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Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы

ПРЕСС

Маалымат-жарнама
ма гезити

Кыргыз Республикасынын
токой чарбасынын
уюшулгандыгына 65 жыл

Куттуктайбыз!

Уважаемые
коллеги, работники
лесной отрасли
Кыргызстана!

От имени Норвежской
Лесной Группы (NFG) и лично от моего имени поздравляю с профессиональным
праздником моих кыргызских коллег-лесоводов.
Во всем мире профессия
лесовода считается одним
из самых миролюбивых,
миротворческих и созидательных профессий, результат работы которой будет
виден только нашим потомкам. Я желаю всем коллегам из Кыргызстана больших успехов, достижения
поставленных целей в нашей плодотворной работе,
здоровья и благополучия
каждой семье.
Еще раз искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником
Днем работника леса!

Ойстен ААСААРЕН
Руководитель
Норвежской Лесной Группы
Почетный Консул
Кыргызской Республики в
Королевстве Норвегия

Быйылкы кїз табият коргоо тармагында эмгек кылган кесиптештерибиз
їчїн єзгєчє. Коўур кїздїн алгачкы айы
болгон сентябрдын он алтысында жалпы кыргыз коомчулугу кош майрамга кїбє
болмокчу. Кыргыз жеринин кєркїнє кєрк
кошуп, табигыйлыгы менен Борбордук
Азияда єзгєчє орунда турган жашыл токойлорубузду сактап,коргоп, кєбєйтїї
ишин аркалаган токой чарба кызматкерлери бул тармактын уюштурулгандыгынын 65 жылдык мааракесин белгилешет. Бул тарыхый жолдо токой сектору
канчалаган єнїгїї, реформаларды баштан кечирди. Азыркы кїндє улуттук токой саясатын жїзєгє ашырып жаткан
кесиптештердин тїмєн тїйшїктїї иштерин жалпы эл жакындан билип, токойду биргелешип башкаруу система-

сына аралашып калган учур. Андыктан
эртеўки келечекте токой багып, андагы
биотїрдїїлїктї сактап, жаратылыш
ресурстарын туура пайдаланууда бардыгыбыздын аракетибиз, койгон максаттарыбыз бирдей болот деп ишенебиз.
Урматтуу майрам ээлери! Сиздерди айтылган кош майрамыўыздар менен
кызуу куттуктайбыз! Ар убак эл кызматында болуп, кайталангыс жаратылышыбызды сактап, коргогон улуу иште
сапарыўыздар байсалдуу болсун дейбиз,
бактылуу турмуш, жаркын келечекте
бирге бололу!

Кыргызстан токой
пайдалануучуларынын жана
жер пайдалануучуларынын
Ассоциациясы
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Маараке ээси - токойчулар

ТАБИЯТ КОРГОО ДЕГЕН УЛУУ ИШТЕ
ДАЙЫМА ЧОГУУ БОЛОЛУ
Дагы
бир
кїрдєєлдїї
кїздїн айы келип, салтка айланган токой кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленээр алдында турат. Анан
калса быйылкы майрам башкача маанайды жаратып турат.
Кыргыз токой чарбасы мындан
65 жыл илгери єз алдынча тармак болуп ишин баштаган. Алгачкы министрлик тїзїлїп, ал
аркылуу алгачкы токой чарбалар тїзїлїп, бул тармак биздин республикада єз алдынча
калыптана баштаган. Союз маалында бир жакшы нерсе – токой чарбалар механизацияланган, кубаттуу, материалдык
техникалык базасы чыўдалган
абалга жеткени чындык. Ошол
жылдар аралыгында канчалаган коруктар ачылып. Жаратылыш парктары тїптєлїп, мергенчилик чарбалары бєлїнїп
чыкканын тана албайбыз. Илим жаатында дагы кыргыз токой илими єз чыйырын салып, токой илим изилдєє институту пайда болгон. Анткени биздин табият, жашыл токойлорубуз ошондой кєўїл бурууга татыктуу. Кыргыз жаратылышын алганда єзгєчє кєз караштан, кєкїрєк толо сыймык менен кеп кылсак
жарашат. Дїйнє жїзїндє кезикпеген жаўгак
мємєлїї токойлору биздин кїнєстїї тїштїк

жергебизден орун алса, арча
токойлорубуз, ийне жалбырактуу токойлор жана суу боюндагы, аралаш токойлор ар бир
областтан кезигет. Тоолуу мекенибиз ошол токойлору менен кєрктїї. Андагы шалбаалар, дары чєптєр, гїлдєр менен жер-жемиштер, жаныбарлар дїйнєсї болсо бир башкача
уникалдуу келген биздин жергебиз чынында дагы кайталангыс. Мен кєп жылдары илим
жаатында изденген адис катары айткым келет, биздин табият дагы тереў изилдєєлєргє,
камкордукка жана ар тараптан
коргоого татыктуу. Андыктан
урматтуу токой адистерин алдыдагы кош майрамдары менен
чын дилден куттуктап, ар бирине жакшылык, ден-соолук менен бакубатчылык каалап єткїм келет. Табият коргоо деген
улуу иште дайыма чогуу бололу.

сыл жер

ЛЕСООХОТУСТРОЙСТВО
КЫРГЫЗСТАНА
Постановлением Правительства Кыргызской Республики организован Департамент Лесоохотустройства на базе существующего одноименного управления.
Один из отделов Департамента занимается охотустройством КР. По указанию директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР Атаджанова Сабиржана Садыкжановича и под руководством вновь назначенного директора Департамента Лесоохотоустройства
Бакыта Бейшеева при участии работников В. Сураппаевой, К. Хижняк, А.Н. Пернеева за короткий срок разработана и утверждена «Временная инструкция по
охотустройству».

Биймырза ТОКТОРАЛИЕВ,
Улуттук Илимдер Академиясынын мїчєкорреспонденти,
Биология илимдеринин доктору,
академик

ЖОЛДУ БАСКАН АРБЫТАТ
Жылына сентябрдын экинчи жекшембисинде токой кызматкерлери кесиптик майрамдарын белгилешет. Быйыл бул кесип
ээлериники дагы юбилей – кыргыз токой
чарбасынын уюшулгандыгына туура 65
жыл толот. Кыргызстанда токойлорду мамлекеттик башкаруунун башталышы 19-кылымдын ортосуна - Россия империясынын курамына кирген мезгилге туура келет. 1860-жылдары кыргыз жериндеги токойлорду Россиянын мамлекеттик мїлк
министрлигинин алдындагы Токой департаменти башкарып, токойлорду їч багытта
– єрттєн жана талоончулуктан сактоо, токой пайдаланууну жєнгє салуу жана токойду калыбына келтирїї боюнча иштеп баштаган.
Ал эми советтик башкаруу доорунда
Кыргызстандын токой тармагынын тарыхы 1947-жылга туура келет. Бул жылы СССР
Министрлер Советинин токтому менен Кыргыз Республикасында Токой чарба министрлиги уюштурулган. Эў биринчи токой министри болуп Садык Абдыманапов дайындалган. Анын жетектєєсїндє 25 токой чарбасы
тїзїлїп, токой єстїрїї иши башталып, питомниктер ачылган. Бул тармактын 65 жылдык тарыхый жолунда эмгеги менен баар таап, элинин жана мекендин алдында татыктуу иши менен даўкталган инсандар арбын. Алардын айрымдарынын атын атай кетели. Жекшенаалы
Бекбаев, Муслим Шейшекеев, Владимир Замошников, Туратбек Мїсїралиев, Кадыр Жумаев, Жолдош Балтабаев, Абдыманап Калыков, Рысбек Акеншаев жана башка кєп токой
адистерин бїгїн сыймык менен атасак болот.
1991-жылы СССР таркагандан кийин
башталган административдик реформаларга
ылайык 1992-жылы Кыргыз Республикасынын
Єкмєтїнїн алдындагы токой чарбасы боюнча мамлекеттик инспекция болуп ачылгандан
бери бул тармак бир нече жолу єзгєртїлїп,
кайра уюштурулду. Бирок мурдагы союздук
республикаларга салыштырмалуу Кыргызстанда алгачкылардан болуп Улуттук токой
саясаты толугу менен кайра иштелип чыгып,
реформалар жасалды. Токой кодекси кабыл
алынды. Кєптєгєн мамлекеттик программалар, улуттук пландар иштелип чыкты. Токойду
эл менен биргеликте башкаруу демилгеси мамлекеттик деўгээлде ишке ашырылууда. Азыркы тапта токой тармагын Єкмєттїн алдындагы Курчап турган чєйрєнї коргоо жана токой
чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик жетектейт. Анын алдында республикада 42 токой
чарбасы, 10 мамлекеттик корук, 10 жаратылыш паркы, 9 єз алдынча токойчулук, 1 мергенчилик токой чарбасы жана 1 биосфералык
аймак боюнча генералдык дирекция иштеп жатат.
Кыргызстан аз токойлуу єлкє болгону менен табигыйлыгы сакталган биздин

Основными задачами охотустройства является;

- Изучение природных, экономических и социальных условий;
- Получения достоверной и разносторонней информации об охотничьих ресурсах;
- Состояния охотничьей фауны и ее
динамики;
- Инвентаризация охотничьих угодий;
- Определение продуктивности охотничьих угодий;
- Выбор методик учета и учет числен-

уникалдуу токойлорубуздун Борбордук Азияда єзгєчє ролу бар. Бийик тоолуу жергебизде арча, жаўгак, ийне жана жазы жалбырактуу
токойлор болуп токойдун тєрт тїрї єсїп, республиканын жалпы аянтынын 4,32%ын, тактап айтканда 864миў 900 гектар аянтты ээлеп
турат. Ар бири єзїнчє кеп кылууга арзыган,
кайталангыс токойлор. Токойлордун 90 пайызы деўиз деўгээлинен 700 метрден 3600 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Тоолуу
єлкєбїздїн тїндїгї болгон Ысык-Кєл, Нарын областтарында негизинен ийне жалбырактуу токойлор єсєт. Кїнєстїї тїштїк жергебиздин Баткен аймагында арча токойлору басымдуу кылса, Ош, Жалал-Абадда дїйнєнїн башка жеринде кезикпеген жаўгак токойлуу массивдер ээлик кылат. Фергана єрєєнїндє жайгашкан атагы алыс кеткен айтылуу Арстанбап
жаўгак мємєлїї токойлору, Єзгєн, СарыЧелек аймактарындагы баалуу грек жаўгагы
элибиздин табигый баалуу мурастарынан болуп саналат.
Кыргыз токойлору жашылданып абаны тазартып тургандан башка дагы табигыйлыгы менен Борбордук Азияда єзгєчє орунда турат. Жер кыртышын жакшыртуу менен
жер алдындагы нымдуулукту сактап, таза суунун балансын кармайт. Жер, кар кєчкї, сел
сыяктуу табигый кырсыктардын алдын алат.
Биотїрдїїлїктїн сакталышын камсыздайт.
Токойлорубуз ага жанаша жашаган элдин
жашоо-тиричилигинин булагы болуп саналат.
Андыктан Улуттук токой саясатында да токойлорду эл менен бирдикте башкаруу саясатын каралганы маанилїї.
Биз бїгїн жандуу жаратылышыбызды сактап, коргоо ишинде белсене иш алпарып жаткан бул тармактын адистеринин кїнїндє азыноолак жылуу кебибизди жылоолодук. Албетте, ар бир иштин кыйынчылыгы да бар. Болгону башкаларды суктанткан кыргыз жеринин табиятын сактап, кийинки урпактарга
жеткирїї деген улуу милдетти аркалагандар
дагы аман эсен, ийгиликтери улам арбып, бар
болушсун дейли!

Жийде АСАНБЕК кызы,
жаратылышты коргоонун отличниги

жанова, директора Департамента Б. Бейшеева, а также коллектива совместно передовыми ГИС – сервисами города Бишкек. Начался капитальный ремонт в здании Департамента Лесоохотоустройства,
приобретены современные компьютеры и
программное обеспечение.

Первоочередные задачи отдела
охотустройства:

- Проверка в полевых условиях временной инструкции по охотустройству и
ее дополнение при необходимостиь;
- Совершенствование методики учета численности фауны и флоры;
- Разработка и создание базы данных охотустроительных работ;
- Проведение охотустроительных работ и
др.

Дашманский
природный
заповедник

ности животных;
- Организация территории охотничьего хозяйства;
- Разработка мероприятий по воспроизводству животного мира;
- Определение фактической численности видов являющихся объектами охоты;
- Определение наиболее эффективного направления деятельности охотничьего хозяйства и другие работы.
Приблизительная площадь закрепленных за охотпользователями охотугодий
Кыргызстана составляет около 13271,6
тыс.га и в большинстве ОсОО необходимо провести охотустроительные работы.
К сожалению, для выполнения охотустроительных работ требуется немало средств
и ресурсов, которые и так в дефиците.
Возникает необходимость перехода к новым методам и технологиям охотустроительных работ, требующие свою очередь
научные и другие разработки.
Для достижения этой цели делается
немалые усилия и старание со стороны
руководства агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства С.С. Атад-

С целью сохранения
биоразнообразия орехоплодовых лесов постановлением ПКР от
12 – июля 2012 года №
482 организован Дашманский природный заповедник, общей площадью 8189,6 га.
Департамент лесоохотустройства выполнил ряд необходимых работ - в частности описание границ заповедника с
применением космических снимков - А.Н.
Пернеева, уточнение площадей и категории земель - К. Бекмурзаев.
Особо активными участниками в деле
организации Дашманского природного
заповедника были академик НАН КР Б.А.
Токторалиев, работники ООПТ К. Жундубаев, Э. Ибраев, из Жалал-Абадского
областного Управления Орехоплодовыми лесами Ж. Курбанов, У. Уметов, Р.
Акиншаев и другие.
Пользуясь случаем хотим поздравить
наших коллег из Департамента лесоохотустройства с профессиональным праздником – а именно юбилейной датой – 65 летием образования лесного сектора в нашей стране, пожелать всем доброго здоровья, мира и благополучия в семье и больших успехов в работе – в защите и воспроизводстве наших лесов. С праздником,
уважаемые коллеги!

Нурлан БУРХАНОВ

сыл жер
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РИО-20: Биз їчїн жемиштїї болду
Туура жыйырма жыл мурда 1992-жылы Рио-де-Жанейро шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун курчап турган чєйрє жана
єнїгїї боюнча алгачкы чоў саммити єткєн. Бул саммитке
дїйнєнїн 178 єлкєсї катышкан.Саммиттин жыйынтыгында туруктуу єнїгїї концепциясы кабыл алынган. Туруктуу єнїгїї –
бул экологиялык, экономикалык жана социалдык маселелерди єз ара байланышта биргелешип, алардын теў салмактуулугун сактоо менен чечїї зарылдыгы деп белгиленген.БУУнун
бул саммитинде климаттын єзгєрїшї, био ар тїрдїїлїктї сактоо
жана токойлорду коргоо боюнча экологиялык маанидеги бир
катар документтерге кол коюлган.
Андан бери єткєн 20 жылда адамзат баласы эмнеге жетишти? Быйылкы жылдын июнь айында ошол эле
Рио-де-Жанейро шаарында БУУнун
туруктуу єнїгїї боюнча экинчи саммити болуп єттї. Мурдагы саммиттин негизги планы болгон єнїгїїгє
жетишїїдє адамзат баласынын иш
аракеттеринин глобалдуу планы ХХ1
кылымда кандай ишке ашып жатат?
Мындан аркы адамзат жашоосунун
туруктуу єнїгїїсї кандай єтєт? Жолугушуунун негизги єзєгї ошол багытта болду.
Бул саммитке Кыргызстандан
вице-премьер-министр
Жоомарт
Оторбаев башында турган курамында 15 адам болгон делегациянын
ичинде Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын генералдык директору Айткул Бурханов
дагы катышып, бир топ маанилїї
сессияларда катышып, тажрыйба алмашып, жаўы таанышуулар, жаўы
ой, жаўы демилгелер менен кайтып
келди.

-Айткул Мустафаевич, албетте, жер менен токойго, жалпы табиятка, климаттын єзгєрїїсїнє байланышкан маселелер сизге дайыма жакын болуп келген.Андыктан мындай
глобалдуу чоў жыйынга катышуу сиз
їчїн абдан жемиштїї болду окшойт?
- Туура айтасыз. Эч кимге жашыруун эмес, азыр жер планетасындагы адамзат баласынын туруктуу
єнїгїїсїнє байланышкан маселелер-

ди ошол адамзат жалпы, чогуу чаран чечпесе болбой турган абалдабыз. Карап кєрсєк адамзаттын тирилигинин єтїшїндєгї процесс табият менен тыгыз байланышта. Андыктан жалпы жаратылыштын абалына
кайдыгер карагандыктын акыры кєп
кєйгєйдї жаратаарын турмуш дайыма ырастап келген. Келечек “жашыл
экономиканыкы.” Антпесек жери-

Кєк-Мойноктуктар окушту

2012-жылдын июлунда Ысык-Кєл облусунун Кєк-Мойнок айыл округунда ПРООНдун Суу боюндагы токойлорду калыбына келтирїї долбоорунун алкагында жер пайдалануучулар їчїн
«Кєчєттєрдї олтургузуунун технологиясы” жана “Сугаттын эффективдїї ыкмалары” аттуу темаларда эки кїндїк
тренинг болуп єттї.

Бул окутуу тренингдин максаты - кїчїт
олтургузуу жана аны багуу боюнча КєкМойнок айыл округундагы жер пайдалануучу ижарачылардын потенциалын кєтєрїї.
Аталган тренингди Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын адиси Куштарбек
Шабданов менен Жалал-Абад облустук айылдык кеўеш берїї кызматынын адиси Заирбек Тєрєбековдор алып барышты. Тренингдин биринчи кїнї теориялык окутууга арналса, экинчи кїнї практикалык тажрыйба алмашуу иретинде болду. Айыл округунан 12-16
адам бул окууга катышты.

