына 

киргизүү үчүн уруксат берилген. Бул ингредиенттер алардын органикалык булагын табуунун 

татаалдыгы же мүмкүн эместиги себеби боюнча уруксат берилген. 

Жей турган өсүмдүктөр: 

• Эмен жыгачтын уруктары (quercus species) 

• Кола жаңгактары (cola acuminata) 

• Пассифлора, ошондой эле маракуйя деген аталышта белгилүү (passiflora edulis) 

• Кургатылган малина (rubus idaeus) 

• Кургатылган кызыл карагат (ribes rubrum) 

• Перуан калемпири (schinus molle L.) 

• Хрендин уруктары (armoracia rusticana) 

• Дарылык альпиния (alpina officinarum) 

• Сафлор (carthamus tinctorius) 

• Балырлар, анын ичинде деңиз балырлары ингредиент катары уруксат берилген. (Эскертүү 

- спирулина (Arthrospira platensis) органикалык болушу керек.) 

Кант жана дандардан жана жемиш тамырдуу өсүмдүктөрдөн алынган крахмал: 

• Фруктоза 

• Күрүч кагазы 

• Ачытылбаган нан 

• Күрүчтүн жана мом жүгөрүсүнүн крахмалы  

Башка азыктар: 
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• Буурчак белогу 

• Камыш кант ширесинен алынган ром  

• Жыпар жыт катары жемиштерден даярдалган алча арагы  

Мал азыктары: 

• Иштетилбеген жана органикалык эмес тамакта уруксат берилген суу организмдери  

• Желатин 

• Кургак сары суу 

• Накта колбаса чел кабыгы 

Органикалык эмес тамак-аштык эмес ингредиенттер 

Тамак-аштык эмес ингредиенттердин төмөндөгү түрлөрү органикалык тамак-аш азыктарында 

пайдалануу үчүн уруксат берилген. Бул тамак-аштык эмес ингредиенттер боюнча кеңири 

маалыматты Сиз биздин бардык стандарттарды карап, ала аласыз. Биз төмөндө берилген 

ингредиенттердин ар бири үчүн айрым стандарттарды көрсөттүк.  

• Кошулмалар тамактын мүнөздөмөлөрүн өзгөртүү үчүн ага кошулат. Балдардын тамагы 

үчүн регламенттен тышкары, органикалык стандарттар тамактагы кошулмалардын 

өлчөмүн чектөөчү жападан жалгыз регламент болуп саналат. Биздин стандарттар 

кошулмалардын көпчүлүк бөлүгүн тыюу салат, бирок 40ка жакын кошулмаларга уруксат 

берилген, алар биздин стандарттарда көрсөтүлгөн. 

• Даяр азыкта жок болгон, нан бышыруудагы көптүргүчтөр сыяктуу технологиялык заттар. 

Уруксат берилген технологиялык заттардын толук тизмеси бул жерде берилген. 

• Суу – ингредиент катары же тамак-аш азыктарын тазалоодо же жууганда  пайдаланылган 

суу ичүү үчүн жарактуу болушу керек. 

• Туз органикалык азыктарда пайдаланылышы мүмкүн. Тоголоктошууга каршы агенттерди 

(тоголоктошуунун алдын ала турган) камтыган туз биздин уруксат менен гана жана 

лицензиат бизге зарылчылык себебин түшүндүрө ала турган шартта пайдаланылышы 

мүмкүн.  

• Микроорганизмдер нан бышыруу жана сыра бышыруу үчүн пайдаланууга уруксат 

берилген. Ошондой эле йогурт жана сүрбыштак үчүн сүттүн ачытуу культуралары. Химозин 

сыяктуу ферменттер (жумурдун уузунун ферменти) сүрбыштак жасоодо уруксат берилген. 

Алар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө пайдаланылып, генетикалык модификацияланган 

болбошу керек жана алар органикалык субстраттарда өстүрүлгөн болсо алгылыктуу болот.  

• Витаминдер, минералдар жана микроаралашмалар бул мыйзам боюнча зарыл болгондо 

гана органикалык азыктарда пайдаланылышы мүмкүн.  

Органикалык жана туруктуу дыйканчылыктын ортосундагы айырма  

Эреже болгондой, органикалык дыйканчылык туруктуу айыл чарбасынын кабыл алынган 

аныктамасына туура келет. Бирок бул эки түшүнүктү айырмалоо маанилүү, анткени органикалык 

азыктар ири өнөр жай фермердик чарбаларында өндүрүлүшү (туруксуз) мүмкүн, ал эми 

органикалык сертификациясы жок болгон фермердик чарбалар муундар үчүн фермердик 

чарбанын өндүрүмдүүлүгүн кармап турган методдорду пайдалануу менен тамак-аш азыктарын 

өндүрө алышат. Мисалы, айрым органикалык сүт чарбалары уйларды чоң короодо бага алышат, 

бирок мында органикалык сертификациянын минималдуу уруксат берилген талаптарына ылайык 

келет, ошол эле убакта чакан органикалык эмес сертификацияланган чарбалар органикалык 

колдонмону пайдаланып жана күрдүүлүктүн керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн чарбанын 

калдыктарын кайра иштетүү аркылуу көз карандысыз боло алышат.  
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Органикалык жана туруктуу дыйканчылыкты айырмалоо үчүн бир нече салыштыруулар:  

Сертификация 

Органикалык чарбалар АКШ Айыл чарба министрлиги тарабынан ар жылдык көз карандысыз 

сертификациялоодон жана жактыруу процедурасынан өтүшү керек, ошол эле убакта жашоого 

ийкемдүү методдорду пайдалануучу чарбага расмий сертификация талап кылынбайт. 

