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Жолугушууда аймактардагы єкїлчїлїктєрдїн 
ишин жакшыртуу багыты талкууланып, Ассоциация-
га мїчє болуп кирїї тартибин жана башка категори-
ядагы мїчєлїк акынын єлчємїн сунушташты. Ошон-
дой эле  Ассоциациянын аймактардагы мїчєлєрїнїн 
тизмеси такталып, келечекте Ассоциация менен бир-
ге иштєєчї адамдардын мїчє болуп кирїї шартта-
рын кабыл алуусу каралды.

Ассоциация КР жайытты туруктуу башкаруу дол-
бооруна, мамлекеттик токой фондусунун  Жобосун 
иштеп чыгууда єз сунуш-пикирлерин, талкууларын 
айтып жигердїї катышты.

Ассоциациянын мїчєлєрїнїн кызыкчылыгын 
арттырууда мамлекеттик жана муниципалдык ор-
гандар менен Ассоциация кєптєгєн тегерек стол-
дорду, семинарларды єткєрдї. Ошондой эле Ассо-
циация мамлекеттик органдар менен жергиликтїї 
калктын ортосунда кєпїрє болуп байланыштырып 
келїїдє. Ассоциациянын генералдык директору коор-
динаторлор менен бирге мамлекеттик кызматкерлер-
ге, айыл єкмєтїнїн башчыларына, райондук, област-
тык жана республикалык денгээлде жолугушууларды 
жїргїзїїдє. Маселен, Ысык-Кєл облусунун ыйгарым-
дуу єкїлї (Каптагаев Э.С.)., жергиликтїї акимдер ме-
нен координаторлордун жолугуусу далил.

Ассоциациянын кызматкерлери бул жылда КР 
Юстиция органдарынан Ассоциациянын мїчєлєрїн 
каттоодо жана кайра катталуусунда жардам кєргєздї. 
Жыйынтыгында Ош облусунун Араван районунда 
“Бай-Булак” фермердик чарбасы тїзїлдї.

Ассоциация нормативдик укуктук актыларды, 
токой жана жер кодексин карап чыгуу керектигин 
кєтєрїп чыгып, аталган демилге  колдоого алынып,  
Каракол шаарында жана Бишкек шаарында «Жаннат» 
мейманканасында август айында Ассоциациянын кыз-
маткерлери  тегерек стол уюштуруп, КР жер жана то-
кой кодексине єздєрїнїн презентацияларын, сунуш-
тарын айтышты.

Дагы бир айта кетчї жагдай - Ассоциация тара-
бынан Ысык-Кєл облусунун аялдар жамаатына, кол 
єнєрчїлєргє (жамааттын жетекчиси Абдылдаева Б.)  
35000 сом єлчємїндє  грант берилди. Ошону менен 
бирге Ассоциация жыл башында токой тармагын тей-
леген  Профсоюзга мїчє болуп кирди.

Ассоциациянын дагы бир милдети Кыргызстан то-
кой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучула-
рынын Ассоциациясынын башкаруу системасын жак-
шыртуу. Аталган маселе боюнча республикадагы бар-
дык активдїї мїчєлєр маалымат базасына киргизил-
ди. 

2014-жылы август айында  Ассоциациянын 
мїчєлєрїнїн жалпы чогулушу єткєрїлдї. Ага ар бир 
региондордун аймактарынан  делегаттар шайланып 
келди. Жалпы чогулуштун башкы маселеси  болуп 
Ассоциациянын мындан аркы єнїгїї жолу каралды. 
Ошондой эле  Ассоциациянын укуктук-нормативдик 
актыларына єзгєртїїлєр киргизилди. Делегаттар Ас-
социациянын ишмердїїлїгїнїн єсїшїнє ишеним кел-
тиришти.

Бїгїнкї кїндє каражаттын тартыштыгынан аймак-
тарда маалымат базасын жайылтуу иш чаралары то-
лук тїрдє ишке ашкан жок. Ысык-Кєл облусунда маа-
лымат базасы ишке ашып, ушул жылдын аягында то-
лук бїткєрїї пландалууда.

Нарын, Баткен, Ысык-Кєл облустары боюнча ин-
тернет байланышын жакшыртуу иштери жана кошум-
ча  WI-FI, USB модемдери аймактардагы координатор-
лорго колдонууга берилди.

NFG, GIZ  донорлордун колдоосу менен Ассоци-
ациянын мїчєлєрїнє жана башка кызыкдар тарап-

тарга маалымат публикациялары, Ассоциациянын 
ишмердїїлїгї боюнча буклеттер,  GENO компаниясы, 
Норвегиянын кызыл асыл тукумдуу породасы  туура-
луу маалыматтар жана жайытты эффективдїї пайда-
лануу маалыматтары даярдалып чыгарылды.