Бириккен Улуттар Уюмунун єнїктїрїї
программасынын єкїлї Кубан Матраимов
тренингдин жїрїшїндє Кєк-Мойнок айыл
округунда єтїїчї долбоор жана айыл округдагы ижарачыларды окутуу программасы туурасында айтып кеўири тїшїнїк берди. Ассоциациянын атынан Куштарбек Шабданов чыгып, токой-жер пайдалануучулардын Ассоциациясынын ишмердїїлїгї менен тааныштырды. З.Тєрєбеков окутуунун интерактивдїї ыкмасына салып, теориялык окутууну абдан кызык деўгээлде єткєрє алды. Тренинг катышуучулары менен окуунун жїрїшїндє кєчєт эгип,
бак олтургузууда иштин башталышынан тартып, кыртыштын туздуулугун азайтуу, курулуш материалдары їчїн тез єсїїчї бактардын
тїрїн кантип эгїї керектиги, кєчєттєрдїн оорулары, зыянкечтер менен кїрєшїїдє кайсы
препараттарды колдонуу зарылчылыгы жана
башка кєптєгєн кызыктуу суроолорго жооп

талкуулар болду. Окутуу-тренингдин соўунда
теплица жана анын пайдалуу жактары туурасында кошумча маалымат берилди.
Кайсы иш болсо дагы айыл чаарбасында
сугатты сапаттуу, туура берїї жемишин берет
эмеспи. Сугат жєнїндє практикалык окутууда тамчылатып сугаруу жана анын аткарылышы туурасында кєрсєтмє сабак практика менен коштолду..
Жер пайдалануучу ижарачы Жекшеналы
Сасыкбаевдин жер аянтында тамчылатып сугаруу системасы орнотулду. Бул иште бардык
тренинг катышуучулары катышып, таанышууга шарт болду. Бул ижарачынын жеринде алма, абрикос жана теректин кєчєттєрї олтургузулду.

«Асыл Жер» пресс

биз, андагы cуу ресурстары, токойлорубуз азыр колдоого, ысырапчылыкка бєгєт коюп, табигый ресурстарды
пайдалануунун альтернативдїї ыкмаларына єтїїгє муктаж. Маселени глобалдуу караганда мен ойлойм,
биздин Кыргызстан їчїн дагы бул
саммитке катышуу пайдалуу болду.
Мамлекеттин атынан барган вицепремьер-министр Жоомарт Оторбаев тоолуу єлкєдєрдїн катарында биздин республика дагы туруктуу
єнїгїїгє катышууга дилгир экендигин билдирди. Мен їчїн бул саммит
жакшы маанай жаратып, жаўы таанышууларга шарт тїзїп, тажрыйба
алмашууларда жаўы бир баскычка
кєтєргєн пайдалуу жактары менен
жагымдуу болду.
- Ушунча єлкєлєр катышкан чоў
жыйында кайсы бир иш чараларда катышып, єзїўїздїн тажрыйбаларыўыз
менен бєлїшє алдыўызбы?
- Ооба, токой, суу менен жерге,
климаттын єзгєрїїсїнє байланышкан экологиялык маселелерди кара-

ган сессияларда катышып, бир топ
презентацияларды жасап жаттым.
Мени менен бирге чогуу барган Борбордук Азиядагы Тоолуу коомчулуктар Альянсынын координатору
Элбэгзаяа Батжаргал дагы биздин
эли-жерибиз їчїн кїйїп, бир топ маселелерди чогуу-чаран алып чыгып
жаттык.Тоолуу элибиздин алдында
миссиябызды аткарганга аракет кылдык.
- Ассоциациянын атынан кайсы
бир пайдалуу байланыштарды тїзїї
жагы кандай болду?
- Албетте, мындай кеўири аудитория чогулган жерде сєзсїз жаўы
таанышууларга умтулат экенбиз.
Мен бир топ эл аралык уюмдар менен алака тїзїїгє мїмкїнчїлїк алдым. Мисалы Эл аралык экологиялык айыл чарба Федерациясы менен
жакын таанышуу болду, ошондой
эле интеграцияланган тоолуу аймактарды єнїктїрїїнїн Эл аралык борбору жана башка бир топ уюмдар менен алака тїзїлдї. Буюрса алар менен кызматташуу келечектин иши.
-Рахмат, ылайым бул байланыштар иштин алга жылышына єбєлгє
болсун дейли.

Жийде АСАНБЕК кызы

Элеттеги жолугушуу
2012 жылдын 7- сентябррында Нарын областынын
Кочкор районунда Кыргызстан токой жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын мїчєлєрї менен
жолугушуу болуп єттї.
Жолугушуу Нарын областынын Кочкор районунда жаны
ачылган Ассоциациянын филиалында, андан кийин Чолпон айыл єкмєтїндє болду.Жолугушууда Кыргызстан токой
жана жер пайдалануучуларынын
Ассоциациясынын Нарын областы боюнча
мїчєлєрї чогулуп, алар менен жакындан таанышуу жана мїчєлєрдїн кєйгєйлєрїн билип,
аларды чечїїдє жардам кєрсєтїї негизинде
сєз болуп єттї.

Ассоциациянын генералдык директору
Айткул Бурханов Ассоциация їчїн биринчи масеелелерден болуп токой жана жер пайдалануучулардын кызыкчылыгын коргоо экенин баса белгилеп кетти жана мындан ары
мїчєлєрї їчїн кєп тренингдер, семинарлар,
тажрыйба алмашуулар болуп тураарын айтты.

Норвегиялык токой тобунун ОртоАзия боюнча координатору Камель Шорфи Ассоциация мїчєлєрїнє ар тараптан жардам берїїгє
даяр экенин жана координатор Рыспай Сарыбаевдин ийгиликтїї иш алып бара жатканына
ыраазычылыгын билдирип кетти.
Жолугушууда албетте токой жана жер пайдалануучулар тарабынан кєп суроолор жана
сунуштар болду,мисалы:
Райондо мал доктурларынын жетишсиздиги, скотомогильниктин жоктугу санитардык
жактан кооптуу болуп келїїдє.Їрєн сактаганга атайын сактоочу жайлардын жетишсиздиги, сїттї кайра иштетїїгє жана сїттїн сапатын текшергенге аппараттардын тартыштыгы, арыктарды тазалаганга каражаттын аздыгы, ошондой эле дагы бир маанилїї жагдай
- жайыттардагы кєйгєйлєр жана алыскы жайыттарга барганга жолдун жамандыгы сыяктуу
бир топ маселелер ортого салынды.

Ккочкор районунда жакында радио беруунун ачылышы болуп, бул жаўылык дагы элет
элинин социалдык турмушунун жакшырышына бир топ єбєлгє катары кабылданды.
Ошондой эле Ассоциация жетекчилиги,
Норвегия токой тобунун єкїлї менен жер
жерлердеги фермерлердин иштери менен жакындан таанышуу талааларда жїрдї.

Акыл АЙДАРОВ
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ЭЛЕТ ЭЛИН КОЛДОО
Азыр жайлоонун толукшуп, ажарына
чыгып турган кези. Керемет жайлоонун
кїндєрї Норвегиядан келген мейман
– Норвегия токой тобунун жетекчиси
Ойстен Аасаарен менен Норвегия токой
тобунун Борбордук Азия боюнча координатору Камель Шорфинин «Жайыттарды туруктуу башкаруу» долбоору боюнча
пилоттук аймак болгон Ош областына
сапары менен коштолду.

Ойстен Аасаарен 20- июнь
кїнї Ошко учуп келип, дароо
эле Кадамжай районунун Марказ айыл округуна келди. Айыл
округунун кеўсесинде айыл аксакалдары, жайыт пайдалануучулар ,жер жана жайыт боюнча адистер, жайыт комитеттеринин жетекчилери, токой чарба жана коруктардын башчылары, ошондой

эле айыл округ жетекчилери менен жолугушуу болду.
Жолугушууда жайыт комитетинин тєрагасы Паязмамат Касымов жайыт комитети аткарып
жаткан иштерге кеўири токтолду. Ал жетектеген жайыт комитети жол оўдоо, малды сугаруу їчїн
булактардын кєзїн ачып тазалоо сыяктуу иштерди жасап, жайыт инфраструктурасын жакшыртуу менен алектенсе дагы алдыда
кєйгєйлїї маселелер жок эмес.
Алардын орчундуусу - «Аска»
жайлоосунда cуунун жоктугу,
«Кожокайыр» жайлоосуна барат-

сыл жер
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кандагы жолдун начардыгы жана
электр зымдарынын тартылбагандыгы.
Ойстен Аасаарен мырза элге
кайрылып, «Аска» жайлоосун cуу
менен камсыздоого жана кєпїрє
курууга чакан долбоор жазып,
Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын ка-

менен Ассоциациянын атынан
анын жергиликтїї мїчєлєрїнє
ийгилик каалады.
21- июнь эртеў менен Кадамжай районунун акими жана
райкеўештин тєрагасы менен жолугушуу болуп, аларды Норвегия токой тобу колдоо кєрсєтїп
жаткан «Жайыттарды туруктуу
башкаруу» долбооруна камтыл-

дында алдын ала эмдєєлєрдєн
єткєрїп, дарылоо пунктарын
уюштуруу;
- эт,сїт сыяктуу мал чарба
азыктарын кайра иштетїї;
-алыскы жайыттарга баруучу
жолдорду оўдоо;
Жыйындан
кийин
жергиликтїї мектепте дагы жолугушуу болуп, мектеп айланасына Ассоциациянын колдоосу
менен мємє жемиш дарактарынын кєчєттєрї олтургузулду.
Меймандардын андан кийинки сапары «Тамаша» жайлоосуна уланды. Бул жерден алар
тїздєн тїз жайыт пайдалануучулар менен кезигишти. :fqsn маалында абадай зарыл болгон маселелер каралды, алар:
- малды сугаруучу булактарды оўдоодон
єткєрїї;
- жолдорду оўдоо;
-айыл округдардын чек араларындагы жайыттарды пайдалануудагы маселелер;
-жайыт пайдалануунун тарифтери.
Кийинки сапар Жалал-Абад
областына багытталды. Меймандарды токой сектору боюнча координаторубуз Людмила жана
жер пайдалануу секторунун координатору Заирбек Ассоциация мїчєлєрї, cуу пайдалануучулар жана СКС менен жолугуштурушту.
Жалал-Абаддык Ассоциация мїчєлєрї мисте токойлорунда жайылып бараткан зыяндуу
малак курттарын жоготууга жардам кєрсєтїїнї суранышты. СКС
адистери болсообластта аткарылып жаткан єз иштери тууралуу
англис тилинде презентация жасашып, маалымат баракчаларын
таркатышты..
Базар-Коргон районуна
барганда меймандар Ассоциация каржылап, анын мїчєлєрї
тарабынан казылган каналды кєрїшїп, аткарылган ишке
ыраазы болушту. Андан ары
«Тойчубек-Чек» деп аталган cуу
пайдалануучулар Ассоциациясынын офисинде райондун айыл
округдарынын жетекчилери, cуу
пайдалануучулар менен жолугушуу єткєрїлдї. Айыл округ башчылары Ассоциация тарабынан

Меня зовут Симон, я студент из
Франции, учусь Лионском Университете в Факультете Географии и Агрономии. У меня был возможность
провести пол года стажировки в
Кыргызстане. Я работал в сфере, которую я выбрал. Это Организация
землепользования и агрокультура. Я
приехал в Кыргызстан в конце марта для того чтобы работать с двумя главными партнерами: Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана и в Аграрной платформе. Эти два местные
организации работают в одной сфере, такие как органические селскоехозяйство и устойчивое развитие в
пастбищах и лесах.

Мындай кызуу жана пайдалуу жолугушуулардан кийин алыстан ат арытып келген
мейман Сары-Челек биосфералык коругу менен Чычкан дарыясынын боюнда кыргыздын
татына табияты менен таанышты.

Я нашел большие рамки этих двух организаций, и я надеюсь, что я помог им быть успешным. Основной темой над которым я работал в
Кыргызстане, было Как делать сыр?
Высокогорных и горных районах, сельскохозяйство очень богато и разнообразно, чтобы
производить хорошие качественные молочные
продукты. Сыр является одним из тех примеров. Эти конкретные продукты зависят от тонких отношений, ссылающиеся на климат, почвы, растений и животных, и человека знающий это. Исследование специфических качеств
районов нагорья в производство должно стать
целью для положительного разграничения продуктов и в дальнейшем, в целях устойчивого
развития сельских территорий. Кыргызское молоко хорошо известен, как чистый и полезный
продукт, особенно если она от горных пастбищ.
Но этот их большой потенциал еще не развита.
Потому что молочные продукты, как правило,
употребляются в свежем виде (кислые сливки,
айран, кымыз, молоко), некоторые людей которые находятся в летнее время в горах выливают
молоко в реку потому что не могут продать или
употреблять все. Было бы хорошо если люди
живущие в горах летние времена научились делать сыр, и получить от этого доход.
Как только я приехал, я нашел много людей
которые интересуются о молочных продуктах,
например: фермеров, ветеринаров и потенциальных потребителей которые сказали что это
хорошая идея. И я был рад потому что я большой любитель этой сферы. С этого времени с
Аграрной Платформой решили организовать
тренинги чтобы обучить других людей. Только
три фермеры научились делать один вид сыра,
но это был хороший первый опыт, который должен быть расширен в будущем. Теперь мы хотим пригласить людей из других стран, чтобы
узнать или научиться процесс как делать другие
виды сыров.
Целью проекта является организация деятельности в области устойчивого производства молочных продуктов в Кыргызстане, чтобы дать ключи от зеленной экономики для
конкурентоспособности молочной продукции
Кыргызстана. Для этого, Аграрная Платформа хочет организовать встречи и учебный обмен между производителями и сыроделыми из
Кыргызстана и Альпийских гор.

Куштарбек ШАБДАНОВ

Симон ПИРЕС

роосуна коюуну сунуштады.
Ошол эле кїнї кечинде Кадамжайда Ойстен Аасаарен менен Камель Шорфи айылдык
кеўеш берїї кызматынын офисинде Котормо айыл округундагы Ассоциация мїчєлєрї, мамлекеттик каттоо мекемесинин, айылдык кеўеш берїї кызматынын
адистери, жайыт комитеттеринин
тєрагалары менен жолугушту. Ойстен мырза Ассоциация мїчєлєрї
їчїн чакан ГЭСтин курулушуна
кызыкты. Жолугушуунун соўунда
Ойстен мырза Шабидинге компьютер жабдыктарын тапшыруу
ган пилоттук аймактар менен таанышуу болуп єттї. Район акими жайыттарды жакшыртууда
маанилїї болгон мындай аракетке каржылоосун кєрсєтїп жаткан
тарапка ыраазычылыгын билдирди.
Андан соў меймандарды Майдан айыл округунда дагы жайыт боюнча адистер менен жайыт
пайдалануучулар, жайыт комитеттеринин тєрагалары, жер пайдалануучулар, айыл аксакалдары,
токой чарба кызматкерлери, айыл
округунун жетекчилери тосуп
алышты. Жолугушуунун єзєгїн
тємєндєгї маселелер тїздї:
- кєчмє ветеринардык пунктун уюштуруу;
-малды жайлоого айдоо ал-

СЫРОДЕЛИЕ ДОХОДНОЕ ДЕЛО

кєрсєтїлїп жаткан жардамдарга
ыраазычылык айтышты. Ошондой эле райондо cуу пайдалануудагы болуп жаткан кєйгєйлїї маселелерди ортого салышып, мындан ары дагы биргеликте кызматташууга даяр экендиктерин билдиришти.

сыл жер
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объективдїї негизи;
- адамдардын экономикалык кызыкчылыктарынын айырмасы, экономикалык карама-каршылыктар
– чыр-чатактын пайда болушунун
базасы;
- коомдун социалдык жиктелїїсї.

Кыргызстандагы Норвегиялык токой тобунун жана Кыргызстандын токой жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын жайыттарды туруктуу башкаруу долбоордук ишмердигинин алкагында Баткен обулусунун Кадамжай районундагы Марказ жана Майдан эки айыл округдары
тандалып алынган эле.
Бул пилоттук аймакта жашаган калктын жашоо деўгээли жана
жыргалчылыгы кєбїнесе мал чарбачылыгы жана жайыттардын абалына байланыштуу. Эгер мурда айыл жашоочулары мамлекеттик мал чарбаларында (колхоз, совхоз) же аларды тейлєєчї уюмдарда иштешип, алардын муктаждыктарын
канааттандырарлык айлык алып келишкен болсо,
эгемендїїлїктїн маалындагы мал
чарбачылыгын мамлекеттен ажыратуу жана менчиктештирїїнїн
жыйынтыгында алар жумуш орундары менен кошо киреше булактарынан да ажырашкан. Бул жеке короолордогу мал жандыктарынын
кескин єсїп кетишине алып келди.
Эгер мурда бир короодо орто эсеп
менен 5-10 кой-эчки, 1-2 уй кармалса, азыркы кїндє алардын саны
10-15 эсе кєбєйгєн. Мунун баары
жайыттарды баш-аламан пайдаланып, аларды жакырдануусуна алып
келди.

Ошондой эле респонденттер
малдын санынын ашыкча кєбєйїп
кетїїсїн моюнга алуу менен, мал
чарбачылыгынын жеке сектору
конфликт жагдайларына жана малдын ашыкча жайылышына кабылбаш їчїн жайыттарды бєлїштїрїї,
пайдалануу жана башкаруунун эрежелерин иштеп чыгуусун талап кылууда деп эсептейт.
Ошону менен бирге калктын
жайыттарды пайдалануу, мал чарбачылыгы, малдын санынын ашыкча кєбєйїп кетиши, жайыттарды
ашыкча пайдалануу жана алардын
начарлап кетиши боюнча кєз караштары – эгерде жайыттарды пайдалануу жєнгє салынбаса, жайыт
пайдалануучулардын ортосундагы
чыр-чатакка алып келиши мїмкїн
деген тыянакка алып келет.
Жайыттарды колдонуу тармагындагы конфликттерде кызыкдар
тараптарды табуу жана баалоо боюнча изилдєєлєр тємєнкї ыкмаларды камтыйт:

Конфликттерди изилдєє
жана чечїї ыкмаларынын
тїзїмї:
- чыр-чатактын маўызы жана
анын келип чыгуу механизми тууралуу тїшїнїктїн болуусу;
- социалдык чыр-чатактардын
объекти жана предмети;
- чыр-чатактардын бардык
деўгээлдериндеги тїзїмдєрї.
Чыр-чатактагы натыйжага
жетїїчї эў бир їзїрдїї ыкма –
сїйлєшїїлєр: маўызы, тїрлєрї жана
милдеттери:

Бул аймактагы калктын кирешесинин деўгээлин кєтєрїїдєгї негизги чектєєчї фактор болуп ар бир
айыл-чарба продукциясын сатуу
їчїн конкреттїї рыноктун жоктугу,
ал эми жеке бир їй-бїлєлєрдїн чарбалык иш-аракеттерин кеўейтїїгє
баштапкы капиталдын жоктугу болуп саналат.
Мал чарба продукцияларынын
Кадамжай районундагы Їч-Коргон,
Кадамжай, Кызыл-Кыя базарларындагы баалары орточо эсеп менен алганда єлкєнїн башка аймактарынан 15-20%га тємєн.
Респонденттер менен болгон
аўгеменин анализи кєрсєткєндєй,
калк, малчылар жана фермерлер
єз тїшїнїктєрїндє жакшы жана
жаман жайыттарды аныктай алышат. Анткени менен жайыттын
тїрлїї курамын ар дайым элестете алышпайт. Респонденттердин
сєзїндє жайыттардын сапатынын
тємєндєшї байкалбайт, алар бардык єзгєрїїлєрдї климаттык шарттардын єзгєрїшї менен байланыштырышууда. Калктын кулк-кїнєзї
ушундай – алар бїгїнкї кїн менен гана жашап, жайыттарды башаламан пайдалануу менен аларды туура колдонууну пландаштыра
алышпайт.