Органикалык дыйканчылык – бул иш жүзүндөгү сертификация; туруктуу дыйканчылык – 

философия же жашоо стили. Пайдаланылган методдорго карата ишенимдүүлүккө ээ болуунун 

мыкты ыкмасы фермерлер түз сатып алуу болуп саналат – бул учурда Сиз пайдаланган 

методдордун экологиялуулугуна ишенимдүү болбосоңуз, суроо бере аласыз.  

Малды багуунун шарттары 

Органикалык фермерлер жаныбарлардын сыртка чыгуусуна “мүмкүндүк” берет, бирок алар 

жаныбарларды жабык жайда кармап жана цементтелген короого чыгаруучу ачык эшиги бар 

болгондо сертификацияны ала алышат. Акыркы жылдары АКШ Айыл чарба министрлиги 

тарабынан сертификацияланган ири органикалык фермаларда жаныбарларды жабык жайда толук 

эмес багуу тутуму киргизилген. Бул учурда жаныбарлар тордолгон терезе аркылуу “көчөгө чыгуу 

мүмкүндүгү” менен жайда өмүр бою багылышы мүмкүн. Экологиялык коопсуз тутумда 

жаныбарларга жерди чукуу, чокуу же оттоо сыяктуу  табигый жүрүм-турумга уруксат берилет. 

Экологиялык коопсуз методдорду пайдаланган фермер жаныбарларды начар аба ырайында 

жабык жайда кармай алат, бирок жаныбарларга табигый жайылууга жетиштүү мейкиндик 

берилет, алар саламат, абатталган жана кам көрүлгөн абалда кармалат.  

Антибиотиктер 

Органикалык сертификацияланган жаныбарларга антибиотиктерди куюуга тыюу салынган учурда, 

туруктуу дыйканчылыкта антибиотиктерди пайдаланууга укуктук чектөө жок. Экологиялык коопсуз 

методдорду пайдаланган көпчүлүк фермерлер антибиотиктерди пайдаланышпайт, бирок алар 

эгерде жаныбар ооруса жана аны дарылоо керек болгон учурда, антибиотиктерди пайдалана 

алышат. Антибиотиктер жаныбардын организми аркылуу толук өтүп кеткенге чейин, 

антибиотиктерди алган жаныбарлардын сүтү жана эти адамдын керектөөсү үчүн пайдаланылбайт.  

Жасалма гормондор 

Органикалык дагы, ошондой эле туруктуу дыйканчылыкта дагы табигый же жасалма гормондорду 

кошууга тыюу салынган.  

Корпорацияларды тартуу 

Органикалык тамак ири корпорациялар тарабынан өндүрүлүшү мүмкүн, ошол эле убакта тамак-аш 

азыктарын туруктуу өндүрүү чакан фермалар жана иштетилген жерде жашаган үй-бүлөлөр 

тарабынан ишке ашырылат.  

Ферманын өлчөмү 

Органикалык дыйканчылык үчүн түшүмдү алуу үчүн пайдаланылган акрлардын саны боюнча 

чектөөлөр жок. Туруктуу дыйканчылыкты карманган фермерлер зыянкечтер менен күрөштү 

контролдоо жана топурактын түшүмдүүлүгүн сактоо максаттарында салыштырмалуу чакан аралаш 

участоктордо түшүмдү өстүрүшөт.  

Азыктарды өндүрүү ордунан керектөө ордуна чейинки аралык 
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Органикалык тамак сиздин тарелкага түшкөнгө чейин аны миң миль аралыкка ташууга болот; 

сертификация жүк ташуучу унаа үчүн майды пайдаланууну эске албайт. Туруктуу дыйканчылыктын 

азыктары фермага максималдуу жакын жайылтылат жана сатылат. 

8. FAQ 

Органикалык дыйканчылык деген эмне? 

Органикалык дыйканчылыктын көптөгөн түшүндүрмөлөрү жана аныктамалары бар, бирок анын 

баары бул айыл чарба өндүрүшүнүн тышкы факторлоруна караганда, экотутумдарды сарамжалдуу 

пайдаланууга таяна турган тутум деген туюндурма менен жалпыланат. Бул синтетикалык жер 

семирткичтер жана пестициддер, ветеринардык препараттар, генетикалык модификацияланган 

уруктар жана породалар, консерванттар, кошулмалар жана нурлантуу сыяктуу синтетикалык 

ресурстарды пайдаланууну жокко чыгаруу аркылуу, потенциалдуу экологиялык жана социалдык 

таасирди эске алып баштаган тутум.  Бул ресурстар жерге байланыштырылган чарба жүргүзүү 

практикалары менен алмаштырылат, бул топурактын узак мөөнөттүү түшүмдүүлүгүн сактайт жана 

жогорулатат, ошондой эле зыянкечтердин жана оорулардын пайда болуусунун алдын алат. 