Ассоциациянын башкы кеўсесинин инсфраструк-
турасын жакшыртууда - башкы кеўсенин территория-
сы толугу менен оўдолду жана Ассоциация эксперттер 
їчїн 2 орундуу кабинет, 2 кызматкерге кошумча ка-

бинет жана залга кондиционер, презентация кылууга 
телевизор,  стол, отургучтар, электр мон-
тажы жана жарык берїї иштери, ошону 
менен бирге газонду тегиздєєчї техника 
жана кеўсеге керектїї шаймандарды алды.

Ассоциациянын 2014 - жылдагы кий-
инки приоритеттїї багыты Жогорулоо по-
тенциалы жана изилдєє.  Бул багыт боюн-
ча Ассоциациянын кызматкерлеринин по-
тенциалын жогорулатууда Ысык-Кєл об-
ластынын Кажы-Сай айылында Ассоциа-
циянын аймактарындагы координаторло-
руна   09.08.2014 - 11.08.2014 бизнес дол-
боорлорун тїзїї боюнча тренинг-семинар 
єттї. Ассоциациянын борбордук аппарат-
тагы кызматкерлерине бул жылдын июль 
айында дары чєптєрдї єстїрїї боюнча 
тренинг болуп, дары чєптєрдї єстїрїї, 
кургатуу боюнча кенен маалымат берилди.

Кыргызстан токой пайдалануучу-
лар жана жер пайдалануучулар Ассоци-
ациясы профессионалдуу деўгээлди жогорулатуу  
иш-чараларын  бир гана кызматкерлерине аткарба-
стан, мїчєлєрїнїн дагы потенциалын жогорулатууда. 
Атап айтсак: Ассоциациянын мїчєлєрїнїн арасын-
да аймактарда тажрыйба алмашуу иш чаралары бол-
ду. Маселен, Жети-Єгїз районундагы Ассоциация-
нын мїчєсї Волокитин А.Н., фермердик чарбасында 
мємє-жашылча сактоочу жайын, мємє берїїчї  бакча-
ларын жана бакчасындагы тамчылатып сугаруу систе-
масы жана башка иш чаралары боюнча Ассоциация-
нын аймактардагы єкїлдєрї кенен маалымат алышты.

Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана 
жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы Ысык-Кєл 
облусунун Жети-Єгуз районунан 7га жер тилкесин са-
тып алды. Бул кєргєзмє жайга(демо-участок) дары 
чєптєрдї єстїрїї пландалууда.

Ассоциациянын колдоосу менен Ош облусун-
да болгон  «Агро-экспо 2014» кєргєзмєсїнє Ассоци-
ациянын мїчєлєрї єндїргєн продукциялар коюл-
ду. Кєргєзмєгє катышуунун  максаты Ассоциациянын 
мїчєлєрїнїн єндїргєн продукцияларын жайылтууга 
жана тажрыйба алмашуу иштерине  жардам берїї.

Ассоциация маркетингди  єнїктїрїї ишин кол-
го алып,   «SILK ROAD TASTE» , «Жибек Жолу Даа-
мы» товардык белги,  № 12572 кїбєлїк  Мамлекет-
тик патент кызматынан каттоодон єттї. «SILK ROAD 
TASTE» товардык белгисин колдонуу боюнча долбо-
ор иштелип чыкты.

Бул товардык белгинин ишин жылдырууда Мам-
лекеттик патент кызматынан єндїрїлїїчї продук-
циялардын аталыштарын тактоо боюнча анализ 
жїргїзїлїп, тисмеси тїзїлдї. «SILK ROAD TASTE» 

, «Жибек Жолу Даамы» товардык белгиси  менен 
иш алып барууда Тїркиянын бизнес тармагындагы 
єкїлдєрї  менен кызматташууга кадамдар жасалды.

Ассоциациянын сайтынын жаўы дизайны иштелип 
чыкты, бїгїнкї кїндє сайт деталдуу тїрдє иштеп чыгу-
уга муктаж. Ассоциацияда дагы бир жакшы жаўылык 
-  Нарын облусунда мобилдик ветеринар кызматы 
тїзїлдї,  жакынкы убакта бул кызмат эффективдїї 
жыйынтыгын берїїсї кїтїлїїдє.