- алдын ала даярдалган мал чарбачылыгы жана жайыттарды башкаруу боюнча гайд (жалпы жолдомо боюнча китепче (вопросник)
аркылуу тереўдетилген интервью;
топ фокусу ыкмасы, мында интервью бир адам менен эмес,
кандайдыр бир максаттуу топ менен, мисалы, фермерлер, малчылар, айыл башчылары жана
айыл жашоочулары ж.б. менен
жїргїзїлгєн;
интервью алуу жана тїз
суроолор ыкмалары менен айылдагы жалпы жана ар бир їй-бїлєдєгї
малдын саны алынган. Алынган
цифралар малдын саны жана ошондой эле калктын катмарына жараша жиктелген. Калктын бай катмары сїйлєшїїгє жабык келип, ал
эми кедей катмары ачык экендиги
кызыктуу факт. Мында гендердик
аспекттин да анча чоў эмес мааниси бар.
Пилоттук айыл округдарында социалдык-экономикалык конфликттерди изилдєє їчїн атайын
жумушчу топтору тїзїлгєн.
Ар бир айыл округундагы конфликттерди изилдєє боюнча жумуш калктын жашоого аракетинин
аспекттерин изилдєє негизинде куралган.

- сїйлєшїї процессинин баскычтары;
- сїйлєшїї-лєрдїн ыкмалары
жана тактикалары, алардын баскычтуулугун эске алуу менен;
- сїйлєшїї процессиндеги баарлашуу жана жїрїм-турумдун принциптери;

Социалдык жана
экономикалык
чыр-чатактардын
себептери:

-коомдун демократиялашуусу;
- рынокко болгон жылуу социалдык чыўалуунун єсїшїнїн

Социалдык чыр-чатактар коомдук єнїгїїдє зарыл шарт болгондуктан ар бир коомдук тїзїмдє
сєзсїз боло турган кєрїнїш. Чырчатактар жашоо нормасы жана
биздин жашоодо боло турганы
шексиз. Чыр-чатак кєп жїздїї,
анын булагы адам болгондуктан
карама-каршылык кайдан чыгаары белгисиз. Чыр-чатак – коомдун
єнїгїїсїнїн нормасы. Эгерде чырчатак
чечилбесе ал єсїп отуруп
кризиске айланат.
Ошондуктан бардык коомдун жана
коомдук биримдиктин кєйгєйї –
бул чыр-чатактын
терс натыйжаларына жол бербей
(мїмкїн
б ол у ш у н ч а
тємєндєтїп),
аны келип чыккан кєйгєйлєрдї
позитивдїї чечїїгє колдонуу.
Ошондуктан округдарда жашаган адамдар їчїн социалдык мааниси бар жайыттар айланасындагы
ушул сыяктуу талаштарды болтурбоо жана чечїї їчїн ар бир айыл
округдарында єзїн єзї башкаруу
органдарынын жайыттарды пайдалануу тармагындагы функцияларын аткаруучу жайыт комитеттери тїзїлгєн. Бул жаўы тїзїлгєн институт малды айдоону, пайда болуучу талаштарды чечїїчї эрежелерди координациялоо сыяктуу жайыт жерлерди пайдалануу, ошондой
эле жайыттарды башкаруу пландарында кєрсєтїлє
турган жайыт пайдалануучулардын коллегиалдык
иш-аракеттери иштелип чыга турган
аянтча болуп калды. Жайыт комитети – малы жайытка
чыккан ар бир айыл
жашоочусунун їнї
угула турган коллегиалдык орган. Ал
жайыт пайдалануучулардын табыштама, сунуш жана
кайрылууларын кабыл алып жана каттай алат. Анын компетенциясына жайыттарды пайдаланган аграрийлердин
кызыкчылыктарын
коргоп, алар чогуу
алып чыккан сурооолорду чечїї їчїн
жогору турган органдарга жеткирїї
кирет.
Бїгїнкї кїндє жайыт комитеттери жайыт пайдалануудагы чырчатактарды чечїїчї орган болуп
кете алган жок. Анын себептери:
- жайыт комитеттеринин жакында пайда болушу;
- жайыт комитеттеринин начар
жабдуулануусу: транспорт, керектїї
каражаттардын жоктугу;
- адистердин жетишсиздиги;
- жайыт пайдалануучулар жана
жергиликтїї бийлик органдары тарабынан ишенбєєчїлїк.

Эмил ИБРАЕВ,
Куштарбек ШАБДАНОВ
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БИРИККЕН УЛУТТАР УЮМУНУН ДЇЙНЄЛЇК АЗЫК-ТЇЛЇК ПРОГРАММАСЫ

«ЭМГЕК ЇЧЇН АЗЫК ТЇЛЇК» ДОЛБООРУ

АЗ КАМСЫЗ БОЛГОН, ЖАРДАМГА МУКТАЖ ЇЙ-БЇЛЄЛЄРДЇ КОЛДОО
Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк программасы
«Эмгек їчїн азык тїлїк» долбоорун жїзєгє ашыруу максатында, Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк программасы менен
Кыргызстан токой жана жер пайдалануучулар Ассоциациясы, Лейлек
райондук мамлекеттик администрациясы, райондогу токой чарбалары менен атайын келишим тїзїлгєн, анда аткарылуучу милдеттер так кєрсєтїлгєн.
Келишимдин негизинде 2012-жылдын
«Жаз-2012» алдын-ала программалары токой чарбалары менен биргеликте иштелип чыгып, токой фондундагы жана айыл
єкмєттєрїнїн аймагындагы жерлер аныкталып, аткарылуучу жумуштар такталган.
Ошондой эле жогорудагы жумуштарга аз
камсыз болгон їй-бїлєлєрдєн тартылуучу
катышуучулар белгиленген критерийлер
менен аныкталып, айыл округдары, социалдык кызматкерлер, айыл башчылар менен макулдашылган. Алдын ала айылдарда чогулуштар єткєрїлїп,
Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк
программасы боюнча кенири тїшїндїрїї
иштери жїргїзїлдї.
Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк
азык-тїлїк программасы «Эмгек їчїн
азык-тїлїк» долбоорунун негизинде Баткен
шаарында єткєрїлгєн семинарда Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк
программасынын кызматкери Исманалиев
Дилшод тарабынан кенири тїшїндїрїлдї
жана тийиштїї сунуштар берилди.
Лейлек районунун аймагындагы Лейлек, Арка токой чарбаларынын, БулакБашы токойчулугунун жана «Саркент» жаратылыш паркынын ЖАЗ-2012 жыл программасы менен таанышып, аткарылуучу
жумуштарга аз камсыз болгон їй-бїлєлєр
белгиленген 5 критерийлер менен тандалып
алынды, айыл єкмєттєрї менен макулдашылып, чогулуштарда тизмелер бекитилди.
Кыргызстан токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын єкїлї катары
такталган катышуучулардан Лейлек токой
чарбасынын Андарак, Кєк-Таш, Замборуч,
Єзгєрїш участкаларындагы тизмедеги 16
їй-бїлєнї, Булак-Башы токой чарбасынын
Булак-Башы айылындагы 14 їй-бїлєнї,
Арка токой чарбасынын Маргун, Бешкент
айылдарындагы 18 їй-бїлєнї, «Саркент»
жаратылыш паркынын Кєк-Таш, Дейноо
айылынан 9 їй-бїлєнї жайында барып мониторинг жїргїзїлдї, алар белгиленген
критерийлерге дал келгендиги тастыкталды.
Ошондой эле 2012-жылдын 8- апрелинде Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк

азык-тїлїк программасы «Эмгек їчїн азык
тїлїк» долбоорунун кызматкери Исманалиев Дилшод Андарак айылында 16 їйбїлєнї мониторинг жїргїздї.
Лейлек, Арка токой чарбаларынын,
Булак-Башы токойчулугунун жана «Саркент» жаратылыш паркынын бригадирлерине аткарылган иштер боюнча табелди жїргїзїї боюнча практикалык жактан
тїшїндїрїлїп берилди.
Ассоциациянын єкїлї катары Лейлек,
Арка токой чарбаларынын, Булак-Башы токойчулугунун жана «Саркент» жаратылыш
паркынын жїргїзїп жаткан иштери боюнча 4-5 жолудан барып аткарылып жаткан
жумуштар менен таанышып, мониторинг
жїргїзїлдї.

Натыйжада долбоордун катышуучулары тарабынан Лейлек токой чарбасында 40 га жерге арча , 7 га жерге терек,
жаўгак, алча отургузулду, 15 га жерге бадам
себилди, 80000 даана кєчєт казылып алынды, мекеме уюмдарга, айыл єкмєттєргє сатылып, токой чарбасы эгууну камсыздашкан, 100000 даана терек каламчасы даярдалып эгилди, 1 га питомнике їрєндєр себилди, Арка токой чарбасында 30 га жерге саксаул , 10 га жерге бадам себилди, 54600 даана кєчєт казылып алынды мекеме уюмдарга, айыл єкмєттєргє сатылып, токой
чарбасы эгїїнї камсыздашкан, 100000 даана терек каламчасы даярдалып эгилди,
0,35 га питомнике їрєндєр себилди. «Саркент» мамлекеттик жаратылыш паркы 15
га жерге бадам себилди, 15000 даана терек,
тал, 30000 даана декоративдик єсїмдїктєр
эгилген, 15000 даана кєчєт казылып алынды, мекеме уюмдарга, айыл єкмєттєргє сатылып, токой чарбасы эгїїнї камсыздашкан, 60000 даана терек каламчасы даярдалып эгилди, 0,20 га питомнике їрєндєр себилди. «Булак-Башы» токойчулугу
11
га жерге фисташка себилди, 10500 даана
кєчєт казылып алынды. мекеме уюмдарга, айыл єкмєттєргє сатылып, токой чарбасы эгїїнї камсыздашкан, 60000 терек, тал
каламчасы даярдалып эгилди, 0,17 га пи-

томнике їрєндєр себилди,4000 даана тал
арыктардын бойлоруна эгилди. Жогорудагы жумуштар белгиленген агротехникалык
мєєнєтєо коюлган талаптарга ылайык єз
убагында эгилиши камсыздалган.
Быйылкы жылдын апрель-май айында ношорлогон жамгырдан, мондурдон сел
кетип ички чарбалык арыктарга,жолдорго
чон зыян келтирген, бирок бирєєдєн жардам кїтпєстєн туруп єз кїчї менен токой
чарбалары калыбына келтирїї иштерин
жургузушту. Айрыкча «Саркент» мамлекеттик жаратылыш паркы тарабынан АкСуу дарыясынан келуїїуї сугат суу системасы катуу жабыркаган, долбоор менен
эгилген кєчєттєрдї сугат суу менен камсыз
кылуу їчїн оор шартта калыбына келтирїї
иштерин жургузушту. Сугат суу отуучу тоо
боорундагы трубаны сел алып кеткен, чон
ан кылып таштаган. Долбоорго катышуучулардын активдїїлугї менен 200 метр жерге
темир трубалары асып сууну алып єтїшкєн,
ошондой эле тоо боорунда трубаларды бекемдеп келишкен. Натыйжада сугат суу менен камсыз кылуу маселеси чечилген.
Лейлек, Арка токой чарбаларынын,
Булак-Башы токойчулугунун жана «Саркент» жаратылыш паркы тарабынан эгилген, себилген культураларды єз убагында
агротехникалык мєєнєттєрдє кароо иштери жїргїзїлїп жатат. Азыркы учурда жапайы отоо чєптєрї чабылып, минералдык
жана органикалык жер семирткичтер менен азыктандырылып, сугаруу, жапайы зыянкечтер менен кїрєшїї иштери талаптагыдай уюштурулуп жатат.
Турмуш шартка байланыштуу башка
жактарга кетип калгандар, алыска барып
жатып иштєєгє шарты жоктор, ооруп калгандар катышпай калышты, натыйжада
тємєндєгїдєй катышуучулар ун жана май
менен камсыздалды.
Лейлек районунун Маргун, Бешкент,
Жаны-Жер, Кулунду, Ак-Суу, Сумбула, Катран айыл округдарынын Бириккен улуттар уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк программасынын жетекчилигине жана долбоорду жїзєгє ашырууга катышкан кызматкерлерине катышуучулар тарабынан
єздєрїнїн ыраазычылыктарын билдирип
жатышат.
Азыркы учурда токой чарбалары тарабынан «Куз-2012» аткарылуучу жумуштар
такталып, тийиштїї документтер тїзїлїп
жатат.

А.КАРИМКУЛОВ,
Кыргызстан токой жана жер пайдалануучулар Ассоциациясынын Баткен облусу
боюнча координатору
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GPS системасы - жайыт
пайдалануучуларда
Нурбек мырза мындай заманбап
шаймандар менен иштєє бизге єзгєчє
жаўылык болуп жатпайбы. Жайыт комитеттери бул аппаратты кандай кылып
колдоно алышат?.
GPS дегенсїз єзї англисчеден которгондо Global Positioning System —GPS
Джи Пи Эс деп окулат, белгилїї бир жердин жайгашкан так ордун єзгєчє тактык менен аныктай турган глобалдык система. Мисалы бир жерге туруп алып ал жерден координатын аныктасак, GPS аппараты ступниктер аркылуу єзї турган жерин аныктап алат дагы, координаты белгилїї болот.
GPS шайманы бар адам дїйнєнїн кайсы жеринде болбосун єзї турган жердин координатын так аныктап ала алат. Мисалы жайыт
комитеттери єздєрїнє таандык жайыт жерлердин аймагы канча гектар экенин тагыраак билгиси келсе,GPS аппараты менен ошол
чек ара аймагына барат да, GPSти иштетип
алып чек араны бойлой кыдырып жєє болобу, атка минип алыппы же, машина менен болобу, чек ара менен кыдырып чыгат. Баратканда улам улам ар бир бурулуштардан, бийиктиктен, ылдыйыштан, ар бир чекитти белгилеп кете берсе ошонун бардыгы GPS шаймандын эсинде сакталып кете берет. Же болбосо киши биринчи баскан чекиттен тартып,
акыркы чекитине чейинки маршруттун бардыгы жол сыяктуу чийилип кете берет да,
канча километр экени билинет. Эгер кимдир
бирєє кайсы бир аймактын, жайыттын, кварталдын же айдоо жердин аянтын так билгиси
келсе GPSти иштетип алып бурчтарды (точка
катары) басуу аркылуу ошол аймакты кыдырып чыгат. Аянтты айланып бїткєндєн кийин бир бурчтан экинчи бурчка чейинки киши
кыдырып єткєн аймактын бардыгы сызык
тїрїндє кєрсєтїлїп калат. Жыйынтыгында ал жердин кєлємї канча гектарды тїзєєрї
так белгилїї болот.
Бул аппаратты колдонуу эў жєнєкєй.
Кєлємї деле,иштегени деле кадимки мобилдик телефон сыяктуу эле. Азыр баасына, сапатына карата мындай GPS шаймандарынын эки тїрї бар.Бир жыштыктагы жана эки
жыштыктагы деп бєлїнєт. Координатты тактоодо 1-3 миллиметрлик гана айырма кетирип, єзгєчє жогорку тактык менен ченеп бере
турган бир жыштыктагы GPS шаймандарынын эў арзаны азыр 16-20 миў АКШ доллары
турат. Белгилей кетїїчї нерсе- азыр Жайыт
департаменти тарабынан колдонулуп жаткан
шаймандар – эки жыштыктагы GPS GARMIN
моделиндегилер, 300-520 АКШ доллары турат.Булар менен чек араны тактоодо миллиметрлик єзгєчє тактыкты бере албайт. 3тєн 5
метрге чейинки айырма аралык келет. Жайыттардын чек ара аймактарын тактоодо бул
жетиштїї.
Демек ушул GPS GARMIN деген
тїрїнїн кєлємї кадимки чєнтєк телефондой эле турбайбы, кєтєрїп алып каалаган жерге бара берет экенсиў.Колдонгону кадимки мобилдик телефондой
элеби же буга кошумча жанына ар дайым ноутбуук же компьютер ала жїрїш
керекпи?
Муну колдонуу чєнтєк телефондонго окшоп кетет. Єзїн менен кошо эч кандай
ноутбуукту же компьютерди ала жїрїштїн
кереги жок. Бир заряддап койсо иштегени 2-3
кїнгє жетет. Муну азыр кєбїнчє туристтер
колдонуп жїрїшєт.Анткени пайдасы кєп.Мисалы биздеги шаардагы кєчєлєрдїн,кабаттуу
їйлєр менен имараттар, дарыялар, жолдор
дїйнєлїк система координаттада электрондук картасы тїзїлгєн. Ал гана эмес айылдагы

Кыргызстандын жайыт департаменти - єлкєнїн жайыт аймактарынын чек араларын GPS системасындагы заманбап аппараттар менен тактап аныктоо максатында 10 даана GPS шайманын сатып алып, аларды ар бир облустан келген жетектєєчї
адистерге таркатты. Бул эмне деген аппарат, анын єзгєчєлїгї
кайсыда? Аппараттарды таркатаар алдында департаменттин ГИС адиси Нурбек Чымбылдаев аларга GPS шайманы, аларды
кандай кылып колдонууга болоорун тїшїндїрїп берди.Региондон
келип окуп кеткен ал адистер эми жер жерлердеги жайыт комитеттерине тїшїндїргєн окутуу иштерин жїргїзїп жатышат.
Бул жаўы аппараттын иштєє єзгєчєлїгї тууралуу ГИС адиси
Нурбек Чымбылдаевден кыскача тїшїнїк алдык.