"Органикалык дыйканчылык – бул агрардык экотутумдун абалын, анын ичинде биологиялык ар 

түрдүүлүктү, топурактын биологиялык циклдерин жана биологиялык активдүүлүгүн колдогон 

жана жакшырткан, чарба жүргүзүүнүн комплекстүү тутуму. Ал региондун шарттары жергиликтүү 

деңгээлге ыңгайлашкан тутумдарды талап кылаарын эске алуу менен өндүрүштүн айыл чарбалык 

эмес каражаттарын пайдалануунун ордуна чарба жүргүзүүнүн практикаларын пайдаланууга 

басым жасайт. Бул тутумдун ичинде белгилүү функцияларды аткаруу үчүн синтетикалык 

материалдарды пайдалануунун ордуна агрардык техникалык, биологиялык жана механикалык 

методдорду пайдалануу аркылуу жетилишет." (ФАО/ДСУ «Алиментариус Кодекси» боюнча 

комиссия, 1999). 

Органикалык айыл чарба тутумдары жана азыктар дайыма эле сертификацияланбайт жана 

“сертификацияланбаган органикалык дыйканчылык же азыктар” катары эсептелет. Бул сырттан 

өнүдүрүштүн синтетикалык факторлорун пайдаланбаган айыл чарба тутумдарын жокко чыгарат 

(мисалы, топуракты дарылоо жана жерди жуу практикалары жок тутумдар). Органикалык 

дыйканчылык үчүн үч ар кандай кыймылдуу факторлорду бөлүүгө болот:  

• Керектөөчү же рынок тарабынан шартталган органикалык дыйканчылык. Азыктар 

сертификациялоо жана маркалоо аркылуу идентификацияланат. Керектөөчүлөр алардын тамак-

ашы кандай өндүрүлүп, иштетилип жана сатыла турганына байланыштуу олуттуу чечим кабыл 

алышат. Ошентип, керектөөчү органикалык азыктарга олуттуу таасир тийгизет.  

• Тейлөө тарабынан шартталган органикалык дыйканчылык. Европа Союзу (ЕС) сыяктуу өлкөлөрдө 

жер астындагы суулардын булгануусун төмөндөтүү же көп биологиялык ар түрдүүлүк менен 

ландшафтты түзүү сыяктуу, экологиялык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн 

органикалык дыйканчылыкка субсидиялар берилет.  

• Фермерлер тарабынан шартталган органикалык дыйканчылык. Айрым фермерлер салттуу 

дыйканчылык сарамжалдуу эмес деп эсептешет жана үй-бүлөнүн ден соолугунун абалын, 

чарбанын экономикасын жана/же өз алдынчалуулукту чыңдоо үчүн өндүрүштүн альтернативдик 

ыкмаларын иштеп чыгышат. Көпчүлүк өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө органикалык дыйканчылык 

үй чарбаларынын азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу методу катары же өндүрүштүк 

факторлордун баасын төмөндөтүүгө жетишүү үчүн пайдаланылат. Өндүрүм сөзсүз рынокто 

сатылбайт же баа айырмасы жок болот, анткени алар сертификацияланган эмес. Өнүккөн 

өлкөлөрдө чакан чарбалар сатып алуучуларга сертификацияланбаган органикалык өндүрүмдү 
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жеткирүүнүн түз каналдарын өнүктүрүшөт. Америка Кошмо Штаттарында (АКШ) чакан өлчөмдө 

органикалык өндүрүмдү саткан фермерлер сертификациялоодон бошотулган. 

Органикалык дыйканчылыкка өтүү үчүн экономикалык жардам берилеби? 

Көпчүлүк түндүк өлкөлөр (мисалы, ЕС мүчө-өлкөлөрү жана АКШ), ошондой эле айрым өнүгүп келе 

жаткан өлкөлөр (мисалы, Тунис) органикалык дыйканчылыкка өтүү үчүн финансылык жардам 

көрсөтөт. Бул айыл чарбасы үчүн абдан маанилүү болушу мүмкүн, анткени органикалык 

дыйканчылыкка өтүү мезгили көп учурда түшүмдү жоготууларга алып келет, анткени агрардык 

экотутумдун толук биологиялык активдүүлүгүн калыбына келтирүү убакытты алат. Кийлигишүү ар 

кандай формага, анын ичинде чыгашаларды компенсациялоо (анткени өтүү мезгилинде азыктар 

органикалык катары сатылбайт), кошумча чыгымдарды киргизүү (мисалы,сертфиикация) же 

инфраструктураны өнүктүрүүнү колдоо (мисалы, жабдууну сатып алуу үчүн же айыл имараттарын 

кайра куруу үчүн) формасына ээ болушу мүмкүн. Бул жардам өтүү мезгилинде, ошондой эле 

өткөндөн кийинки мезгилде же башка программа боюнча жеткиликтүү болот. Көп учурда бул 

төлөмдөр бир гектар жерге сумма түрүндө ишке ашырылат, ошондой эле салыктарды төмөндөтүү 

же кредит берүүнүн жеңилдетилген шарттары кириши мүмкүн. Түз жардам кыйыр финансылык 

колдоо менен коштолушу ыктымал. Бул изилдөөгө инвестиция, айыл жерин кеңейтүү  жана 

фермерлер үчүн тренингдер жана органикалык өндүрүм рыногун өнүктүрүүнү кеңейтүү (мисалы, 

маалыматтык кампаниялар) формасында болот. Керектөөчү тарабынан төлөнгөн үстөгү менен 

баалар фермер үчүн экономикалык стимулдун формасы болуп саналат. Бирок фермерлерге 

жеткиликтүү жардам өлкөдөн көз каранды болот. 