Ассоциациянын  эл аралык кызматташтыкты жо-
горулатуу иш багытында  Ассоциация Норвегия токой 
тобу менен бирге “Туруктуу жайыт башкаруу ” долбо-
орун ишке ашырууда.

Белгилей кетчї нерсе, Ассоциациянын 
ишмердїїлїгїндє маалыматтарды єлкєгє жайылтуу, 
Ассоциациянын мїчєлєрїнїн кызыкчылыгын кор-
гоо. Бул максатта Ассоциация Соода єнєр жай пала-
тасы уюштурган  (26-29. 09. 2014) кєргєзмєгє бирин-
чи жолу Ассоциациянын мїчєлєрїнїн єндїргєн про-
дукцияларын «SILK ROAD TASTE» , «Жибек Жолу 
Даамы» товардык белгинин астында  катышты.  Бул 
жаўы бренд Кыргызстандыктарды жана  кєптєгєн кы-
зыкдар тараптарды єзїнє тартты. Чоў компаниялар 
кызматташууга кызыкдар экендиги байкалды жана 
кєптєгєн сунуштар тїштї. Ассоциация ноябрь айын-
да  «BIO-kg» Федерациясы уюштурган кєргєзмєгє ка-
тышып, мїчєлєрдїн єндїргєн  экологиялык таза про-

дукциялары кєргєзїлдї.
Мындан тышкары Ассоциация планда бекитилген 

иш чараларга ылайык, семинарларга, тегерек стол-
дорго, тренингдерге активдїї катышып келїїдє. Атап 
айтсак “Токойду туруктуу башкарууда Кыргызстандын 
жашыл экономикасы”, FAO-UNECE,  КР Єкмєтїнє ка-
раштуу Курчап турган чєйрєнї коргоо жана токой 
чарба мамлекеттик агенттиги жана Кыргызстан токой 
пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучулары-
нын Ассоциациясынын демилгеси менен єткєрїлгєн 
3 кїндїк семинарга  Ассоциациянын кызматкерлери 
активдїї катышып, жыйынтыгында   Ассоциациянын 
адистери жана   КР Єкмєтїнє караштуу Курчап турган 
чєйрєнї коргоо жана токой чарба мамлекеттик агент-
тигинин астында Токойлорду жайгаштыруу департа-
ментинин єкїлдєрї менен бирге  Республиканын бар-
дык аймактарында окутуу семинарларын єтїп келиш-
ти. Бїткїл дїйнєлїк банктын,  GIZ колдоосу менен 
Ассоциация Кыргызстандагы токойду жана жайытты 
башкаруунун ролу туурасында жергиликтїї элден со-
циалдык сурамжылоо жїргїзїштї.

Ассоциациядагы дагы бир чоў долбоор - БУУнун 
Азык тїлїк программасы (ВПП ООН)  менен бирге-
ликте республиканын бардык токой чарбаларында  иш 
чаралар жїрдї. Бул долбоордун максаты мамлекеттик 
токой фондуна, тактап айтканда  бардык токой чарба-
ларында жергиликтїї калк менен бирге кєчєттєрдї 
отургузуп, токойду сактоо жана жакырчылыктан чы-
гаруу.

Айткул БУРХАНОВ,
Ассоциациянын генералдык директору,

АССОЦИАЦИЯНЫН 2014-ЖЫЛДАГЫ ИШМЕРДЇЇЛЇГЇ
2014-жылдын январь айында Кыргызстан токой жана жер пайдалануучуларынын 
Ассоциациясынын иш планы бекитилген. Пландагы бирден-бир тапшырма Ассоци-
ациянын мїчєлєрїнїн кызыкчылыгын илгерилетїї. Бул багытта Ассоциациянын 
єкїлдєрї Республиканын бардык аймактарында Ассоциациянын мїчєлєрї менен 
жолугушууларды уюштурду.
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Бул иш-чарада Ассоциация-
нын генералдык директору Бур-
ханов Айткул Мустафаевич, Нор-
вегиялык токой тобунун баш-
чысы Ойстен Аасаарен кириш 
сєздєр менен конокторго кайры-
лып, породанын єзгєчєлїктєрї 
тууралуу кеўири баяндап бериш-
ти. Андан ары Ассоциациянын 
жасалма аргындаштыруу боюн-
ча адиси Жапаркулов Калмурат 
породаны туура аргындаштыруу 
жолдору, шарттары  тууралуу ба-
яндады.