Азыркы кїнї Американын гана GPS
системасы толук кандуу иштеп жатат. Россиянын Глонас деген системасы да толук кандуу
иштегенге даяр болуп калды.Европанын Галилео деген системасы да даярданып башталып калды.Андан тышкары Кытайдын Бейдоу деген системасы иштеген жатат. Жалпысынан негизги тєрт система ушулар.
Демек GPS шайманы менен чек
араларды тактоо,кайсы бир жердин канча гектарын аныктоо абдан эле оўой болуп калат турбайбы?
Ооба, спутник деген сигналдарды
2-3 секундда эле жєнєтєт.Бул убакытты аябай їнємдєйт.Мурдагыдай 10 чакты адам
чогулуп, улам бир шайманды ченеп єлчєп
кыйналып,улам бир жагына чыгып, ары тур,
бери кара дегендер жок болот. Ошондо бир
эле адам бир нече адамдын жумушун єзї эле
аткарып,ал гана эмес жїздєгєн точкаларды
аныктап алганга мїмкїнчїлїк жаралып жатпайбы. Эми айта кетиш керек,булар биринчи
пайда болгондо накта согуштук система болчу. Баллистикалык ракеталарды багыттоо
їчїн, же болбосо ракетадан сокку уруу їчїн
орундарды жогорку тактык менен эсептеп
билїїгє колдонулган.70 жылдары окумуштуулар муну граждандык максаттарга колдонсо болоорун далилдеп чыгышты.Кийин
80 жылдардан баштап бул геодезиялык ченеп
єлчєєчї курал катары картага тїшїрїї жана
тактоо иштерине активдїї кирише баштады.Ток этээрин айтканда эў жєнєкєй,эў тез
жана эў арзан ченеп єлчєєчї система. Азыр
дїйнє жїзїндє мисалы їчїн эгин себїї, жер
айдоо, отоолордон арылтуу, жер казуу, деги
эле бардык иштин бардыгы ушул GPS система менен аткарылып жатат.Анткени азыр
кєп техника заманбап шаймандар менен иштеп калбадыбы. Мисалы бульдозерист компьютер аркылуу ушул системаны ишке киргизип коёт дагы, эч ойлонбой туруп жердин
їстїн сантиметрлик тактык менен мелтирете
тїздєп коё алат.
Демек, буюрса бара бара айылдагы жайыт комитеттеринде чек араны
м
тактоо маселеси
жеўилдейт экен да?

жана жайлоого бара турган жолдордун бардыгын GPSтен картадан жїргєн жолду кєрє
алсак болот. Адашпай жол таап кете бересиў.
Мисалы, алыскы Соў-Кєлгє баратып Бишкектен чыгаарда иштетип койсоўуз барып
келген жериўиздин маршрутуна чейин чийип берип, канча километр болгонун ашуулардын деўиз денгээлинен канча бийиктикте экенинен бери так кєрсєтїп берет. Ємїрї
ал жакка барып кєрбєгєн кишини дагы ошол
маршрут менен жєнєтїп жиберсеўиз, ал дагы
ошол GPS аппаратын кєтєрїп алып, ал жакка бейкапар барып келет.
Негизи булардын тїзїлїшї
кандай,спутник сигналдарын кантип кабыл алат?

GPS же GNSS системасы деп
коёбуз,буларда атайын антенна болот.Ал антенна аркылуу атайын кабель аркылуу же
блютууз системасы аркылуу сигналдар келип
эсептегичке (контроллерге) тїшєт.Бу контроллер компьютер сыяктуу математикалык
система менен бардыгын єз алдыча эсептеп
чыгат да, бизге керектїї болгон позицияларды тактап берет.

Жайыттарды картага тїшїрїїдє бул
бирден бир туура система деп ойлойм.Анткени бизде жайыттар бардыгы ачык жерде.
де.Бул
система їчїн эў башкысы ачык
ж
жер керек.Жер ачык болсо бул аппар
рат асмандан ошончолук кєп спутниктерди кєрєт дагы, координатын
ошончолук сапаттуу, так кылып
эсептеп бере алат. Мурдагы системалар эгер кєп кабаттуу їйлєр, тоолор же коктулар болсо спутникти кєрбєй калса иштебей калчу.
Ал эми азыркы кїнї чыгып жаткан
жаўы GPS системаларында спутникти кєрбєсє дагы иштей бере тургган мїмкїнчїлїктєрї бар болуп жата
тат. Анткени аларды жерге орноткондо єзї турган позициясын же так ордун
с
эске сактап
калат да, єтє жогорку тактыккєрс
ты кєрсєтє
алат. Ошондуктан бул системакан
нын кандай
гана жерде болбосун, єзгєчє тоодогу ар кандай жерде дагы иштей бергенге
толук мїмкїнчїлїгї бар.
- Рахмат ,Нурбек мырза, буюрса мындай жаўылык жайыт пайдаланууда жакшы жардамын берет деген ишенимде туралык, ийгилик болсун!

Маекти уюштурган
Тариэл ЧУНГУЛОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЛГ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ВНЕДРЕНЫ ЧЕРЕЗ АССОЦИАЦИЮ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА СОВМЕСТНО
С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАСТБИЩАМИ
Проект заключается в развитии и
внедрении эффективного Общественного Управления Пастбищами в разных пилотных зонах. Известно, что
Управление Пастбищами зависит от
правильного понимания социальноэкономических и биологических процессов. Поэтому, целью проекта является определение факторов, которые
влияют на условия пастбищ, и соответственно воздействовать на эти факторы, чтобы остановить или хотя бы
уменьшить процесс деградации.

Соответственно, необходимо действовать через логическую последовательность дополняемых и взаимодействующих компонентов: (1) Общественный/Хозяйственный
Уровень
(описание и анализ ситуации, разъяснение конфликтов, связанных с управлением, пользованием или социальными/этническими вопросами); (2) Пастбищный Покров (система и методология для классификации, инвентаризации и картографирования растительности); (3) Животноводство (Цель со-

стоит в том, чтобы описать отношения
между видами растительности и производством скота, через определение
методов и создание систематической
программы, позволяющей изучать влияние растительности на производство
скота). Главный ожидаемый результат
этой деятельности является формулировка обновленной стратегии для использования и управления пастбищами и разработка плана (ов) управления
пастбищами основанного (ных) на участии всех заинтересованных сторон.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ФАЗА ПРОЕКТА
СТРАТЕГИЯ: В 2012 году, действия проекта будет сосредоточены только в одной пилотной
зоне. Цель состоит в том, чтобы дать и Ассоциации ЛЗК и всем другим партнерам, участвующим
в проекте, возможность рассмотреть ход рабочего процесса, выделить преимущества и недостатки, и, соответственно, вносить корректировки, адаптировать возникшие трудности и препятствия к целям проекта, и затем начать внедрять
эти действия в других зонах. Что касается начала полевых работ, то было согласовано инициировать рабочий процесс с первым компонентом
проекта, т.е: «Анализ и описание существующей
ситуации пастбища пользователей, их потребностей, интересов и ожиданий касающиеся использования и управления пастбищными ресурсами».
».

ФОРМИРОВАНИЕ «ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ» ПО УПРАВЛЕНИЮ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ:
Группа состоит из специалистов из Ассоциации
ЛЗК (как ведущей организации, которая будет координировать действия проекта согласно цели
и рекомендаций), а также представители и специалистов из разных учреждений и организаций, работающих в сфере пользования и управления пастбищами в Кыргызстане (Департамент
Пастбищ МСХ КР, Госрегистр, ГАООСЛХ и др.). Несколько рабочих сессий были организованы для
ознакомления с целями и ожидаемыми мероприятиями в рамках этого проекта, собрать и систематизировать существующую информацию, данные и факты связанные с главными компонентами, которые необходимо рассматривать в рабочем процессе (чтобы избежать дублирования), и
согласовать стратегию и подход, которые надо
внедрить в первоначальном этапе.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ
ЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТА:
Разные рабочие сессии, вовлекающие месттные ключевые партнеры и заинтересованные
ые
стороны были организованы, для того чтобы
ы
структурировать основные организационные и
технические вопросы, необходимые для актив-ного начала полевых работ, а также определить
целенаправленных действий, которые надо реализовать в ближайший период. Следующие 4
этапа представляют последовательность первооначальных шагов:
ПЕРВАЯ ПИЛОТНАЯ ЗОНА ПРОЕКТА: 1-ая пиилотная зона была выбрана согласно определенным
м
критериям, отмеченным в проектном предложении,
и,
т.е.:
- Регион, где проживает мультиэтнические оббщины, и где животноводство, управление и полььзование пастбищами представляют важнейший
ий
социально-экономический интерес.
- Территории, где пастбища принадлежат раззным владельцам и управляются разными учреждеениями (Департамент Пастбищ, Жайыт комитет, ГААООСЛХ).
- Наличие конфликтов или разногласий, связаннных с управлением пастбищами и животноводством.
м.

РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНФЛИКТОВ: ПОДХОД

НАЧАЛО ПОЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: Рабочая группа
начала свои действия в пилотной зоне с выбора
целевых групп, которые необходимо вовлекать в
рабочий процесс. Это является важным организационным аспектом для эффективного начала
действий проекта.
Цикл консультаций с различными местными
учреждениями и организациями, работающих в
сфере лесо/земле и пастбищепользования, позволил определить семь (7) Целевые Группы, выбранные согласно их отношений и заинтересованности (с административной, организационной, технической и социально-экономической
точки зрения). Предварительный анализ ситуации в пилотной зоне показал наличие разнообразных, многосторонних и взаимосвязанных
конфликтов.
Этап 1: Оценка текущей ситуации:
- Выбор и анализ территории проекта.
- Определить категории заинтересованных сторон, оценка их взаимодействий.
Этап 2: Оценка социальноэкономического развития пилотной
зоны.
Этап 3: Совместный поиск альтернатив/возможностей для улучшения ситуации:
- Оценка потребностей, спросов,
проблем и ограничений.
- Оценка и обзор возможностей
и альтернатив.
Этап 4: Инициировать «многосторонние» переговоры для составления рекомендаций по устойчивому пользованию и управлению пастбищами.

Для разъяснений конфликтов, рабочая группа подготовила целенаправленную классификацию, определяющих 4 типа конфликтов и их
основные причины, а именно: (1) Технический/Административный фактор; (2) Социально-Экономический фактор; (3) Мультиэтнический фактор; (4) Экологический фактор.
Для достижения конструктивных решений или альтернативы,
которые могут прекратить или хотя бы содействовать для смягчения конфликтов, согласовано формировать несколько местных рабочих групп, составленных из представителей всех заинтересованных сторон в пилоткой зоне. Группы оценивают и анализируют воздействие конфликтов и их динамику, путем организации «индивидуальных» и «совместных» обсуждений со всеми целевыми группами, используя методы и инструменты «Совместное Сельское Оценки» (PRA/RRA). Это позволяет определить «Главные Причины», существующих конфликтов и разногласий, и структурировать их согласно степени их важности и значений, в соответствии с целями и действиями проекта (Устойчивое Управление Пастбищами).
Этот курс действий будет внедрен путем введения «Многостороннего Обсуждения», вовлекая представителей всех местных рабочих групп, а также представителей «ключевых учреждений» ответственных или управляющих пастбищными вопросами на национальном и местным уровнях. Цель этих многосторонних переговоров состоит в формулировке и достижении согласия на конструктивных и существенных решениях и альтернативах, которые могли бы остановить, смягчать или предотвращать возникновение новых конфликтов. Результаты всех полевых работ, рабочих сессий и
переговоров должны быть описаны, систематизированы и объединены как составная часть разрабатываемого Плана Управления в
пилотной зоне.

Камель ШОРФИ
Координатор Проектов Норвежской Лесной Группы
в Центральной Азии

1. Айыльные округы.
2. Лесхозы.
3. Населенные пункты, находящиеся в пилотной зоне.
4. Местное население, общины и пастбищепользователи, живущие в смежных и приграничных
территориях.
5. Пастухи.
6. Жайыт Комитет.
7. “Гос. Регистр ”.

сыл жер
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NFG PROJECT'S ADDITIONAL ACTIVITY TO IMPLEMENT
THROUGH THE ASSOCIATION OF FOREST & LAND USERS
JOINTLY WITH DIFFRENT PARTNERS
SUSTAINABLE PASTURELANDS MANAGEMENT PROJECT
The purpose is to develop and introduce
an efficient community based pastureland
management in different pilot areas. Knowing
that pasture management depends upon a
good understanding of the socioeconomic
and biological processes implicated in
pasture growth and health, the aim is to
observe the factors that negatively affect

the conditions of pastures, and work on
aspects that could improve the situation and
restrict the degradation processes. Thus, it’s
necessary to act through a logical sequence of
complementary and interconnected actions,
with a particular focus on (3) main components,
i.e.: (1) Household/community level (description
and analysis of the situation with clarification

of conflicts related to land use or ethnic issues);
(2) Pastureland vegetation cover (classification
system for vegetation and methodology for
vegetation cover mapping); (3) Livestock issue
(The aim is to describe the relation between
vegetation types and livestock production
through establishing methods to study the
effect of vegetation on livestock production). As

THE PROJECT’S INCEPTION PHASE
- THE SEQUENCE OF THE INITIAL
STEPS: Various working sessions
involving local key partners and
were organized in order to structure
some basic organizational and
technical concerns indispensable for a
constructive launch of the field activities,
in the 1st pilot zone (Romit area) were
define ed and structuarrangered. This
sequence of working sessions and
discussions allowed to define and
structure the purposeful actions to be
implemented in the next few months.
Accordingly, four (4) initial steps were
defined, namely).

FORMATION OF A “CORE GROUP”:
In addition to the specialists from the
association (as a leading organization
to implement the project’s activities
in accordance with NFG objectives
and recommendations), the group
also includes different partners and
professionals from various institutions
and organizations working with
pastureland management issues in
Kyrgyzstan (Pasture Department, State
land register, SAEF…).

THE STRATEGY: During 2012, the
launch of the activities will concern
just one pilot zone. The purpose is to
get an obvious figure on how should
be organized the, and give NFG and all
the partners which will be involved in
the project, the possibility to perceive
the evolution of the working process,
highlight the advantages and the
inconveniences, and accordingly try
to adjust and adapt the diversities
of the situations and concerns, and

Step 1: Assessment and
evaluation of the current situation:
Selection and analyze of
the pilot area.
Characterization of actor
categories and assessment of their
interactions.
Step
2:
Assessment
of
socioeconomic situation in the
pilot area.
Step
3:
Participatory
assessment and development of
alternatives/options to improve/
develop the situation:
Assessment of needs,
demands,
constraints
and
restrictions.
A s s e s s m e n t ,
development and review of options
and alternatives.
Step 4: Initiation of “multi
stakeholder”
negotiations
in
order to formulate tangible
recommendations for Sustainable
Pastureland Management.

main expected results from this NFG additional
activity in Kyrgyzstan, we may mention:
clarification and description of pastureland use
and management in the pilot areas; mapping of
the vegetation cover; elaboration of an updated
strategy for the management and use of
pasturelands and formulation of management
plan (s) based on stakeholders’ involvement.

THE LAUNCH OF THE FIELD ACTIVITIES:
The workgroup started its activities in the
pilot zone by identifying and selecting the
local target groups which will be involved
in the working process. This is a crucial
organizational aspect that might bring a
dynamic start for the project’s activities. In
this perspective, a cycle of consultations with
different local institutions and organizations
working in pasture management and land
use sphere has allowed to define seven
(7) Target Groups, selected according to
the level of their interest and reliance
on
pastureland
management(from
administrative, organizational, technical and
socioeconomic point of view).
The preliminary situation’s analysis
in the pilot zone revealed the existence
of
diverse,
multidimensional
and
interconnected conflicts. In order to
provide a constructive basis for a factual
clarification of these conflicts, the core
group prepared a purposeful classification
that emphasizes four (4) types of conflicts
and shows their overall causes, i.e.: (1)
Technical/Administrative factor;
(2)
Socioeconomic factor; (3) Multiethnic factor;
(4) Ecological factor.

CONFLICTS’ CLARIFICATION:
THE APPROACH

PROJECT’S 1ST PILOT ZONE:

Several working sessions were
organized in order to permit to all the
group members to be acquainted with
NFG project objectives and actions
to undertake in the framework of this
Association’s additional activity, gather
and systemize the existing information,
data, facts and figures related to the
main components to consider in the
working process (in order to avoid
duplication of what already exists), and
agree on the strategy and the approach
to follow during the project’s inception
phase.

then, start to work in other pilot
zones. Concerning the launch of the
field activities, it was agreed to start
with the project’s
project s first component:

“Analysis and description of the
existing situation, needs, interests
and challenges linked to the use
and management of pastureland/
livestock resources ”.

The project’s 1st pilot zone was
selected in accordance to some
predefined criteria specified in the
project proposals, specifically:
- A region settled by multiethnic
communities for whom livestock and
pasture management represents a
crucial socioeconomic interest.
- Contiguous pasture areas
belonging to different owners and
managers
(Pasture
Department,
State Forest Management Units/
Leskhozes…).
Existence
of
conflicts/
disagreements facts related to livestock
and pastureland management.
In view of that, two (2) neighboring
Territorial
Administrations
(Ayil
Okmoto), Markas and Majdan were
selected to be the 1st pilot zone
in which the working process will
be initiated. The zone is located in
Kadamjaj region, Batken province
(South Kyrgyzstan, next to Fergana
valley). This region is characterized by
a combination of forest/land use and
livestock activities. The pasturelands
area represents more than 35000
ha (6067 for Markas and 28656 for
Majdan).

1.
Territorial
Administrations
(Ayil
Okmotu).
2. Territorial Forest
Management
Units
(leshozes managing the
State Forest Fund).
3. Households in
different
settlements
within the pilot area.
4.
People
and
communities living near
the perimeter (boundary)
of the pilot area.
5. Shepherds.
6. “DJAIT” Rural
Committee (local pasture
Committee).
7.
“Gosregister”
(State Agency for Land
Registration).

To clarify the mentioned conflicts,
and obtain substantial solutions
or options that could end or even
prevent their further complication,
it was agreed to engage different
local working groups constituted
from the representatives of all the
concerned stakeholders in the pilot
area. The groups will assess and
analyze conflicts’ impacts and their
dynamic by organizing “Separate”
and “Participatory” debates and
working sessions with the target
groups,
using Participatory and
Rapid Rural Appraisal tools (PRA/
RRA). This will allow defining the

“Main Reasons” of the existing
conflicts and disagreements,
and structuring them according
to their importance for the
project’s objectives and activities
(Sustainable
Pastureland
Management). This course of
actions will be concluded by
initiating
“Multistakeholder
Negotiations”,
involving
representatives
from
the
workgroups and “key institutions”
managing
pasture/livestock
issues at national and local level.
The aim of this multi
stakeholder negotiations is to
propose, formulate and obtain
a consensus on constructive
and substantial solutions
and
alternatives that could end or prevent
a further complication of some of the
identified conflicts. The results of all
the field works, working sessions and
negotiations must be described and
systematized in order to be integrated
as a part of the upcoming plan for
Sustainable Use and Management of
the pilot zone.