Сиз кеңири маалыматты Сиздин өлкөдөгү органикалык дыйканчылык менен алектенген 

департаментке, б.а. курчап турган чөйрө, айыл чарба же коммерция министрлигине (же алардын 

эквиваленттери), региондук жана/же жергиликтүү башкаруу органдарына же адистешкен 

агенттикке кайрылып ала аласыз. Европадагы мамлекеттик колдоо жана саясий демилгелер 

боюнча маалыматтар Европадагы органикалык дыйканчылык сайтындагы өлкөлүк баяндамаларда 

камтылган. АКШ боюнча маалымат Улуттук органикалык программанын беттеринде берилген. 

Мен органикалык дыйканчылык методдору жана башкаруу тутумдары 

боюнча маалыматты кайдан алсам болот? 

Органикалык ферманын башкаруу тутуму ийгиликке карата ачкыч болуп саналат. Бирок 

маалыматтардын жетишсиздиги бар, ал эми техникалык деталдарды билүү, өзгөчө өнүгүп келе 

жаткан өлкөлөрдө көп учурда жетишсиз болуп саналат. Техникалык маалымат жерге жана 

продукцияга байланыштуу өзгөчөлүү болушу керек. Азыркы убакта прогресс жеке салымдардан, 

анын ичинде керектөөчүнүн органикалык азыктар үчүн төлөөгө даярдыгынан, фермерлердин 

креативдүүлүгүнөн жана эксперименттерди киргизүү ниетинен көз каранды болот. Изилдөө 

институттары органикалык дыйканчылыктын практикаларына жана ыкмаларына көңүл бура 

баштайт, ал эми жаратылыш ресурстарынын процесстерин жана органикалык тутумдар менен өз 

ара таасирин түшүнүү изилдөө процессинде турат. 

Органикалык фермерлер тамак-аш азыктарынын жетиштүү өлчөмүн өндүрө 

алабы? 

Азык-түлүк коопсуздугу. Азык-түлүк коопсуздугу тамак-аш азыктарын өндүрүү жөндөмдүүлүгүнүн 

гана эмес, тамакка жетүү жөндөмдүүлүгүнүн маселеси болуп саналат. Тамакты глобалдык өндүрүү 

дүйнө калкын тамак менен камсыздоо үчүн жетиштүү, көйгөй тамакка муктаж адамдарга аны 

жеткирүүдө турат. Органикалык фермелер өндүрүштүн тышкы факторлоруна же аларда чакан 

контроль жана/же жетүү мүмкүндүгү болгон тамак-ашты бөлүштүрүү тутумдарына таянбастан, 

жергиликтүү ресурстарды башкаруу аркылуу органикалык тамак-ашты өндүрүүнү жогорулата 
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алышат. Белгилей кетсек, өндүрүштүн тышкы айыл чарба факторлору жаратылыш ресурстарын 

органикалык башкаруу менен алмаштырылышы мүмкүн экенине карабастан, жерди пайдалануу 

органикалык дыйканчылык үчүн зарыл болгон эмгек салымдары үчүн негизги чектөө бойдон 

калат. Органикалык фермалар азыктык заттар жана түрлөр ортосундагы мейкиндик үчүн 

атаандаштыкты оптималдаштыруу үчүн ар кандай түшүмдү жана малды өстүрүшөт: бул төмөнкү 

өндүрүмдүүлүктүн мүмкүнчүлүктөрүн азайтууга же түшүмдү жоготууга алып келет. Бул азык-түлүк 

коопсуздугуна жана адаптацияга маанилүү таасир тийгизет. Сугарылбаган тутумдарда, 

органикалык дыйканчылык экологиялык стресс шарттарында кадимки айыл чарба тутумдарынан 

жогору болот. Туура жагдайларда, органикалык дыйканчылыктан түшүүчү рыноктук кирешелүүлүк 

үй-бүлөлүк кирешени жогорулатуу аркылуу азык-түлүк коопсуздугуна шарт түзө алат.   

Органикалык дыйканчылык жана түшүмдүүлүк. Органикалык дыйканчылыктын өндүрүмдүүлүгү 

мурдагы айыл чарбаны башкаруу тутумдарынан көз каранды болот. Органикалык дыйканчылыкка 

өтүүнүн түшүмдүүлүккө карата ашыкча жеңилдетилген таасири төмөндөгүлөр жөнүндө 

күбөлөндүрүп турат:  

• Өнөр жай өлкөлөрүндө органикалык тутумдар түшүмдүүлүктү төмөндөтөт; чоңдугу өтүүгө чейин 

пайдаланылган, өндүрүштүн тышкы факторлорунун интенсивдүүлүгүнөн көз каранды болот;  

• “Жашыл революция” (сугат жерлер) деп аталган жаатта органикалык дыйканчылыкка өтүү 

дээрлик ошондой эле түшүмдүүлүккө алып келет;  

• Салттуу сугарылбаган дыйканчылыкта (тышкы ресурстардын төмөнкү чыгымдары менен) 

органикалык дыйканчылык түшүмдүүлүктү жогорулатат.  