- Биздеги уйларды Норвегия-
лык асыл тукумга аргындашты-
руудан кандай пайда алабыз?.. 
Уй сїттї кєп берет. Мал арасын-
дагы мастит, лейкоз сыяктуу ар 
кандай ооруларга туруктуу келет. 
Музоосу 2,7% оўой туулат, ошон-
дой эле аргындаштырылган уй-
лар ємїрї узак болот, ал эми 50 
литрден сїт берген уй болгону 1 
гана жыл жашайт. Бизге уйдун 
узак жашап, жакшы сїт, эт бер-
гени керек эмеспи? Аргындаш-
тырылган уйлар сїттїї, тоолуу 
шартка ыўгайлуу келет. Себеби 
ичке шыйрактуу бодо мал биз-
де бат эле бутун сындырып алат. 
Мындай малды сїт, эт багытына 

шарттап багууга болот. Эттїїлїк 
боюнча айтсак – мындай букалар 
кїнїнє 4 килодон эт кошо алат. 
Бизде бир жаман жагыбыз – мал-
ды этке жєнєтїп союп салабыз. 
Ал эми Норвегияда малга тапта-
кыр мындай мамиле кылышпайт. 
Алар конкурс кылышып, 250 миў 
букадан 12син тандап алышат.40 
жылдан бери тукумун улап, улам 
изилдешип, изденип мындай 
асыл тукумду чыгарышты да. 
Эми “Норвегиялык кызыл” по-
родасынын уругу менен биздин 
ири мїйїздїї малдарды урук-
тандыруунун 1 дозасы 450 – 500 
сом турат. Бир малга 1,5 дозадай 
сарпталат. Мал ээси ашып кет-
се 1000 сомдун тегерегинде ка-
ражат сарптайт. Республиканын 
тїндїгїндє да, тїштїгїндє дагы 
бирдей эле баа. Эгер биздеги 
кїнїнє 5-7 литр сїт берген уйду 
“Норвегиялык кызыл” асыл туку-
муна аргындаштырсак, ал сутка-
сына 15 литр сїт берет. Америка, 
Кытай сыяктуу єнїккєн єлкєлєр 
дагы ушул породаны сатып алып 
жатышат. 

Адистин баяндамасы адбетте 

келген конокторго, жергиликтїї 
фермерлерге кызыгууну пайда 
кылып, жаўы порода боюнча кєп 
талкууну жаратты. 

Иш-чаранын экинчи 
бєлїгїндє адистер коноктор-
го “Норвегиялык кызыл” поро-
данын жергиликтїї уйларга жа-
салма уруктандыруу процессин 
практикалык тїрдє кєрсєтїлдї. 
Ошентип, Кыргызстанда жаўы 
селекциялык породанын жара-
лышына биринчи кадам таштал-
ды.

Ассоциация бул иш-
чарага чейин Норвеги-
ялык “GENO Global AS” 
компаниясы менен “Нор-
вегиялык кызыл” букасы-
нын тукумун алып келїї 
келишимин тїзгєн. Кели-
шим боюнча Ассоциация 
расмий таратуучу (дис-
трибьютор) болуп эсеп-
телип, алгачкы 2000 доза 
Кыргызстанга алынып 
келинди. 

Норвегиялык “GENO 
Global AS” букалар-
дын тукумун селекция-
лык жол менен єстїргєн, 
єнїктїргєн жана са-
туу боюнча дїйнєдєгї 

эў алдыўкы компаниясы бо-
луп, єзїнїн продукциясын 20дан 
ашык мамлекетке экспорттойт. 
Ири мїйїздїї малдын “Норвегия-
лык кызыл” букаларынын тукуму 
дїйнє фермерлеринин арасын-
да чоў суроо-талапка ээ. Бул по-
роданын єзгєчєлїгї- анын сїттї 
мол бергендиги (орто эсеп менен 
жылына 10миў литр, кїнїнє 50 
литр), музоолордун чыдамкайлы-
гы, организминин сырткы фак-
торлорго туруктуулугу, ошондой 
эле тїздїктє жана тоолуу жерлер-
де багууга ыўгайлашкандыгы ме-
нен мїнєздєлєт. Асыл тукум по-

роданы алууга кызыккан-
дар болсо, Ассоциация-
нын башкы офисине кай-
рылууга болот. Урукту кан-
тип алуу, анын жасалма 
жол менен аргындашты-
руу, дегеле порода боюн-
ча, кеўири маалыматтарды 
биздин атайын адистерден 
ала аласыздар.