Kamel CHORFI
Norwegian Forestry Group (NFG)
Projects Coordinator in Central Asia
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ВЕТЕРИНАРИЯ МААНИЛЇЇ ТАРМАК

Агрардык мамлекет
болгон Кыргызстанда
ветеринария тармагынын
абалы аянычтуу экендиги
зээнди кейитет, андан да
кейиштїїсї – кїн санап
эпизоотикалык абал
оорлоп жатканын кєрїпбилип туруп, аны жєнгє
салууда эч натыйжа чыкпай жаткандыгы.
Мал арасында шарп, сибирь жарасы, кутурма, эхиноккок, бруцеллез
сыяктуу коркунучтуу жугуштуу оорулар жайылып баратканы кооптондуруп жатса дагы мал ээси болгон айрым
адамдардын жоопкерчиликсиз мамилелери катуу ойлондурат. Жакында
эле Теўир-Тоонун Ат-Башысында
жагымсыз окуя болду – 50гє жакын
шарп оорусу менен ооруган бодо
малдын єлїгї Нарын суусуна ыргытылып, агын сууга агып кетти.Таў
калтырган жагдай – мал киндиктїї
Нарын аймагында эзелтен мал багып
тирилик кылган эл ичинен мындай
кылганга болбойт, жугуштуу оорулар
cуу менен канчаларга зыян келтирет
деген эч ким чыкпагандыгы. Мындай
шалаакы мамиленин артында дагы
канча азап тартаар экенбиз?
Мурдагы союз учурунда айыл
чарбасында негизги адистик болгон
ветеринардык кесип бїгїн маанисин жоготобу?.. Жок. Эл азыр кудайга
шїгїр, мал-жандуу болуп, тоодо жай-

сыл жер

Агро тармак

лоолорубуз єрїшї малга толуп жакшы кєрїнєт. Ага жараша республикада ветеринарлардын малды тейлєєсї
30 гана пайызга камсыздалган. Чындыгында шарттуу башка алып караганда 700-800 мал башына бир ветеринар адис талап кылына турган болсо, азыр 2500-2800 баш малга бирден гана адис туура келип жатат. Себеби бул адистикке азыр эч ким барып окубайт. Бїгїнкї кїндє иштеп жаткан катардагы ветеринарлардын орточо жашы – 55 жашта. Мамлекеттик ветеринария кызматында

азыркы заман шартына жараша мал
догдурларын даярдап чыгаруу зарыл, ал эми мамлекеттик кызматкерлердин айлык акылары эў тємєн, эч
кандай жеўилдиктер каралган эмес,
айыл чарба окуу жайларына абитуриенттерди бюджеттик негизде окууга тартыш да кыйынга турат. Мындай шартта жеке менчиктеги ветеринардык кызматты жолго коюу керек
дегенибиз менен азырынча мамлекетибиз буга да толук даяр эмес. Учурда єлкєдє 750 жеке ветсервис иштесе,
анын жарымы гана айылдарда малды

тейлегени болбосо калганы ветеринардык аптекаларда, шаарларда лабораторияларда иштешет.
Мындай жеўил эмес шартта бул
тармактагы реформалар кантип жатат деген мыйзам ченемдїї суроо туулат. Мамлекеттик ветеринария кызматы азыр актуалдуулугун жоготпой
кайра маанилїї тармак катары єсїшї
керек эмеспи?.. Єлкєдєгї мамлекеттик кызматкерлердин кыскарылышы менен бул статуска байланыштуу
мамлекеттик ветеринария кызматы
дагы штаттык кыскартууларга барды. Андан сырткары єкмєттїн токтому менен бул кызмат экиге бєлїнїп,
кєзємєл кылуучу функция алынып
салынды да санитардык жана ветеринариялык коопсуздук инспекциясы єкмєткє карап калды. Ага байланыштуу канчалаган штаттык орундар дагы бєлїндї. Санитардык деген
аталыш биринчи айтылып жаткандыктан ветеринария тармагы дагы
кандай абалда калат деген кооптонуу дагы деле калууда. Ушул жагдайдан алып караганда ветеринария палатасын тїзїї туурасындагы чечимди
єз учурунда кабыл алынган чечим катары бааласак болчудай. Себеби кєз
каранды эмес эл аралык уюм катары

ЖЕРДИ АСЫЛДАНДЫРУУНУ
БИЛЕЛИ

Агрардык реформалардын
канчасын баштан кечирбейли
азырынча жерге болгон мамилени толук єзгєрдї деп айтыш
кыйын. Ар бир дыйкан жер ээси
болгону агротехникалык эрежелерди єздєштїрїї бир калыпка
тїшє элек. Жерди пайдаланууда
андагы єсїмдїктєрдї дарылоо,
жер семирткичти єз убагында тартиби менен берїї дагы
эртеўки мол тїшїм їчїн абдан
маанилїї.

Албетте, мурдагы союздук республикалар тарагандан кийин жерди асылдандыруунун абалы єтє ылдыйлап кеткени ырас, мурда союз учурунда ар бир колхоз-совхоздо агрономдор иштеп, жер семирткичтерди колдонуунун тартиби бар болчу. Канча химиялык азыктандыруу зарыл болсо, ошол жер семирткичтер
єкмєт тарабынан алынып берилчї. Эл андагы тїшїнїктєн далее арылбай келет.Бїгїн биз
башка талап менен жашайбыз.Биздин департаменттин алдында эки лабораториябыз бар,
бири тїштїктє. Бул лабораториялар жердин асылдуулугунун
абалын анализдеп текшерип, ал
жердин ээси болгон дыйканга
жер кыртышы кандай, ага кайсы жер семирткичти канчалык
єлчємдє азыктандырыш керектигин толук чыгарып берет.
Мындай кызмат їчїн дыйкан
лабораторияга 800 сом тєлєйт,
бул анализ менен ал бир топ
жылга ишин жылдыра берсе болот. Бизде мисалы жерди которуштуруп айдоо деген тартип
бар болсо дагы ал кєп учурда
сакталбай жатпайбы, бул учурда дыйкан кайсы айыл чарба
єсїмдїгїнє кандай химиялык
азыктандыруу зарыл экенин билип иш кылганы дурус. Баарында дебейин, бирок кєпчїлїк
элибизге агрономиялык сабаттуулук жетишпейт. Албетте,
арасында мыкты дыйкан чарба-

лары, фермерлерибиз
бар. Алар эчак бутуна
туруп, эў ириде жерди
туура баксаў ал акыбетин эки эселеп кайтарып
берээрин билишет. Ал эми
кєздї жуумп коюп эле жерди бакпай кїч менен иштете беребиз деген болбогон
иш. Ушуну кєпчїлїк туура
тїшїнїшїн каалайт элек. Жер
канчалык асылдуу болсо,їрєн
сапаттуу болсо, аны туура эгип,
туура баксак ошондой сапаттуу
тїшїм болот.
Айыл чарбасындагы
єсїмдїктєр арасында да зыяндуу дарттар, аларды пайда кылуучу зыянкечтер арбын. Бул багытта
иш алып барып жаткан биздин департамент «Кыргыз Республикасында 2011-жылдагы айыл чарба єсїмдїктєрїндє
зыянкечтер менен оорулардын пайда болушу,
алардын жайылышы жана алардын 2012-жылга прогнозу» аттуу китепти чыгарды. Бул абдан

маанилїї
эмгек, анда
дый- кандарыбыз эў
сонун маалыматтарды ала алышат. Анда республиканын ар бир областындагы абал камтылган, мисалы, «марокко саранчасы» деп
аталат, элде аны чегиртке дейбиз, бул зыянкеч коркунучтуу, эл жакшы билет, кара таандай каптап кетсе, артынан эч нерсе калтырбай
жейт. Бул зыянкечтин жайылуу очогу Аксы
районунда,Лейлек жана Баткен райондорунда,
ошондой эле Ноокат, Араван райондорунда табылган. Химиялык дарылоого АН-2 самолету
тартылып, Супер-альфа КЭ деп аталган химиялык препарат колдонулган. Єсїмдїктєрдї коргоо боюнча мамлекеттик кызмат жергиликтїї
бийликтер менен биргеликте катуу иш алпарды, натыйжада айдоо жерлерине зыянкечтердин кедергиси тийген жок.
Азыр жайдын толуп турган учуру, эл базардан ар кандай жер-жемиш, жашылча алып
келерки кышка витаминдїї азыктарды даярдоого ашыгат. Тилекке каршы алардын сапаты кандай экендигине биз кепилдик бере албайбыз, айрым учурда жарандарыбыз ууланып
калган учурлар кездешет. Себеби кайсы бир
єсїмдїктї химиялаштыруу менен азыктандыруу, аларды дарылоо єз эрежеси менен болушу керек. Аны текшерген лаборатория бизге тиешелїї болуш керек болсо да эмнегедир
ветеринардык кызматтын алдында иш алпа-

ветеринариялык палата аркылуу кєп
маселелерди чечїїгє жол ачылат.
Эми кадр маселесине келгенде баягы союз учурундагы «кадрлар баарын чечет» деген кептин чындыгы бар
экенин билип жатабыз. Ветеринар
адистерди даярдоодо жергиликтїї єз
алдынча башкаруудан тартып айыл
чарба, билим берїї министрликтери
биргелешип аракет кылбаса натыйжа
чыкпай калды кєрїнєт. Ар бир айыл
округу єз айылдарынан болочок ветеринар адистерди сунуштап, аларга
колдоо кєрсєтїп, ал балдар окуп, билим алган соў єз жерлерине кайтып
барганы туура болмок.
Тїзїлгєн жагдайдан улам Мамлекеттик ветеринария департаментинин жетекчиси Жаныбек Султановго
байланышканыбызда ал буларга токтолду:
- Жогорку Кеўешке сунуш кылынган ветеринария жєнїндєгї жаўы
мыйзамдын долбоорунда ар бир мал
ээсинин жоопкерчилиги туурасында дагы каралган. Себеби мал ээси єз
малынын башын кєбєйтїп, тиричилигин оўдоп, бала-чакасы їчїн мал
багып жаткандан кийин анын алдындагы жоопкерчилигин дагы билсин.
Малды кантип кїтїї керек, ар кандай
оорунун алдын алып, профилактикалык иш чаралардан єткєрїп, ооруп
калса єз учурунда ветеринарга кайрылып, элдин алдында жоопкер болушу керек.

Жийде Асанбек кызы,
журналист

рып жїрєт. Дыйкандар болсо жогоруда белгилеп кеткендей азыктандыруунун тартибин баары биле беришпейт. Єсїмдїктєрдї мїнєзїнє
жараша тамырынан, жалбырагынын їстїнєн
да химиялык жактан иштетиш керек .Мисалы
«Кристалон» деп аталган кошумча азыктандыруу єсїмдїктїн жалбырагынын їстїнєн берилет. Кайсы химиялык каражатты канчалык бериш керектигин ар бир дыйкан билиши зарыл.
Эми учурдан пайдаланып азыркы мезгилде дыйкандарыбыз їчїн абдан пайдалуу, арзан жана эффективдїї препараттарды сунуштап кетсем. Мисалы, Россиядан «БайкалЭМ-1» деп аталган жаўы химиялык каражат чыгарылган. Мунун тїбї Япондуктарга барып такалат.1988-жылы япон окумуштуусу Теруо Хига микроорганизмдердин туруктуу сембиозун изилдеп, ЭМ – эффективдїї микоорганизм деп аталган препаратты ойлоп чыгарган.
Бул кыртыштагы микроорганизмдерди жакшыртып, пайдалуу жана жагымдуу шарт тїзєт.
Кыртыштагы топурактарда абдан кєп микроорганизмдер бар, мисалы 1грамм кара топуракта 2-2,5миллиард бактерия болот. Россиялык окумуштуу Петр Шаблин туура он жылдан
кийин 1998-жылы Байкал-ЭМ1 деп япондук
кесиптешинин изилдєєсїнїн негизинде ага окшош жаўы препаратты чыгарды, бул алда канча арзан жана кээ бир артыкчылыктары бар.
Азыр бизде ушул жаўы кошулма азыктандырууну колдонгон фермерлерибиз жок эмес. Мисалы Єзгєндїн Куршаб айылынан дыйкан Кахрамон Турсунбаев бул жер семирткичти колдонуу менен жакшы ийгиликтерге жетип олтурат.
Анын артыкчылыгы – курамында баалуу микрофлоралар асылдуулугу тємєндєп, кунары
кеткен жер кыртышын жакшыртып, андагы табигый азыктар болгон фосфор, азот, калий сыяктуу минералдарды калыбына келтирет жана
катып калган кыртышты жумшартып, алынчу
продукциянын сапатын жакшыртат. Мындан
башка Акварин, Кристалон, Азот, Фосфор сыяктуу колдонуп келаткан химикаттарыбыз бар.
Аларды айыл чарбасында натыйжалуу пайдаланууну гана єздєштїрїї керек.
Дагы бир жаўылык – биздин департамент
жакындан бери эле Россиялык «БИО-БАН»
ачык коомдук бирикмеси менен кызматташып
баштады. Бул ишкана «Флора-С» экологиялык таза кургак торф-гуминдик жер семирткичти ойлоп чыгарган.

Турусбек АСАНАЛИЕВ,
айыл чарба жана мелиорация
министрлигинин Мамлекеттик
химиялаштыруу жана єсїмдїктєрдї коргоо департаментинин агрохимиялык каттоо
бєлїмїнїн башчысы

сыл жер
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СУУ, СУГАТ ЖАНА СУГАТЧЫ
Кыргыз элдик ой казынасында: «суу - ємїр» делинет. Демек, суу адамдын жашоосунун негизи, анын жашоосу їчїн азык-заттардын булагы.
Дїйнєлїк илимий-иликтєєлєрдїн тыянагы боюнча алдыдагы 25 жылда дїйнєнїн кєп жерлеринде суу жетишсиздиги пайда болот. Азыр айыл
чарбасына пайдалануучу суунун баасы 3 тыйын. Дагы 15-25 жылда ал 3
сом, келечекте 30 сом болуп калышы мїмкїн. Суу проблемасы єткєн 5-10
жылдардын аралыгында Кыргызстандын дыйканчылык басымдуу орун
алган зонасы - Тїштїк аймагында да сезилди.
Бїткїл дїйнєдє суунун булагы океандарда.
Алар бардык суу резервдеринин 97,5% тїзєт.
Калган, же болбосо тузсуз суулар (мєўгї, кар,
дарыялар, булактар) 2,5% га барабар. Ал эми
дїйнєдєгї тузсуз суулардын 70%ын айыл чарбасы пайдаланат, ал сугатка колдонулат.
Єлкєбїздє суу байлыгы кенен болгону менен аны эффективдїї
(пайдалуу) колдонуу начар. Єзгєчє суу байлыгын сугатка пайдалануу талапка жооп бербейт: суунун ысырапкерчилиги абдан жогору,
ага кєзємєл коюу, аны так эсепке алуу жетиштїї
кєўїлгє алынбай келїїдє. Суу айрым жерлерде
эсепсиз, максатсыз агып тура берет, ал эми кээ
бир сууга муктаж жерлерге суу жетишпейт.
Сугат тармактарынын сапаты начар: каналдар тазаланбайт,
каналдардын тамандарын, каптал тараптарын таштар менен кынап бекемдєє - габиондоо,
же болбосо цементтєє дээрлик жокко эсе.
Суу менен айыл чарба єсїмдїгїнїн байланышы – сугат. Сууну мында эффективдїї пайдалануу сугататтын маданияттуулугуна (билгичтик, жєндєм, чеберчилик) тїздєн-тїз байланыштуу.
Сугаттагы башкы фигура – адам (мураб).
Сугат боюнча анын жеткиликтїї деўгээлде билими, тїшїнїгї жана жєндєм-шыгы, тажрыйбасы чоў мааниге ээ.

Сугат эмне їчїн керек, же
сугаттын пайдалуулугу

 топуракта
єсїмдїктїн
єсїшїнє
керектїї нымдуулукту кармоо їчїн;
 айыл чарба єсїмдїктєрїнїн таза, сапатуу сууга болгон муктаждыгын канааттандыруу їчїн;
 єсїмдїктїн тамыр системасынын, боюнун, жалбырагынын, асыл башынын жогору
деўгээлде єсїшїн камсыз кылуу їчїн, тїшїмдїн
жогорку асылдуулугун шарттоо їчїн;
 таза, сапаттуу суу єсїмдїктїн єсїшїнє
оў таасирин тийгизет;

Туура эмес сугаттын зыяндары.

єсїмдїгїнїн єсїїсїн басаўдатат, тїшїмдї азайтат;
•
Єтє
аз
сугаруу
айыл-чарба
єсїмдїктєрїнїн илдеттерге, зыянкечтерге кабылышын жогорулатат.

Сугаттын ыкмалары

 Жєєк аркылуу сугаруу;
 Жєєк аттатып, же ар бир экинчи жєєк
менен сугаруу;
 Кыска жєєктєр менен сугаруу;
 Жайпатып сугаруу, же сууну жетелеп
сугаруу;
 Шалыны жєєк аркылуу жана чєктїрїп
сугаруу
 Импульстук сугаруу;
 Контурдук сугаруу;
 Жамгырлатып сугаруу;
 Тамчылатып сугаруу;

Жєєктєр аркылуу сугаруу – дыйканчылыкта массалык тїрдє колдонулган ыкма. Техникалардын жардамы, же болбосо чакан огород аянттарда ат, эшек же кол менен тартылган жєєктєр аркылуу сугат жїргїзїлгєн ыкма.
Бул ыкма массалуу жана туруктуу колдонулуу
мїнєзгє ээ.
Жєєктєр аркылуу сугаруу артыкчылыктары:
 Сугарууда фермерге ыўгайлуу болуп,
эгин тегиз суу менен камсыз болот.
 Азырак каражат сарпталат;
 Айыл-чарба єсїмдїктєрїнїн бардык
тїрї їчїн жарамдуу
 Эўкейиш жерлерде да сугат суунун чыгымына байкоо жїргїзїї аркылуу пайдаланса
болот;
 Сугат сууну єлчєп алуу мїмкїнчїлїгї;
 Топурактын структурасын сактоого
жол берет;
 Топуракты оптималдуу аба жана микробиологиялык режим менен камсыздайт;

Жєєк менен сугаруунун
жетишпеген жактары

•
Кургак жана жарым-жартылай кургак
жерди єтє кєп сугаруу топурактын шордонуусун
жаратат, акырында барып, жердин айыл-чарба
иштерине жарамсыздыгына алып келет;
•
Интенсивдїї (тез-тез) сугаруу топурактын эрозиясын жаратат;
•
Кєп сугаруу азык-заттардын, жер семирткичтердин суу аркылуу агып кетишин, топурактагы пайдалуу заттардын тємєндєшїн
пайда кылат;
•
Нормадан эки, уч эсе кєп єлчємдєгу
сууну пайдалануу топурактын їстїўкї катмарынын структурасына зыян келтирет, топурактын структурасын бузат;
•
Сууну тепсетип сугаруу топуракта суунун сиўип єтїшїн кыйындаткан абалга алып
келет;
•
Єтє кєп сугаруу єсїмдїктїн єсїїсїнє
терс таасирин берет, єсїмдїктїн тамырынын
ашыкча каныгуусун пайда кылат;
•
Кєлдєтїп сугаруу єсїмдїктєрдє илдеттердин пайда болушун жаратат;
•
Жетишсиз же кем сугаруу айыл чарба

 Кєп эмгек талап кылынат (жєєктєрдї
чийїї, ок жана шок арыктарды жїргїзїї, ар бир
жєєккє сууну бирдей бєлїштїрїї ж.б.);
 Эўкейиш жерлерде топурактын суу
менен кошо жуулуп (эрозия) кетиши ыктымал;
 Сугат маалында талаада басып жїрїї
мїмкїнчїлїгї жок;
 Жєєктїн туура эмес єлчємдєрїн тандап алса, суу пайнапка(майпапка) жана тереў
инфильтрацияга кетип, коромжуга учурашы
мїмкїн;
 Ашыкча сугаттын негизинде жер сазга айланып, айыл-чарба єсїмдїктєрї зыян тартат;
 Жерди тегиздєє зарылчылыгы келип
чыгышы мїмкїн;
 Сууну ченєє їчїн суу єлчєєчї каражаттарды орнотуу зарыл.
Жєєк аттатып, же ар бир экинчи жєєк
менен сугаруу;
дыйканчылыкта бир жєєк аттап сугат
жїргїзїї ыкмасы. Бул ыкмада бир жєєк менен
суу жїргїзїп, жанындагы экинчи жєєккє суу
коюлбайт, андан аркы жєєккє суу жїргїзїлєт.
Бир жєєктє кеткен суу жєєк тилкесиндеги айыл
чарба єсїмдїгїнїн тамырына керектїї нымдуулукту толук жеткирет да экинчи жєєккє

Шалыны жєєк аркылуу жана
чєктїрїп сугаруу:

суу жїргїзїї зарылдыгы болбойт. Мында
каткалаў азаят, культивация салууга, чабыкка
оўтойлуулук жаралат. Суу їнємдєлєт, сугатка аз
убакыт кетет.
Сугаттын эски (архаикалык) ыкмасы,
жєєк тартылбаган аянттарда колдонулган, атабабалардан келген ыкма. Бул ыкма мурда буудай, арпа жана беде аянттарында кээде азыр
да пайдаланылат. Жєєк тартылбаган аянттарды жайпатып сугарууда сугатчы сунуу жетелеп
(кол арык салып), аянттарга суу жеткирїї. Бул
сугат ыкмасы тїйшїктїї, аянттын айрым жерлерине суу жетпей, жалпы тїшїмдїїлїккє зыян
келтирип коюусу мїмкїн.