Дээрлик көпчүлүк көп өсүмдүк өстүрүлгөн тутумдарда, мисалы накта чарба жүргүзүүчү майда 

ижарачылар жана фермерлер тарабынан түзүлгөн тутумдарда, түшүмдүүлүк чөйрөнүн 

бирдигинен жалпы түшүмдүүлүк көз карашынан алганда жогору болот. Бул артыкчылыктар 

азыктык заттарды, сууну жана жарыкты натыйжалуу пайдалануу менен, ошондой эле жаңы 

калыбына келтирүүчү элементтерди (мисалы, буурчак өсүмдүктөрүн) киргизүү жана 

зыянкечтерден жана илдеттерден улам азыраак жоготуулар сыяктуу башка факторлордун 

айкалышы менен түшүндүрүлөт. Эгерде баштапкы чекит салттуу тутум болуп саналса, органикалык 

фермаларда түшүмдүүлүктүн жогорулашына жетишилет деп корутунду чыгарууга болот. 

Жыйынтыктар экология жаатындагы башкаруу көндүмдөрүнө жана билимдерине жараша 

айырмаланышы мүмкүн, бирок адам капиталын көбөйтүүгө жараша аларды жакшыртуу күтүлөт. 

Бирок жерди пайдалануунун жакшы тутумуна ээ болуу керек, анткени адам эгерде анын келечеги 

коопсуз болсо, жерди иштетүүгө күч жумшабайт. 

Органикалык дыйканчылык жана азык-түлүк коопсуздугу. Туруктуу дүйнөлүк ачкачылык айыл 

чарбасы (салттуу же жок) азык-түлүк коопсуздугу көйгөйлөрүн өз алдынча чече албай турганын 

күбөлөндүрүп турат. Органикалык дыйканчылыктын тамак-аш азыктары менен камсыздоо 

жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу көп суроолор жаралууда – маалыматтар үчүн деталдуу 

негиздерсиз көп гипотезалар келтирилет. 2007-жылдын май айында ФАО тамак-аштын болушу, 

тамак-ашка жетүү мүмкүндүгү, тамак жеткирүү тутумдарынын туруктуулугу жана тамакта 

пайдалануу көз карашынан алганда азык-түлүк коопсуздугун изилдөө үчүн органикалык 

дыйканчылык жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча Эл аралык конференция өткөргөн; 

талкууланган материал жана эмпирикалык тажрыйба туура жагдайларда органикалык 

дыйканчылык дүйнөнү тоюндура ала турганы жөнүндө күбөлөндүрүп турат. Органикалык 

дыйканчылык жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча серептер төмөндөгүлөрдү камтыйт:  Туруктуу 

дыйканчылыкта азык-түлүк жакырчылыгын төмөндөтүү: Жаңы далилдердин сереби (Pretty and 

Hine, 2001); Анык жашыл революция: Өнүгүп келе жаткан дүйнөдөгү органикалык жана агрардык 

экологиялык дыйканчылык боюнча жаңы отчет (Greenpeace, 2002); Органикалык дыйканчылык 

жана азык-түлүк коопсуздугу (IFOAM, 2002); Африкадагы ачкачылык көйгөйлөрүн чечүү ГМО жок 
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органикалык дыйканчылык болуп саналат; Азиядагы органикалык дыйканчылык жана 

жакырчылыкты төмөндөтүү (Эл аралык айыл чарбаны өнүктүрүү фонду, 2005); Органикалык 

дыйканчылык жана азык-түлүк коопсуздугу: Глобалдык жана региондук (DARCOF, 2007); 

Органикалык дыйканчылык дүйнөнү тоюндура алабы? (Мичиган штатынын университети, 2007). 

Эмне үчүн органикалык тамак-аш кадимки тамак-аштан кымбат? 

Сертификацияланган органикалык тамак. Эреже болгондой, сертификацияланган органикалык 

азыктар бир катар себептерден улам өзүнүн салттуу аналогдорунан (билдирилген баа боюнча) 

кымбат:  

• Органикалык тамак-ашка карата суроо-талап сунушка салыштырмалуу төмөн;  

• Органикалык тамак-аш азыктарынын өндүрүштүк баасы өндүрүмдүн бирдигине карата көп 

эмгек чыгымдары жана ишкананын масштабынан үнөмдөөнүн ар түрдүүлүгүнө жетүүнүн мүмкүн 

эместиги себеби боюнча жогору болот;  

• Салыштырмалуу чакан өлчөмдөгү органикалык азыктарды жыйнагандан кийинки иштетүү 

органикалык жана кадимки азыктарды өндүрүүнү милдеттүү бөлүү, өзгөчө иштетүүгө жана 

ташууга байланыштуу себебинен улам чоң чыгымга алып келет;  

• Органикалык азыктарды сатуу жана жайылтуу тармагы натыйжалуу эмес, ал эми салыштырмалуу 

чакан көлөмүнө байланыштуу баалар жогору. 