Тамчылатып сугаруу

Тамчылатып сугаруу
айыл чарба
єсїмдїктєрїн суугаруунун ыкмалардын бири.
Бул ыкма Индия, Кытай, Изираил, Африка жана
Жакынкы Чыгыш єлкєлєрїндє, суу ресурстары аз, аптаптуу аймактарда колдонулуп келген.
Тамчылатып сугаруу ыкмасында суу жоготуусуз, полиэтилен тїтїктєрїнїн жана тамчылаткычтардын жардамы менен ар бир єсїмдїктїн
тїбїнє берилет. Суунун инфильтрацияга, буулануга кеткен жоготуусу азаят. Тамчылатып сугаруу учурунда жєєк менен сугарганга караганда суу 2-3 эсеге їнємдєлєт жана тїшїмдїїлїк
жогорулайт.
Бул ыкма:

Чєктїрїп сугаруу – кїрїч талааларында
массалуу колдонулуп жаткан ыкма.
Жєєк аркылуу-ийинки жылдары кїрїчтї
жєєктєп эгїї жана сугаруу практикаланып жатат. Кїрїчтї кадимки эле жєєктєргє себїї жана
ошол жєєктєрдїн жардамы менен сугаруу технологиясы сунуш
Импульстук сугаруу.
Импульстук сугаруу ыкмасы аўыздарда суу
агымынын туруктуу эмес коё берилиши менен аныкталат, б.а суунун циклдик коё берилиши “гидравликалык толкундар» деп аталат. Бул ыкма сууну аўыздын аягына їзбєй коё
берїїнїн ордуна суунун агымын їчкє бєлїї
аркылуу жїргїзїлєт, б.а сууну алгач аўыздын
їчтєн бир бєлїгїнє гана коё берип, андан
соў экинчи бєлїгїнє коё берип, андан кийин їчїнчї бєлїгїнє коё берїї аркылуу ишке
ашырылат. Жалпысынан ар бир циклдин ортосундагы убакыт 20 минутадан турат. Системанын эффективдїїлїгїнє жетишїї їчїн агымдын кєлємїнїн 1/3 ден 1/2 бєлїгїн кыскартуу менен аўыздын аягына чейин аз, бирок
їзгїлтїксїз суу агымы калат.
Контурдук сугаруу

Бул ыкма тик, эўкейиш жерлерде суу ылдам агып, топуракты жууп кетпеши їчїн
пайдаланылат. Жєєктєр жердин бетине
ыўгайлаштырылып, жердин эўкейишине туурасынан тартылат. Бул суунун ылдамдыгын
азайтууга кємєктєшєт. Жєєктєр суунун ылдамдыгы жетишээрлик деўгээлде ага тургандай
эўкейиштикте болушу керек.
Жамгырлатып сугаруу
 суу тартыш жана суу алууга ишеничсиз
болгон жерлерде;
 эўкейиш, тїз эмес жерлерде жана тоо
этектеринде;
 суу єткєрїмдїїлїгї жогору болгон
топурактарда (таштак, кумдак, шагыл аралаш
ж.б.);
 жашылча єстїрїлгєн теплицаларда
колдонулат;

Талаадагы суунун чыгымын єлчєє
жана кєзємєлдєє жабдыктары

Сууну эффективдїї пайдаланууда сугат
жабдыктары чечїїчї мааниге ээ. Сугат жабдыктары сууну эффективдїї пайдаланууда сугат ресурстары катары кызмат кылат.
 Томсондор,
 Чиполетти,
 Сатаркуловдун суу єлчєгїчї,
 САНИИИРИнин суу єлчєєчї лотогу
Пахтаны мындай ыкма менен сугарганда
жєєктєр башынан аягына чейин бирдей нымдуулукта болгондуктан, катар аралыкка иштєє
берїї сапаттуу болот.

Бул атайын техника жана суу тїтїктєрї менен жамгырлатып себелєєчї система, же бир
орунда айланып иштєєчї суу чачыратуучу аппарат аркылуу сугаруу ыкмасы. Мындай ыкма
Союз мезгилинде Республикабыздын Тїндїк
зонасында аймактарда єндїрїштїк ири аянттарда колдонулган. Бул ыкма жєнєкєй, катардагы дыйкандарга кымбатка турат.

Жайпатып сугаруу же сууну
жетелеп сугаруу
Сугаттын эски (архаикалык) ыкмасы,
жєєк тартылбаган аянттарда колдонулган, атабабалардан келген ыкма. Бул ыкма мурда буудай, арпа жана беде аянттарында кээде азыр
да пайдаланылат. Жєєк тартылбаган аянттарды жайпатып сугарууда сугатчы сунуу жетелеп
(кол арык салып), аянттарга суу жеткирїї. Бул
сугат ыкмасы тїйшїктїї, аянттын айрым жерлерине суу жетпей, жалпы тїшїмдїїлїккє зыян
келтирип коюусу мїмкїн.

Тєрєбеков Заирбек,
Жалал-Абад облусу
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Тажрыйба

сыл жер

ПАЛМ- жыйынтыктоочу иш-чарадан кийин
ГЭФтин ПАЛМ долбоорунун бир этабы Кыргызстан менен Тажикстанда єзїнїн натыйжасын берип, жыйынтыкталды. Алынган
тажрыйбаны андан ары турмушубузда улантып кетїї жагы кандай болот? Жыйынтыктоочу иш-чарадан кийин долбоордун катышуучуларынын пикирлерин уктук.
Ахмаджан Махаммадов – Ош областынын
губернаторунун орун басары: ПАЛМ долбоорунун артыкчылыгы – бул эки мамлекеттин ортосундагы транс чек аралык долбоор.
Баарыбыз билгендей бул эки эл кылымдар
бою чектеш жашап, жайлоолору бир, ичкен
cуулары бир дегендей дайыма канатташ жашап келишкен. Союз таркагандан кийин ар
бир республика єз алдынча кетип, реформалары ар тїрдїї болду. Жеке менчик формасына єтїїдє ар кандай кыйынчылыктар болду дегендей мисалы бийик тоолуу аймактарда жерди, сууну туруктуу пайдаланууга
єтїї маселеси келип чыкты. Ички миграция
кїчєгєн маалда элди бир жерде кармап калу
менен жерди туруктуу башкарууга їйрєтїї
зарылдыгы келип чыкты. Экинчиси – жердеги биоартїрдїїлїктї, экосистеманы да
сактап калуу. Бул багытта ПАЛМ долбоорунун маниси абдан чоў болду. Жергиликтїї эл
кичи долбоорлорго активдїї катышып, кєптї
їйрєндї. Биздин Ош областынан бийик тоолуу Алай, Кара-Кулжа жана Чоў-Алай райондорунан 4 айыл єкмєтї пилоттук болуп долбоорго камтылган. Жыйынтыгы абдан жакшы болду, эл инфраструктураны жакшыртууга катышып, жолдор, кєпїрєлєр оўдолуп,
тоок багып,эспарцет эгип кєрдї, айтор киреше табуунун жолдорун окуп їйрєнїштї. Долбоор БУУнун ГЭФ аркылуу каржыланды.
Эмки максат – бул иштин туруктуулугун сактап калуу. Биз стратегияны иштеп чыгып кабыл алдык. Иш-чаралар бекиди. Биз Тажикстандын тоолуу Бадахшан облмамадминистрациясы менен меморандумга кол койгонбуз.Эми стратегияны ишке ашыруу їчїн иш
пландар сунушталып, бекиди. Биз бул финалдык жолугушууда эки тарап теў кызыкдар катары мындан ары долбоордун ишин улантып
кетїї жагын карап. Донор табуну кєздєп жатабыз.
Гїлдана эже – биздин жамаат негизинен
экотуризмди єнїктїрїїгє, кол єнєрчїлїктї
алып барууга жана ден-соолукту єнїктїрїї
багытындагы иштерди алып барууга багытталган.Ден-соолук дегенде биз саамал менен
дарылоону колго алып, анан дагы бильрд ойноочу жайды ууюштурганбыз. Палм аркылуу
биз экотуризмди єнїктїрїїнї колго алдык,
ал їчїн жайлоодо конок їйлєрїбїз бар. Анда
меймандарды кабыл алабыз. Тур маршрутубуз бар. Анда туристтерибизди алып жїрє
турган гиддерди даярдап алганбыз. Конок
їйлєрїндє мейман тосуучу їй кожойкелерин дагы долбоор аркылуу окутуп алганбыз.
Меймандар жатуучу конок їйлєр, семинар
окутуулар їчїн 60 адамдык конференц залыбыз да бар. 2009-жылы уюшканбыз, 2010жылы ПАЛМ долбоору башталып, биз ал аркылуу экотрузмди єнїктїрїїгє багыт алдык.
Эми долбоор аяктап жатса да биз ишибиз-

4 жылдан бери иштеп эми минтин жыйынтыкталып жатат. Бул транс чек аралык долбоор. Экосистемада флора,фауна дейт экенбиз. Же болбосо cууну айталы, Кызыл-Cуу
сиздерден агып бизге барат.жайлообуз бир,
жерди иштетїї бир. Айтарым Жергетал менен кыргызстандын ортосунда акырына чейин дельветация маселеси чечилген эмес, муну
да карап кєрїш керек.шайлоочуларым чыгып коюп келет. Бул долбоор эки эл ортосунда synsvfrns бекемдєєгє єбєлгє болду. Мен
депутат болгонго чейин Жергетал районунда
зампред болуп ушул долбоорду баштаган куратору да менмин. Келишимге ылайык кыргыз тарап менен Ошко чейин, Бишкеке келип
чогуу иштеп жатабыз. Маселе кєп, мисалы
сиздерге электр энергиясы єзїўїздєрдєн чыгып, арзан, Бизде болсо бул маселе абдан оор,
энериянын тартыштыгынан токой дарактары
кыйылып жатканына єкмєт да эч нерсе дей
албайт, себеби турмуштук талап ушуга алып
барууда.ПАЛМ долбоору бийк тоолуу аймактар боюнча болгондон кийин пилоттук долбоорго бийик тоолуу Бадахшан областынын
бир канча райондору жана Жергетал району тартылган. Долбоор алкагында ‘kut rtўири
тїшїндїрїї иштери болду, канчалаган тренингдер, окутуу семинарлары жїрдї. Ушул

деги туруктуулукту сактап калабыз, анткени
биз 15 кожолукта 60 адам жамаат болуп, туруктуу иш таап алганбыз. Кол єнєрчїлїктєн,
экотрузимден тапкан кирешелерди кайра
ишти улантууга жумшайбыз.
А. Кочкорбаев – КР ЖК депутаты: бул долбоор созсуз иштеп кетиши керек, анткени
биз жер кыртышына олуттуу маани берип
иш алып барбасак, акыркы убакта жерлерибизди саз, отоо чєп, камыш басып кетти. А
муну жок кылуу абдан олуттуу кєйгєйгє айланат. Тоолуу зроаналарда кєчкї жїрїп жатканы, жер сууну сиўирбей сел журуп жатканы
мына ушундан келип чыгууда. Дїйнєлїк глобалдашуунун єзї, азыркы мезгил ушуну талап кылып турат. БУУнун, эл аралык уюмдардын бул маселени кєтєрїп жатканы жєн жерден эмес, бул жїз жыл алдыга карай элибиздин жерге болгон мамилесин єзгєртїїгє багытталган жана ушул максатта кєптєгєн каражаттарды жумшап жаткандыгынан биздин
Єкмєт, Жогорку Кеўеш бул долбоорду колдоп, улантып кетишибиз керек.
Азыр «Жердин кїрдїїлїгїн сактоо» боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеўеште
биринчи окууда жактырылды. Анткени жерге болгон суроо Жогорку Кеўеште олуттуу маселе катары каралат. Азыркы кїндє
кыргызстанда 5%дан ашпаган айдоо жерибиз бар. Ушуга байланыштуу жерге сарамжалдуу мамиле кылышыбыз керек. Ошондуктан бул мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынып, регламент боюнча экинчи окууга чейин коомчулук тарабынан талкууга алынышы керек, экинчи окуу май айынын планына киргизилген. Аталган мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын
Єкмєтїнїн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин, облустук мамлекеттик администрацияларынын, жергиликтїї бийлик, айыл єкмєт жана коомчулуктун укуктары жана милдеттери, мамлекеттик деўгээлде
жерге карата кандай саясат жїрїш керектигинин принциптери камтылган.
Азыркы
кїндє
дїйнєлїк
климат
єзгєрїлїп жатат, буга себеп адамзаттын жаратылышка кылган туура эмес мамиле кылуудан келип чыгууда. Азыркы кїндє бул БУУга
окшогон уюмдардын максаты бирєє – канткенде жерибизди Адам їчїн сактап калабыз
деген. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўеши ушуга окшогон уюмдар менен ар дайым иштешїїгє даяр. Спикер
дагы бул жаатта системалуу иштєє їчїн ар
бир уюмдун багытына жараша комитеттерди
иштєєгє сунуш берди.
Мен иш боюнча кєптєгєн жерлерге бардым, эч биринин продукциясы биздикиндей экологиялык жактан сапаттуу эмес. Ал
эми биздин мекенибиздин таза суу, аба, жаратылыш шартында єскєн, єндїрїлгєн про-

дукция абдан таза жана сапаттуу. Бирок биз
дїйнєлїк рынокко казактардай буудайы,
єзбектердей пахтасы менен кире албайбыз.
Ошондуктан биз Кыргызстандын маркасы
менен, сапаты, даамы (бренд) жагы менен
гана чыга алабыз деп ойлойм. Ошол эле биздин тамеки, пахта єзгєчє сортто єзгєчє єсєт
да, ушул жаатта биздин продукцияны пайдалануучулар ушул биздин продукциянын сапатына жараша иш алып барышат деп ойлойм.
Дагы бир айта кетчї жагдай биздин продукция дїйнєлїк рынокко кєлємї менен да чыга
албайт. Бизге бир гана жол – сапат, Кыргызстандын маркасы менен гана чыгууга болот. Азыр айыл чарба министрлиги менен да
сїйлєштїк биз сапат менен чыгалы, ошондо
алуучу кардарлар бизге єздєрї келет деп.
Олимжан Сафаров – Тажикстан мажилисинин депутаты: Баарыбыз СССРдин кадрыбыз,
ал убакта бир жакшы нерсе бар эле – чек ара,
бажы деген кєйгєйдї билчї эмес элек. Орто
Азияда жайыттарыбыз бир, ичкен cуубуз бир
кылымдар бою канатташ жашап келген элбиз.Єз алдынча кеткенден кийин сиздерде да
бизде да оор кїндєр єттї, жарандык согуштар дегендей кыйынчылыкты кєрдїк. Эми
кудайга шїгїр, стабилдїїлїк менен тынчтык
орноп, тирилигибизге кайрылып жатабыз.
Ошол оор кырдаалдардын таасиринен да бир
топ кыйынчылыктар пайда болду. Система
єзгєрїп, рынок талабына ылайык жашаш керек болуп чыкты. Бажы, чек ара деген маселелер келип чыкты. Жерлерибиз деградацияга учурап, тоолуу элдин туруктуу жашоосун камсыздоо маселеси бышып жетилди.
Мен Жергетал районунда тулуп єскєм, элеттин маселесин абдан жакшы билем. ПАЛМ

иштин башынан тартып келе жаткандан кийин узак убакытка туруктуу єнїгїї боюнча
страгетия иштеп чыктык, аны программа десек да болот. Долбоор аяктаган менен анын
жакшы тажрыйбасын таштабай улантып кетиш керек. Болгондо да эки тарапка теў пайдалуу бир багытта иштєєгє багыттап турган
координациялык кеўеш тїзїї зарылдыгын
кєрїп жатам. Бїгїн бул суроо жоопсуз калууда. Бирок мен масенпи андан ары коюп, u”A
аркылуу дагы донорлор менен кеўешип, кандай кылсак дагы транс чек аралык бул ишти
ары улантып кетїїнї кєздєгєн масеге жол табуу керек. Болбосо ушундай калып кетсе кала
берет. Сиздердин да, биздин да башка маселелерибиз кєп, андыктан аны узартпай жолун табуубуз керек.
ГЭФ єкїлдєрї менен жолугушуп, финансы колдоосун мындан ары кандай жол менен табууга болоорун сїйлєшїїнї жїргїзєм
деген максатым бар. Долбоордун жакшы жагын єздєштїрїп алгандан кийин аны эки элдин пайдасына улантып кетиш эки тараптын
теў кызыкчылыгы деп эсептейм. Мен бир тууган Кыргызстанга абдан жакын мамилем
бар, президенттик шайлоодо эл аралык байкоочу катары катышканмын, андан кийин
президенттик инагуруацияда дагы келгенмин. Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп
сїйлєшкєн жагдайым бар. Биздин эки элдин
ынтымагы, келечектеги туруктуу жер пайдаланууну башкаруусу боюнча мен ишенем, маселелерибизди чогуу чечкенге барабыз деп.
Тажикстан мажилисинде «Жер жєнїндє»
мыйзам долбоору каралууда.