Органикалык азыктарга болгон сунуш жогорулап жаткандыгына байланыштуу, технологияык 

инновациялар жана масштабын үнөмдөө органикалык өндүрүмдү өндүрүүнүн, иштетүүнүн, 

жайылтуунун жана сатуунун баасын төмөндөтүшү керек. 

Органикалык тамакка болгон баа өндүрүшүн наркын гана эмес, кадимки тамак-аш азыктарынын 

баасына киргизилбеген бир катар башка факторлорду дагы камтыйт:  

• Курчап турган чөйрөнү абанттандыруу жана коргоо (ошондой эле булганууну төмөндөтүүгө 

карата чыгымдардан алыс болуу). Мисалы, Органикалык товардык өсүмдүктөргө карата жогорку 

баалар топурактын күрдүүлүгүн жакшыртуу үчүн зарыл болгон, которуштуруп айдоо 

мезгилдеринин капиталына карата төмөнкү кайтарымдардын эсебинен компенсацияланат;  

• Жаныбарларды багуунун шарттарынын жогорку стандарттары;  

• Пестициддер менен ылайыксыз дарылоонун натыйжасында фермерлердин ден соолугу үчүн 

тобокелдиктерден алыс болуу (ошондой эле медициналык чыгымдардан алыс болуу);  

• Фермада кошумча жумушчу күчүн пайдалануу аркылуу айыл жерлерин өнүктүрүү жана 

өндүрүүчүлөргө адилеттүү жана жетиштүү киреше кепилдиктери. 

Сертификацияланбаган органикалык тамак.  Көпчүлүк өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө органикалык 

дыйканчылыкка карата талаптарга толук шайкеш келген, бирок сертификацияланбаган айыл чарба 

тутумдары бар. Сертификацияланбаган органикалык дыйканчылык органикалык дыйканчылыктын 

практикаларын максаттуу пайдаланууга карата тиешелүү; бул өндүрүштүн синтетикалык 

факторлорун пайдаланбаган, бирок кыртыш түзүү практикаларынын жоктугунун кесепетинен улам 

топуракты арыктаткан туруксуз тутумдарды жокко чыгарат. Бул айыл чарба тутумдарынын санын 

эсептөө татаал, анткени алар сертификациялоонун жана расмий рыноктук тутумдардын чегинен 

тышкары болот. Бул тутумдардын өндүрүмү, эреже болгондой, чарбалар тарабынан сатылып 

алынат же стандарттуу аналогдору сыяктуу эле баада жергиликтүү деңгээлде (мисалы шаар жана 

айыл базарларында) жайылтылат. Сертификацияланбаган өндүрүм көп пайда алып 

келбегендигине карабастан, айрым учурларда сертификацияланбаган органикалык дыйканчылык 
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ферманын бүтүндөй агрардык экотутумунун түшүмдүүлүгүн жогорулатат жана тышкы ресурстарды 

сатып алууга каражатты үнөмдөйт. Өнүккөн өлкөлөрдө сертификацияланбаган органикалык 

азыктар көп учурда куту программалары, фермердик базарлар сыяктуу жергиликтүү 

коомдоштуктарды колдоо программалары аркылуу түздөн-түз керектөөчүлөргө сатылат. Бул 

өндүрүүчүгө керектөөчүнүн каалоосун билүүнү шарттайт, ошол эле убакта өндүрүүчү өндүрүм 

кайда өндүрүлө турганын билет, ал эми куту программалары учурунда өндүрүмдү үйлөргө 

жеткирүү аркылуу транспорттук чыгымдарды үнөмдөйт. Өнүккөн өлкөлөрдө 

сертификацияланбаган органикалык азыктарга болгон баа, керектөөчүлөрдүн төлөө 

жөндөмдүүлүгүнө ылайык, стандарттуу аналогдорго караганда жогору болот. 

 

 

Органикалык дыйканчылыктын экологиялык артыкчылыктары кайсылар? 

Узак мезгил аралыгында сарамжалдуу пайдалануу. Курчап турган чөйрөдөгү көпчүлүк өзгөрүүлөр 

узак мөөнөттүү болуп саналат жана жай болот. Органикалык дыйканчылык агрардык экотутумга 

карата айыл чарба кийлигишүүсүнүн орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү таасири катары 

эсептелет. Ал бир эле убакта топурактын күрдүүлүгү же зыянкечтер көйгөйүнүн алдын алуу үчүн 

экологиялык балансты орнотуу менен, тамак-аш азыктарын өндүрүү үчүн арналган. Органикалык 

дыйканчылык калыбына келтирүү көйгөйлөрүнө салыштырмалуу проактивдүү ыкманы 

пайдаланат. 

Топурак. Которуштуруп айдоо, өсүмдүктөрдү айкалыштыруу, симбиотикалык бириктирүү, 

каптамдык айдоо, органикалык жер семирткич жана топуракты минималдуу дарылоо сыяктуу 

топуракты дарылоонун практикалары органикалык практикалар үчүн негизги болуп саналат. Бул 

практикалар кыртыш түзүү процессин жана топурактын түзүмүн жакшыртып, ошондой эле кыйла 

туруктуу тутумдарды түзүп, топурактын фаунасын жана флорасын кармап турат. Өз кезегинде, 

энергиянын жана азыктык заттардын цикли жогорулайт, топурактын азыктык заттарды жана 

суунун кармап туруу жөндөмдүүлүгү күчөйт, бул минералдык жер семирткичтерди пайдаланбоону 

компенсациялайт. Чарба жүргүзүүнүн бул методдору топурактын эрозиясын контролдоодо 

маанилүү ролду ойнойт. Эрозиянын топуракка карата күчүнүн таасиринин узактыгы төмөндөйт, 

топурактын биологиялык ар түрдүүлүгү жогорулайт, азыктык заттарды жоготуулар төмөндөйт, бул 

топурактын күрдүүлүгүн кармап турууга жана жакшыртууга жардам берет. Азыктык заттардын 

түшүмгө экспорту, эреже болгондой, фермада алынган кайра жаңыланма ресурстар 

компенсацияланат, бирок кээде органикалык топуракты тышкы булактардан калий, фосфат, 

кальций, магний жана микроаралашмалар менен кошумча семиртүү зарылчылыгы пайда болот. 

Суу. Көпчүлүк айыл чарба тармактарында жердеги суулардын синтетикалык жер семирткичтер 

жана пестициддер менен булгануусу негизги көйгөй болуп саналат. Органикалык дыйканчылыкта 

бул заттарды пайдалануу тыюу салынгандыктан, алар органикалык жер семирткичтер (мисалы, 

компост, малдын кыгы, жашыл жер семирткич) менен жана көп биологиялык ар түрдүүлүктү 

пайдалануу (айдалуучу түрлөргө жана туруктуу өсүмдүктөргө тиешелүү), топурактын түзүмүн 

чыңдоо жана сууну жылжытып агызуу менен алмаштырылган. Жакшы башкарылган азыктык 

заттарды кармап туруу жөндөмдүүлүктөрү менен органикалык тутумдар  жердеги суулардын 

булгануу тобокелдигин олуттуу төмөндөтөт. Булгануу реалдуу көйгөй болуп саналган айрым 

райондордо калыбына келтирүү чаралары катары органикалык дыйканчылыкка өтүү сунушталат 

(мисалы, Франциянын жана Германиянын өкмөттөрү тарабынан). 

Аба алмашуу жана климаттык өзгөрүүлөр. Органикалык дыйканчылык агрардык химиялык 

керектөөлөрдү (казылып алынуучу отундун көп көлөмүн иштетүүнү талап кылган) төмөндөтүү 

аркылуу кайра жаңыланбай турган энергияны керектөөнү төмөндөтөт. Органикалык дыйканчылык 
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кыртышта көмүртекти кармоо жөндөмдүүлүгүнүн аркасында, парник таасирин жана глобалдык 

жылуулукту төмөндөтүүгө шарт түзөт. Органикалык дыйканчылык пайдаланган, чарба жүргүзүүнүн 

көпчүлүк практикалары (мисалы, кыртышты минималдуу дарылоо, өсүмдүк калдыктарын 

кыртышка кайра кайтаруу, каптоочу өсүмдүктөрдү жана айлантууну пайдалануу, ошондой эле 

азотту кармоочу буурчак өсүмдүктөрүн кошуу), күрдүүлүктү жогорулатуу жана көмүртекти 

сактоого шарт түзүү менен, кыртышка көмүртекти кайра кайтарууну жогорулатат. Бир катар 

изилдөөлөр органикалык дыйканчылыктагы топурактагы органикалык көмүртектин курамы кыйла 

жогору экенин аныктады. Органикалык көмүртек топуракта канчалык узак сакталса, климаттык 

өзгөрүүлөргө карата потенциал ошончолук жогору болот. Бирок бул жаатта көптөгөн 

изилдөөлөрдү өткөрүү керек. Африкадагы жана Латын Америкасындагы маалыматтар менен 

салыштыруу үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү топурактагы органикалык көмүртек боюнча 

маалыматтар жок, топурактагы органикалык көмүртектин камдыктары боюнча маалыматтардын 

чектелүү саны гана бар, бул дыйканчылык практикалары үчүн көмүртекти кармоонун 

деңгээлдерин аныктоо үчүн абдан маанилүү. 

Биологиялык ар түрдүүлүк. Органикалык фермерлер бардык деңгээлдерде бирлогиялык ар 

түрдүүлүктүн сактоочулары жана керектөөчүлөрү болуп саналышат. Ген деңгээлинде стандарттуу 

жана адаптацияланган уруктар жана породалар ооруларга карата жогорку туруктуулугунун жана 

климаттык стресске ыңгайлашуусунун аркасында кыйла алгылыктуу болуп саналат. Түрлөрдүн 

деңгээлинде өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ар кандай айкалышуусу айыл чарба өндүрүшү 

үчүн азыктык заттардын жана энергиянын циклин оптималдаштырат. Экотутумдун деңгээлинде, 

органикалык талаалардын чектеринде жана айланасында табигый чөйрөлөрдү сактоо, ошондой 