Ж.АБДЫМАМЫТОВА
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МЄМЄ-ЖЕМИШ КЄЧЄТТЄРЇН ЄСТЇРЇЇ
Кыюу астын бїчїр
улоого даярдоо
Бїчїр улоодон 2-3 жума мурда
кыюу астын текшерїї иши жїргїзїлєт.
Кєчєттїн тамыр мойнуна жакын жердеги бутактар 20-25 см бийиктикке чейин тазаланып салынат (2-сїрєт).
Эгерде кыртыш кургак болсо, анда
бїчїр улоо жїргїзїїдєн 3-7 кїн мурда
кєчєттєр кандыра сугарылат. Бул болсо бїчїр улоо учурунда кыюу астынын
кабыгынын жакшы ажыратылышын
камсыз кылат.
Бїчїр улоодон мурда кыюу астынын сєўгєгї нымдуу чїпїрєк менен
сїртїлєт. +сїмдїк сєўгєктєрїнїн, бычактын жана адамдын колунун таза болушу єсїмдїктїн кабыктарынын бирге
жакшы уланып кетишине оў таасир берет.
Улоого жарамдуу кыюу астынын

Бїчїр улоо

єлчємї улоо мезгилинде карандаштын
жоондугундай болууга тийиш.
Мємє жемиш єсїмдїктєрїнїн ар
кандай тїрлєрї бири бирине кыюу асты
катары колдонулат. Тємєндє мємє жемиш єсїмдїктєрїнїн кыюу асты катары бири бирине жарамдуулугунун таблицасы берилген.

Маданий сорттордун
калемчелерин даярдоо
Калемчелерди даярдоо жооптуу
жумуш болуп саналат. Улоо їчїн кєп
сандаган калемчелер керек кылынат.
Анткени калемчелердин саны толук
баалуу кєчєттєрдї алуу їчїн чоў мааниге ээ. Калемчелерди жыл сайын мол
тїшїм берип жана мыкты єскєн маданий сорттордун дарактарынан даярдашат.
Калемчелерди кесїї їчїн жоондугу 6 мм жана узундугу 30-40 см ден
кем эмес, жакшы жетилген жана жарык жакшы тийген бир жылдык жаш
бутактардан алышат. Калемчелерди
даярдоодо кесилген бутактардын жалбырактарынын сабакчасы 1 см калтырылып кесилет. Улоо їчїн калемченин орто ченинде жайгашкан эў мыкты бїчїрлєрї пайдаланылат. Анткени
астыўкы бєлїгїндєгї бїчїрлєр бошоў
єнїккєн болуп жана майда болот, ал
эми їстїўкї жактагы бїчїрлєрї болсо
жетиле элек деп саналат. Їстїўкї жана
астыўкы бїчїрлєр улоо їчїн жараксыз
деп эсептелинет. (3-сїрєт).
Калемчелерди улоо їчїн ошол кїнї

же бир кїн мурда даярдоо керек. Калемчелер эртеў менен же кечинде даярдалат. Анткени эртеў менен жана кечкисин єсїмдїктє суу кєп болот да, калемче кургап калбайт. Даярдалган калемчелерди салкын жайда, нымдуу
жерде сакташат.
Калемчелер алыс жактардан алынып келгенде, алар абдан нымдуу
чїпїрєккє оролуп, пленкага салынып,
пленканын эки жагы ачык калтырылат.
Жазгы улоо їчїн калемчелер бїчїр
ойгонгонго чейин даярдалат жана
атайын температурасы тємєн, кєлєкє
жана салкын жерлерде сакталат.

Маданий кєчєттї багуу
жана форма берїї
Маданий кєчєттєрдї багууда кыртышты жумшартуу, кошумча азыктандыруу, отоо чєптєрдєн арылтуу,
зыянкечтер менен илдеттерге каршы
кїрєшїї жана сугаруу иш чараларын
аткаруу керек.
Кыртыштын топурагын жумшартуу иштерин бир сезондо 6-8 жолу, айрыкча жаан-чачындан, сугаттан кийин
отоо чєптєрдїн пайда болушуна жараша жїргїзїп турат.
Єсїмдїктєрдї кошумча азыктандыруу ишине чоў кєўїл бєлїнїїгє
тийиш. Эрте жазда биринчи кошумча азыктандыруу жїргїзїлїп, 15-20
кїндєн кийин экинчи кошумча азыктандыруу жїргїзїлєт. Кошумча азыктандырууга 1 гектарга 150-200 кг азот
жер семирткичи берилет. Кошумча
азыктандырууну єтє кечиктирїїгє
болбойт. Анткени алар єсїмдїктїн
єсїїсїнїн узарып кетишине алып келет, бул болсо єсїмдїктєрдїн кышка

Мємє-жемиш
кєчєттєрїн
єстїрїїдє бїчїрї менен улоо жолу
негизинен кєп колдонулат.
Бїчїр улоонун 2 жолу белгилїї:
1.
Т-тїрїндє (4-сїрєт).
2.
Кынап улоо (5-сїрєт).
Т-тїрїндєгї бїчїр улоодо
бїчїрдїн єнїмдїїлїгї жогору болот. Ал эми кынап улоодо жумуш
тез аткарылып, єндїрїмдїїлїк жогору болот.
Кабыкты кесїї. Кыюу астын Т
– тїрїндє кесїї їчїн кабык туурасынан жана узунунан тилинет. Кесилген тилик кїнгє тескей жакта
тилиниши керек. Бычактын артында жасалган атайын учтугуй нерсе
менен кабыкты сєўгєктєн ажыратып, ал жэерди ачышат. Ачылган
жерге кесилген бїчїрдї кынап, андан соў пленка менен байлашат.
Т-тїрїндє бїчїр улоо:
1 – Т-тїрїндє кесилген кыюу

асты , 2 – калемчеден бїчїрдї кесип
алуу, 3 – кесилген бїчїрдїн єлчємї,
4 - кесилген Т кесигине бїчїрдї орнотуу, 5 – уланган жерди байлоо
Кынап улоо ыкмасында кыюу
асты 2,5-3 см узундукта кесилип,
калемчеден даярдалган бїчїр ага
кыналып уланат жана бекитилет.
Кыюу асты менен калемчеден даярдалган бїчїр дал келиш керек.
Кынап улоо:
1 – кыюу астын кесїї, 2- кесилген бїчїр, 3 – кыюу астына бїчїрдї
орнотуу, 4 – уланган жерди байлоо.
Кыйыштырылган жерди байлоо. Уланган бїчїр кысылып байланат. Байлоо учурунда байлап
жаткан пленка катуу тартылып,
аба кирбегендей бекем байланыш
керек. Бул учурда жалбырак сабакчасы ачык калтырылат. Бул болсо кыюу асты менен кыюу їстїнїн

бир-бирине тез уланып кетишине
жардам берет. Таўуучу материал
катарында атайын даярдалган полихлорвинил пленкасы колдонулат же болбосо кадимки эле пленканын эў калыўынан даярдап алышат. Пленканын узундугу 20-25 см,
туурасы 1-1,5 см єлчємїндє даярдалат.
Уланган бїчїрдї байлоо:

1 — пленканы уланган жердин
алдына кармоо, 2- пленканын учу
жылып кетпеш їчїн аны карматуу,
3 – уланган бїчїрдї бекемдеп байлоо.
Бїчїр улоо курч окулировка
бычагы менен жїргїзїлєт. Бїчїр
улаган кезде кыюу їстї кыюу асты
менен жакшы уланып кетїїсї
їчїн бир катар эрежелердин аткарылышы талап кылынат. Алар-

Кєчєттєрдїн єнїмдїїлїгїн текшерїї
Бїчїр
улоодон
кийин
бїчїрлєрдїн
єнїмдїїлїгїн
текшерїї керек. Эгер бїчїр
улангандан 1 кїн єткєндєн кийин бїчїр байланган пленканын ичинде майда суу тамчылары пайда болсо, бул бїчїрдїн
кыюу астына бириккенинин биринчи белгиси болуп саналат.
Бїчїрдїн єнїмдїїлїгїн жалбырактын калтырылган сабакчасы аркылуу текшеришет. Кыюу
асты менен уланган бїчїр єнгєн
учурда жалбырактын сабакчасына кол тиер замат ал тїшїп
калат. Ал эми уланган бїчїр
єнбєй калган учурда жалбырактын сабакчасы тїшпєй тура берет. Ал бїчїр менен кошо кургап калат.

Бїчїр улангандан 20
кїндєн
кийин
байланган пленканы артынан тилип, бїчїрдїн кыюу астына
уланганын текшеришет.

чыдамдуулугун тємєндєтєт.
Кєчєттєр єскєндє анын тємєнкї
бєлїгїндєгї бутакчаларды 40-60 см ге
чейинки аралыкта тазалап ташташат.
Бул тазаланган аралык кєчєттїн тїбї
(штамб) деп аталат.

Байланган
пленканы
кесїї (пленканы кесїї уланган бїчїргє карама-каршы
тарабынан жїргїзїлєт).
Уланбай же єнбєй калган кыюу астыларын кайталап экинчи жолу бїчїр
улашат.
Мында
бїчїр
сєўгєктїн башка жагына
уланат.

дын ичинен єтє маанилїїлєрї
тємєндєгїдєй:
•
Кыюу асты менен кыюу
їстїнїн уланган жерлеринин бири
бирине такай тыгыз дал келиши.
•
Улоо иштеринин тез аткарылышы. Мында ишти бїчїрдїн
кесилген жерлери абанын жана жарыктын таасири астында кєп убакыт калбагандай кылып (1-2 минут)
жїргїзїї зарыл.
•
Бїчїр улоодон кийин
жакшылап катуу таўып, кургап
кетїїдєн сактоо керек.
•
Бїчїр улоону єткєрїїнїн
эў жакшы убагы деп эртеў мененки
жана кечки убакыт саналат. Кїндїн
эў ысык маалында иш токтотулат.
•
Бїчїр улоодо атайын
пленканын тїрї колдонулат (полихлор виниловая).
•
Бїчїрдїн єнїмдїїлїгїн
жогорулатуу
їчїн
уланган
кєчєттєрдї тезинен
суугаруу керек.
Кыргызстандын
шартында бїчїр улоо
жазгы жана жайкы
болуп бєлїнєт.
Кээ бир учурларда бїчїр улоону суук тїшкєнгє 1
ай калганга чейин
жїргїзсє да болот. Биринчи иретте
данектїїлєрдї улоо жасалат, андан
соў уруктуулар уланат. Бїчїр улоо
иштери эрте жазда да жїргїзїлєт.
Негизинен бїчїр улоо иштерин маданий єсїмдїктєрдїн бїчїрлєрї
бышкан мезгилден баштап жасай
берсе болот. Бїчїрдї улагандан
кийин аны сугаруу єнїмдїїлїккє
жакшы таасирин тийгизет.

Уланган кыюу астын бїчїргє
кесїї

Эрте жазда жердин бети азыраак кургар
замат уланган кыюу астын бїчїргє кесишет.
Эрте жазда бїчїр менен уланган кыюу астын
20 кїн єткєндєн кийин, 21- кїнї кесїї керек.
Кыюу астына уланып єнгєн бїчїрлєрдїн
їстїнєн 1 см аралык калтырылып, 30о бурч
менен кесилип ташталат. Мындай ыкманы
«бїчїргє кесїї» деп аташат.
Бїчїргє кесїїдєн кийин кыюу астында
уктап жаткан бїчїрлєр єнє башташат. Уланган бїчїрдїн жакшы єсїшї їчїн кыюу астындагы пайда болгон бардык жапайы єркїндєрдї
тазалоо керек. Тазалоо иштери 3-4 жолу кол
менен же бак бычагы менен жїргїзїлєт.
Бул мезгилде кыюу астына уланган бїчїр
маданий кєчєткє айланат.

Кубанычбек ТУРГУНБАЕВ,
биология илимдеринин кандидаты
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Батыш Тянь-Шандын негизги
єзгєчєлїї жаратылыш байлыгы
болгон Сары-Челек жана БешАрал мамлекеттик коруктары єздєрїнїн кайталангыс табигый кооздугу, бай биотїрдїїлїгї
менен туристтердин зор кызыгуусун жаратып турат. «БешАрал» - бул бай жаныбарлар менен єсїмдїктєр дїйнєсї, шар аккан тоо дайралары, ачык асманы,
таза абасы жана ак пейил мээрман, меймандос эли, ошондой эле
ажайып тоолуу пейзажы менен
айырмаланат.
Бул
корукка
кка
алып барчу жоллдо
бийиктиги-нен баш айланткан эки «асман
алдындагы дарбаза»
катары
бааланган КараБуура
(деўиз
деўгээлинен
3305м бийиктиккте) жана Чапчыма
ыма
(деўиз деўгээлинен
линен
2840 м бийиктикте)
иктикте)
серпантиндери
аркылуу
єтїп, тоо кыркаларынын дал ортосунан орун алган айтылуу Чаткал
єрєєнїнїн «беш аралчасына» туш
келебиз.Єрєєндїн жазылыгы 30километрден 50км га жетет, узундугу чыгыштан батышка карай 150 километрге созулуп жатат. Эў бийик Чаткал чокусу деўиз деўгээлинен
4500метр бийикте жайгашкан.
Беш-Арал мамлекеттик коругу
1979-жылы уюштурулган. Бул аймакта Борбордук Азиядагы тоолуу флоранын негизги бєлїгї, ошол эле учурда бул аймакта гана кездешїїчї, аз
изилденген эндемик єсїмдїктєр кєп
кездешет. Корук аймагы дїйнєдє эч
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Беш-Арал
мамлекеттик коругу

жерден
кезикж
пеген
Мензбир
п
суурунун мекесу
ни болуп саналат.
Беш-Арал
мамлеБеш-А
кеттик коругунун
ачык
лышынын себеби дагы
ушул Мензбир суурларын коргоо жана алар жашаган аймакты калыбына келтирїї, аны менен катар
Кызыл китепке кирген Грейг жана
Кауфман жоогазындары сыяктуу
єсїмдїктєрдї, айрым жаныбарларды коргоого алууга байланышкан.
Коруктун негизги бєлїгї жайгашкан
батыш аймагы чынында дагы абдан
кызыктуу. Анын борборунда Ак-Таш
кыштагы жайгашкан, анын катарында эле узундугу 30 км болгон таш дубал сыяктуу Пскем кыркалары созулат.Андан ылдый кулап аккан чакан
суу агындары айрым жерлерге каньон капчыгайларын пайда кылган.
Беш-Арал коргунунун климаттык

шарты дагы ар тїрдїї б
болгондуктан
жада калса сутка ичинде тез єзгєрїп
турат.
Сыр-дарыянын куймасы болгон
Чаткал дарыясы – коруктун негизги дайрасы болуп саналат да 114 км
узундукта созулуп агат. Талас АлаТоосунан башталган Чаткал суусу

Чарвак суу сакктагычына куюуюлат. Кенен жайыайылып аккан дайра
йра салааланып, ортолорунда
ртолорунда
кооз аралчалары пайда болгон, ошондон келип анын аталышы
«Беш-Арал» келип чыккан.
Беш-Арал мамлекеттик коругунда Тянь-Шань аймагына мїнєздїї
экосистеманын 12 классы бар жана
жоголуп кетїї коркунучунда турган
єсїмдїктєр менен жаныбарлардын
ондогон тїрлєрї кездешет. Жалпы
корукта єсїмдїктїн 1500 тїрї, 46 сїт
эмїїчї жаныбарлар, канаттуулардын
150 тїрї катталган. Тоолордо, шалбаалардан тышкары айрым чоў эмес
аянттарда жаўгак мємє, арча жана
аралаш єскєн токойлор єсєт. Сейрек кездешїїчї єсїмдїктєрдєн Семенов пихтасы, кыргыз алмасы, Афлатун экзохору, Грейг жана Кауфман
жоогазындары, Корольков шалфейи

єсєт. Ошондой эле жаныбарлар менен канаттуулардан єтє сейрек калган, бул аймактан башка эч жерде кезикпеген Мензбир сууру, ак илбирстер, тїркстан сїлєєсїнї, ак тырмак
аюу, манул, кумай, бїркїт, кара илекилек жана башкалар кездешет. БешАрал люцернанын мекени. Ошондой
эле бул аймакта алма, грек жаўгагы,
жапайы жїзїм, абрикос, малина, инжир, бїлдїркєн, карагат мол.
Чалкыган Чаткал єрєєнї адамдар тарабынан аз гана изилденген.
Каныш-Кыя, Жаўы-Базар, Ак-Таш,
Курулуш айылдарында жергиликтїї
эл жер иштетип,
иштетип мал багуу менен
тиричилик кылышат. Аймак баалуу
кендерге аббаа
дан бай
б келет.Ага жараша
раш тарыхы дагы
байыркы
жана кыба
зыктуу.
Темир доз
орунда
бул айо
макта
кєчмєн
сак-усундардын
турактары пайда болгон. Чаткал
дарыясынын
бод
юнда
кєптєгєн тую
рак жайлардын орду
табылган.
Улуу Жибек
табы
жолунун
жолуну бир бутагы да
ушул аймактан
єткєн.
айма
Коруктан
27км аралыкта
К
жайгашкан Жаўы-Базар айылынын
жанында айтылуу Ыдырыс пайгамбардын кїмбєзї бар, бул ыйык жайга
ат арытып алыстан зыяратчылар кєп
келишет. Ошондой эле туристтердин
кєўїлїн буруп турган дагы бир байыркы курулуш –эстелик – Х1-ХП кылымда тургузулган Шах-Фазилдин
кїмбєзї. Бийик аскада курулган бул
кїмбєз Орто-Азиядагы эў баалуу
жана башкаларга эч окшошпогон архитектурасы менен баалуу.
Бул кїндє Беш-Арал мамлекеттик коругунда корукка алынган єсїмдїктєр менен жаныбарлар
кєбєйїп, алар жайгашкан жерлер калыбына келтирилїїдє.

Ак-Теректин сыры

Кыргыз жергесидеги ар бир жер - суунун аталышынын бир мааниси бар. Анткени элибиздин тирилиги
табият менен тыгыз байланышта болуп, эзелтен
кыргыз баласы тоо-ташка, сууга, токойго ашыкча
ысырапкерчилик мамиле кылбаган. Мына ушундай
ыйык, керемет жердин бири Жети-Єгїз районуна
караштуу Ак-Терек айылы. Бул айылдын ушундай
аталып калышынын себеби дагы мистикалуу уламышка барып такалат. Аны мага ошол айылдык
бир кадырман карыя баяндап берген эле…
Кереметтїї Ысык-Кєлдїн кайталангыс жаратылышы сєз менен айтып бергис. Жети-Єгїз аймагындагы бул айылда суу бойлото єскєн аралаш токой бар. Айыл четинде башталган токойдо дароо эле обочо
бєлїнїп єскєн ак терек кєзгє урунат.
Ары-бери єткєн жолоочу эл байырлап, эмнегедир ушул ак терекке пааналашат, терек тїбїнє жакын шылдырап аккан билектей тунук булак
суу бар. Аны ичип, жїзїн чайкап,
сергип алып, анан сапар уламай адатка айланган. Ак теректен башталган
токой анча чоў болбосо да ичи толо
бїлдїркєн, карагат. Кыз-келиндер ак
жайдын кїнї байырлап келишип, булак жээги шаўга толот. Анан жемиш
уулап токой ичи жанданат. Ар кандай
дарылык касиети мол гїлдєр менен
чєптєр, шалбаалар адамды єзїнє тартып тургандай. Ошондой эле бул токойчо сїйїшкєндєрдїн «ыйык аралчасы» сыяктуу эле.
Айыл анча чоў болбосо да андагы эл башкача мээнеткеч келишет.
Керели кечке бел чечпей жер иштетип, багбанчылык кылып, мал багы-

шат. Мээнеттенген элдин да бешенесине ошондой ырыскы тєгїлїп,
кїрдєєлдїї кїздє айыл ичи алма
жыттанып, картошкасын казып

бїтє албай, тоодон малы агылып келип, айтор токчулук менен молчулук
бирдей ымалаша калгандай карыжаштын маанайы жарык болуп, кырсык деген балээ эске тїшпєй калган
кїндєрдїн биринде жїрєк їшїткєн
бир окуя болот…
Кадимки эле толукшуган жайдын кечи. Кєл кылаасына бул учурда эс алуучулар кєп каттап, жол бошобой калган маал болот эмеспи.
Ошондой жапайы эс алуучулардын
бир тобу єтїп баратып
аратып айтылуу
Ак-Теректин жанына
нына токтошот. Ичинде кызуу
кыз-жигиттер ошол
деми менен булак
лак
боюнан дагы бир
ир
аз «сеп» этишетт
да жолду уламай болушат.
Артынан калган
арактын
бєтєлкєсї, ар
кандай тамак-тын калдыктары
ы
чачылып кала берет. Кїїгїм талаш
алаш
жол тоскон адамды
мды да
салып алышат. Бул жалгыз, чачык ак баскан, муўдуу
кєз карашы бар карыя эле. Жол бою
сєз кызып, карыя бул ыйык жер, АкТерек тууралуу баяндап берет. Анын
кеби жолоочуларга мазактап жаткандай туюлат. Каткырык коштоп,
шылдыўга айланткан жаштар карыя
кантип машинадан тїшїп калганына
кєўїл бурушпайт.
Апта бою кєлдї айланып эс алган
баягы жаштар кайра кайткан жолунда баягы Ак-Теректин жанына токто-

шуптур. Жаман адат калабы,
ичкилик
л
ичилип,
алагїї
и
тартканда
арата
сында
сын бирєє баягы карыяны,
анын
ка
баянын элдир-селдир
эстейт да, оюна
арамдык
о
тїшєт. Машинанын арт жагынан балта кєтєрїп чыгып, баягы терекке шилтейт. Темирден от чыгып,
улам чамындылар ыргыган сайын
онтогон їн чыккандай… Ансайын ала
кєєдєн неме єчї бардай тырмышат
экен. Жанындагылар каткырып, койай дегендин ордуна маашырлана карап турушат. Караўгылык айлананы
курчап, тигил батыр чарчаганда гана
соолуга тїшкєндєй болот да жолго
чыгышат. Бирок алардын сапары ка-

рып бараткан болчу… Алар узай бергенде баягы теректен ак сакалдуу карыя бєлїнїп чыгып, машинанын артынан каалгый учканын эч ким байкаган да жок.
Эртеси айылдан чыга бергенде катуу аварияга кабылган машина, анын ичиндеги жансыз жаштарды табышты. Ал эми ак терекке келгендер болсо анын балталанган тулку
боюнан кан акканын кєрїштї. Айыл
аксакалдары тїлєє єткєрїп, булак
боюн тазалашты. Азыр дагы топ теректин арасында алыстан кєзгє урунган ак терек бар. Анын ак кийимчен
ээси – кадырман карыя кез-кезде
кєрїнїп калат дешет.

Бетти даярдаган
Жийде АСАНБЕК кызы

сыл жер

Єнєр
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“Óëóó êûðãûç óçäàðû”
«Иштесеў - тиштейсиў»- дегендей, єлкєбазар экономикасына єткєндєн тартып, жумушсуздук коомчулукта эў эле орчундуу маселеге айланды. Мамлекеттеги ишканалар жабылып, жеке менчиктешип,
айтор,жумушсуз калган элде «жашоо їчїн кїрєш» болуп, миграция кїчєдї. Элди уксаў, айрымдар «Элди
тентитип, жерди ээнсиреткен-єлкє башчылары» деген ой-пикирлерди угасыў. Бирок , кєєнєрбєс єнєрлїї
элибизде «Єнєрлїї єлбєйт» деп айтылып келгендей,
єзгєрїїнї, єсїїнї єзїнєн баштап, бешене тери менен эмгектене жашоосун тїздєп келе жаткан атуулдар аз эмес. Энелер, эжелер колдоруна ийик чимирилтип, уздук єнєрїн колго алса, уста агалар жыгачтан
уук-кереге жаратып, єздєрїн жумуш менен камсыздап келишет. Ушундай уюмдардын бири «Улуу кыргыз
уздары» уюму. Бул уюмдун жасап жаткан иштери тууралуу жана башка суроолорго жооп алуу їчїн аталган
уюмдун мїчєсї Мамаева Кандалат эжени кепке тарттык.

- Кийиз иштерине кичине
эмес бєлмє, ишкана керек, ал
меселени кандай чечтиўиздер?
- Ушул уюмдун жетекчиси –
Мамаева Адалаттын їйїндє кенен залы бар. Ошону ижарага алып
иштетип жатабыз.
- «Улуу кыргыз уздары» деп
уюмдун аты аябай жакшы коюлуптур, бул тууралуу да айта
кетсениз?
- Кыргыз – улуу эл. Улуулугунан ушундай узчулукту тутунуп
келген да . Койдун жїнїнєн эле не
деген керемет буюмдарды жаратып
келген. Єсїп турган дарактан бир
мык колдонбостон їй жараткан.
Ошентип аял менен эркек эриш аркак иш алып бак
рып, бири-бирин
р
ттолуктап, турмуш арабасын тайм
ытпай тартып
ы
келишкен. Атак
бабаларыбыздын
б
уушундай атайын
окуусу деле жок
о
муундан-муунга
м
єткєзїп келген
є
єнєр мурасын биз
є
да жанадантуу макд
ссатында уюшкан
ссоў, ар кимибиз сунуш киргизип ушул
н
ааталышка токтолггонбуз. Эми бул
ттемада соз кылссак учу-кыйыры
ттїгєнбєс сєздєр
чыга берет.
ч

- 2010-жылы март айында уюшулганбыз, уюмубузда 10 келин, 2 уста жигиттер бар.
- Эки жыл аралыгындагы
жетишкендиктериўиздер
р
тууралуу сєз кылсаўыз?
- Бир боз їй бїтїрїп,
аны сатыкка чыгардык. Андан сырткары элден буюртма алып, боо согобуз, боз
їйдїн кийиздерин, шырдак
жасайбыз. Азыр техника
єнїккєн мезгилде, баарын
кол менен бїтїрєбїз. Эгер
жїн иштетїї боюнча атайын аппаратка ээ болуп калсак ,жумушубуз ары тездеп,
ары жеўилдемек.

-Айтыўызчы, эже, алгач
«Улуу кыргыз уздарын» уюштуруу идеясы кимдин оюна келип,
кандайча уюшуп калдыўыздар?
- Айылда жумуш жок болгонуна байланыштуу, карап кєрсєм айылыбызда уз келиндер, уста балдар
кєп эле экен. Ошодон улам, эки їч

аялга айтып кєрсєм баары колдоп,
бири-бирин чакырып эле ишибиз
башталып кетти.
- Демек, алгачкы идея сизден чыккан экен,негизи канчанчы жылдан бери иштеп келесиздер, уюмда канча жумушчу бар?

- А негизи сырьего
каражат жагынан кантип жатасыздар, иштин башталышына деле аз эмес акча
керектедиўиздер да?
- Ооба, уюмдагы адамдардын
ичинен колдоо кєрсєткєндєр болду. Уюмдун мїчєлєрї єзїбїз дагы
ортолук фонд уюштуруп эле ошонун негизинде иш башталып кетти. Андан сырткары, немецтер-

Êїç äàñòîðêîíó äàðûëàéò...
Табияттын кїздєгї ажарын караўыз! Коўур кїз ушунчалык жылуу, жумшак жана кооз. Тимеле байкалбаган, кєрїнбєгєн сїрєтчї
келип ааламдагы бардык тїстїн тїрїн алып, боеп чыккандай.
Агы ак, кызылы кызыл... Анан агыл-тєгїл берекелїї дасторконун
айт. Азыр эмне гана жок? Жер-жемиштин. Жашылчанын баары
бар. Адамдын организми їчїн эў маанилїї элементтердин бардыгын тапсак болот.Андыктан биринчи байлыгыбыз болгон денсоолугубузга пайдалуу болгон витаминдерди, органикалык биозаттарды алып калууга, кышкыга сактап алууга шашалы. Себеби
ушундай керемет кїндєр да тез єтїп, алдыда кыштын узун, ызгаардуу суук учуру келер кїн алыс эмес.
Алма – курамында
пектин деп аталган
пайдалуу
заттар арбын. Алма
аз
кандуулуктун алдын алат,
организмде тамак сиўирїїнї
жакшыртуу менен ашыкча толуп
кетїїдєн сактайт. Алманы уктаар
алдында ошол бєлмєгє коюп жаткан адам анын буруксуган жытынан
жаны жай алып, эс алат жана жакшы
уктайт.
Карагат –А, С витаминине абдан
бай келет Каротиндер биз їчїн аб-

дан пайдалуу. Карагаттын мємєсї
гана эмес, жалбырагы, тамырына
чейин дары. Жалбырагын чай менен кошо демдеп
ичїї керек. Тамыры болсо сєєктїн
сыныгын тез айыктырып, бїтїрїї
касиетине
ээ.
Ички
органды тазалап, суук
тийїїдє жардам
берет.
Малина – элдик медицинада абдан кеўири
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колдонулганы белгилїї. Сасык тумоолоп калсаўыз эле малинанын
ашынан вареньени колдонуўуз,
жакшысы – малинанын ашын кайнатпай кант менен кошуп аралаштырып сактоо. Кайнатканда керектїї
витаминдердин сапаты тємєндєйт.
Алмурут – жїрєк кан тамыр, ашказан ичегилер їчїн абдан баалуу
заттарга
бай. Алмурутту сактоо да оўой
эмес, колдон келсе
алма. Башка жемиштерге кошуп
кургатып
как жасап
алса компот
їчїн абдан ыўгайлуу.
Дегинкиси, азыркы учурда бардык жер-жемишти туура сактап
калганга їйрєнїўїз.Сиздерге денсоолуктун таза булагы дал ушул
жер-жемиштер жана жашылчалар
экенин эстен чыгарбаўыз!

Ж. АБДЫМАМЫТОВА

дин «ПАЛЬМ» долбоору 100 000
(жїз миў) сом єлчємїндє жардам
кєрсєттї. Бул колдоо биздин ишибизди жаўы дем менен улантууга
тїрткї берди. Негизинен адамдын
єзїндє каалоо болсо, адамдын колунан ар кандай иштер келет.Кыргызда «кєз коркок, кол баатыр»
деп айтып коет эмеспи.

- Келечек
пландарыўыздар кандай?
- Бири-бирибизге дем берип,
иш ыргагы жакшы жїрїп жатат.
Убактынызды бєлїп суроолорго жооп бергениўиз їчїн ыраазычылык билдирем. Ишиўиздер
ийгиликтїї улана берсин!

Эльнура ЖОЛДОШЕВА

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТОКОЙ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРЫНЫН ЖАНА
ЖЕР ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРЫНЫН АССОЦИАЦИЯСЫНА

КИРЇЇ АРЫЗЫ

________________________________________________Кыргызстандын токой
(Ишкананын аталышы же жеке ишкердин Ф.А.АА.)

пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын
курамына кабыл алууўузду суранам.
Ассоциациянын Уставын, мїчєлїк тууралуу Жобонун талаптарын сактоого
милдеттенем.
1. Адрес:________________________________________________________________
2. Телефондор:___________________________________________________________
3. Эл.почта:______________________________________________________________
4. Ишкердиктин тїрлєрї: _________________________________________________
5. Туулган кїнї (жеке адамдыкы, паспорттук маалымат):
6. Кызматкерлердин саны:_______________________________________________
7. Кошумча маалыматтар (жабдуулар, сатык базарлары ж.б.у.с.)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Уюшулган кїнї, юрид. тарап, рег. №: (эгерде ишкана, жамаат болсо )
_______________________________________________________________________
9. Реквизиттер:
ЖНН: __________________________________________________________________
Банк ___________________________________________________________________
Эсеп счеты______________________________________________________________
БИК ____________________________________________________________________
Жетекчинин Ф.А.АА., телефон _____________________________________________
________________________________________________________________________
Арыз берїї датасы:_______________________________________________________
колу

Кыркып алып, бул дарекке жєнєтїўїз:
Бишкек шаары, 720031, Байтик Баатыр кєчєчї 36,
Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана
жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы
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Сары чай чєп

 Табият тартуусу
Сары чай чєп (Зверобой) – кєп жылдык єсїмдїк. Сабагы
ы
узундугу 80см бийиктикке чейин жетет. Жалбырактары
ры
сїйрї, узун келип, кара тактары бар. Гїлї саргыч тїстє,
є,
топ-топ болуп ачылат. Мємєсї кара-кїрєў уруктары бар
сандыкча. Негизинен кургак шалбааларда, талаада, токой
кой
жана бадалдардын арасында єсєт.

Чогултуу: Сары чай чєптї
гїлдєп жаткан учурда єйдєўкї
бєлїгїн гїлдєрї, жалбырактары
менен кошо кесип алыш керек,
мємєлєгєндє болсо жакшы быша
элегинде бєлїкчєcїн гана калып,
тамырын казбай калтыруу зарыл.

Медицинада колдонулушу:

Сары чай чєп байыртадан бери эле
жаман нерселерди, ар кандай илдеттерди кубалап кетирїїчї сыйкырдуу
єсїмдїк катары эсептелген. Мурда
балдар таттуу уктасын деп жата
турган тєшєктїн ичине кєк чай чєп,
кийик отун кургатып салып, анан

жумшартуучу жана бактерияга каршы активдїїлїктї
кєтєрїїчї каражат.
дагы бала тїшїндє чоочубасын їчїн
кєк чай чєптї кошо аралаштырып
салып коюшчу.Элде сары чай чєптї
99 илдеттен дарылоочу чєп катары баалашат. Дарылыкка чєптїн
жерден чыгып турган
бєлїгїн
пайдалануу керек.
Анын кайнатмасы жїрєк, єпкє,
ашказан ичеги,
боор, тери дарттарына жардам
берсе, тундурмасы ооз ичин дарылайт. Ширеси
болсо бронхиалдык астмада, cуук
тийгенде, ашказан жана он эки
эли ичегинин жараттарында, гипотония, цинга,
стоматит жана аз кандуулукта колдонулат. Жалбырактары болсо жараттарды айыктырып, жаман жараларды айыктырат. Сары чай чєптїн
майы менен ошол сырткы жараттарды майлоо керек. Уруктары ичти

ПРОДАЮ
Реализую посадочный материал плодовых культур яблоня, груша, персик, черешня колированная (гиляс),
абрикос разных сортов, орех
грецкий и др.
Качество гарантирую.
(Баткенская область)
Контакт. Тел. 0770148464
Продаю саженцы розы
(разные сорта).
(Баткенская область)
Контакт. Тел. 0770148464
Продаю посадочный материал хвойных пород (ель
тян-шаньская, ель голубая,
сосна крымская, туя колоновидная) (Иссык-Кульская
область).
контакт. тел. 0777907676
Продаю семена картофеля разных сортов (Ева,
Пикассо, Невский, Драга и
др.)- супер элита, элита, 1
репродукция (Нарынская
область, Кочкорский район).
Контакт. Тел. 0772622640

Главный редактор:
Жолдошева Эльнура
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Колдонуу ыкмалары:

Сары чай чєптїн ширесин июньиюль айларында гїлдєп турган
маалында жаўы їзїлгєнї боюнча
негизги сабагын алып салып, даярдалат Бал аралаштырылган
бир аш кашык ширени
їч маал тамак алдында 30 минута
мурдараак ичїї керек.
Сары чай чєп
майы – 20грамм(їч
аш кашык) жаўы
жал б ы р а кт а рд ы
200 грамм кїн карама майы менен
куюп, эки жума
караўгы
бєлмєдє
улам чайкап кармаш керек, пайдалаарда чыпкаланат.
Тундурмасы -10 грамм
кургак чєпкє 200 мл кайнак
cуу куюп, 30 мїнєт кармап,
анан чыпкалайт.Кїнїнє 3-4
маал 1 аш кашыктан ичет.
Сары чай чєпттєн жасалган

мазь – майдаланган чєптї єсїмдїк
майына аралаштырып, скипидар
кошот. Радикулит, артрит ооруларында ошол жерге сїртєт.
Турмуш-тиричиликте сары чай
чєптї кездемелерди боегон учурда
сары, жашыл, кїлгїн жана кара тїс
алуу їчїн пайдаланышат.
Кулинарияда – жыпар жагымдуу жыты бар їчїн бул чєптї ликерарак єндїрїшїндє ачытма жасашат
Аны болсо балык тамактарында
приправа катары колдонушат.
Сары чай чєптєн чай даярдоо:
жаўы же кургатылган чєптєн 10
граммга 250мл кайнак cуу куюп,
кант же балды каалагандай кошуп
ичїї сунушталат.
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