эле химиялык дарылардын жоктугу жаныбарлар дүйнөсү үчүн жарактуу табигый чөйрөнү түзөт.  Аз 

пайдаланылган түрлөрдү (көбүнчө жердин күрдүүлүгүн жогорулатуу үчүн которуштуруп айдоо 

катары) көп пайдалануу саламат генетикалык фондду – келечектеги адаптация үчүн негизди түзүү 

менен, агрардык биологиялык ар түрдүүлүктүн эрозиясын төмөндөтөт. Азыктанууну жана 

коргоону камсыздоочу түзүмдөрдүн болушу, пестициддерди пайдаланбоо, органикалык чөйрөгө 

жаңы же реколонизацияланган түрлөрдү (туруктуу жана миграциялаган), анын ичинде жапайы 

флораны жана фаунаны (мисалы, канаттуулар) жана чаңдаткычтар жана зыянкечтерди жок 

кылуучулар сыяктуу, органикалык тутум үчүн пайдалуу организмдерди тартуу. Органикалык 

дыйканчылык жана биологиялык ар түрдүүлүк маселелери боюнча изилдөөлөрдүн саны акыркы 

жылдары өстү. 766 илимий иштердин мета-талдооун камтыган изилдөө органикалык 

дыйканчылык, башка дыйканчылык тутумдарына караганда, кыйла олуттуу биологиялык ар 

түрдүүлүктү пайда кылаары жөнүндө билдирет.   

Генетикалык модификацияланган организмдер. Органикалык тамак-ашты өндүрүү жана иштетүү 

этаптарында органикалык тутумдарда ГМО пайдаланууга тыюу салынат. ГМО курчап турган 

чөйрөгө жана ден соолукка мүмкүн болуучу таасири жеткиликтүү түшүнүктүү болбогондуктан, 

органикалык дыйканчылык этияттык принцибиндеги ыкманы пайдаланат жана табигый 

биологиялык ар түрдүүлүктү колдоону тандайт. Ошентип, органикалык ярлык органикалык 

азыктарды өндүрүүдө жана иштетүүдө атайлап ГМО пайдаланылбагандыгынын кепилдиги болуп 

саналат. Бул кадимки азыктарда кепилдениши мүмкүн эмес, анткени тамак-аш азыктарында ГМО 

болушу жөнүндө маалымдаган маркалоо көпчүлүк өлкөлөрдө күчүнө кире элек. Бирок салттуу 

дыйканчылыкта ГМО пайдалануунун өсүшүнө жана ГМО курчап турган чөйрөгө таратуу (мисалы, 

чаңча аркылуу) методунан улам, органикалык дыйканчылык келечекте органикалык азыктарда 

ГМО толук жоктугун кепилдей албайт. ГМО тууралуу кеңири талкуу ФАО: “Генетикалык 

модификацияланган организмдер, керектөөчүлөр, тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жана 

курчап турган чөйрө” басылмасында берилген.  

Экологиялык кызмат көрсөтүүлөр. Органикалык дыйканчылыктын жаратылыш ресурстарына 

карата таасири агрардык экотутум менен өз ара аракеттенүүгө шарт түзөт, бул айыл чарба 

MARINA
Печатная машинка
47



 

өндүрүшү үчүн дагы, ошондой эле курчап турган чөйрөнү коргоо үчүн дагы маанилүү. 

Экологиялык кызмат көрсөтүүлөр кыртышты түзүүнү жана кыртышты жакшыртууну, кыртышты 

турукташтырууну, калдыктарды кайра иштетүүнү, көмүртекти депонирлөөнү, азыктык заттардын 

айлануусун, табигый чөйрөнү жок кылууну, чаңдатууну жана кармап турууну камтыйт. 

Органикалык азыктарды тандоо менен, керектөөчү өзүнүн сатып алуу жөндөмдүүлүгү аркылуу 

айыл чарба тутумунун азыраак булгануусун шарттайт. Жаратылыш ресурстарынын азаюусу 

жагынан алганда айыл чарбасынын курчап турган чөйрөгө таасири төмөндөйт.  

Сертификацияланган органикалык өндүрүм деген эмне?  

Сертификацияланган органикалык өндүрүм – бул так техникалык өзгөчөлүктөргө (стандарттарга) 

ылайык өндүрүлгөн, сакталган, иштетилген жана сатылган, ошондой эле сертификациялоочу орган 

тарабынан «органикалык» катары сертификацияланган азыктар. Сертификациялоочу орган 

тарабынан органикалык стандарттарга шайкештиги ырасталгандан кийин, азык ярлык алат. Бул 

ярлык сертификациялоочу органга жараша айырмаланат, бирок «органикалык» азыктын 

курамына кирген маанилүү элементтер рынокко фермадан жеткирилгенинин кепилдиги катары 

колдонулат.  Белгилей кетсек, органикалык ярлык азык экологиялык таза метод менен өндүрүлүп 

жана иштетиле турганын кепилдөө менен, өндүрүш процессине тиешелүү болот. Ошентип, 

органикалык ярлык азыктын сапаты жөнүндө билдирүүдөн айырмаланып, өндүрүш процесси 

жөнүндө билдирүү болуп саналат. 
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