Аида КЕНЕНСАРИЕВА,
Ассоциациянын адиси

ЖАЎЫ СЕЛЕКЦИЯЛЫК ПОРОДАГА 
БИРИНЧИ КАДАМ ТАШТАЛДЫ

Ассоциацианын ишмердїїлїгїнїн негизин тїзгєн, жаратылышты туруктуу колдону-
уга жана айыл чабаны туруктуу єнїктїрїїгє шарт тїзїїгє кємєк кєрсєтїї жана анын 
ичинде Кыргызстанда эт жана сїт продукцияларын жакшыртуу, кєлємїн кєбєйтїї ар-
кылуу фермердик чарбаларды колдоо максатында їстїбїздєгї жылдын 4-декабрында 
Чїй областына караштуу Кант шаарында жайгашкан МИС фермасында жана Жалал-
Абад шаарында жайгашкан жергиликтїї фермердин чарбасында асыл тукум “Норве-
гиялык кызыл” аттуу ири мїйїздїї малдын селекциялык породасынын бет ачарына ар-
налган иш-чаралар болуп єттї. Ал иш-чараларга мамлекеттик кызмат єкїлдєрї, Жогор-
ку Кеўештин депутаттары, КР айыл-чарба министрлигинин жана жергиликтїї муници-
палдык органдардын єкїлдєрї жана ошондой эле фермерлер, ветеринарлар, эл-аралык 
бейєкмєт уюмдардын єкїлдєрї, басма сєз кызматкерлери чакырылды.

Кєздїн жоосун алган кыргыз жеринин табият єзї 
жасап койгондой кооздугун айтсак сєз жетпейт.

Кокту колоту, капчыгай єзєндєрї жаратылыштын ке-
ремет байлыктарына толо. Азыркы кыш кїрєє убагын-
да тоо токойлор ичинде жашоо кечирген жапайы жан 
жаныбарлар Кыргыз Республикасынын аўчылык де-
партаментинин Талас облусу боюнча єкїлчїлїгїнїн 
кєзємєлїнє  мыйзамдуу коргоого алынганын атал-
ган уюмдун єкїлчїлїк башчысы Кенжалы Арыкба-
ев бизге кенен отуруп кеп кылып берди. Алакандай 
ушу Таласта аўчылык аянты 460,3 миў гектар аянт-
ты тїзєт. Єрєєндє 5 ири аўчылык чарбалары аракетте-
нет.Каракол аўчылык аянты-95,5, Кеў-Кол , ичи-73,3, 
Кайыўды-125,5, Кїмїштак-102,5, Кара-Буура-63000, 
Талас заказниги-2,5 миў гектарга барабар. Аларда Кыр-
гызстандын Кызыл китебине кирген жан жаныбарлар 
жашайт. Мергенчилик департаментинин Талас боюнча 
єкїлїнїн маалыматына караганда бул аймакта эсептер 
кєрсєткєндєй 134 сїлєєсїн, 19 ак илбирс, 3 кїрєў аюу, 
178 суусар жана эчки текелер мекендешет. Быйыл  15 де-
кабрга чейин атайын уруксаты менен 35 эчки- текеге ан-
чылык жасалды. Келерки жылдын 15-январына чейин 
кекиликтерге аўчылык кылуу улантылып жатат.Азыр-
кы кыштын кычыраган ушул кїнїндє жан жаныбарлар-

дын ичинен экономикага єтє зыяндуу жырткыч жаны-
бар катары карышкырларды атып азайтуу иши план-
дуу жїргїзїлїп жатат. Єткєн жылдан быйылкы жыл-
дын апрелине чейин єрєєндє жылкы, кой, уйларга кол 
салып кырган 63 карышкыр атылды. Ал эми Кызыл ки-
тептеги дагы бир сейрек жаныбар Ак илбирс аталган ай-
макта бар болгону 4 даанага катталган жана катуу кор-
гоого алынган. Аталган Кызыл китептеги жаныбарлар-
ды коруктар боюнча эсептеп алганда алар Караколдо-4, 
Кїмїштакта-5, Беш-Ташта-3, Беш-Кєлдє-5 илбирстин 
жашаары аныкталып чыккан.

Кыргыз Республикасынын Аўчылык боюнча депар-
таментинин Талас облусу боюнча єкїлчїлїгїндє азыр 
ар бир райондо бирден аўчылык инспекторлору жана 7 
егерь маяна акыларынын аздыгына карабай эмгектенип, 
жаратылыштын ыксыз жабыркашына тоскоолдук ара-
кеттерин кєрїп турушат.Ушул максатта жакында Кыр-
гызстан токой жана жер пайдалануучуларынын Ассоци-
ациясынын адистери Абдырасулов К, Айдаров А, Алыке-
ев Н, Талас облусунун Бакай-Ата районунда жергиликтїї 
администрациянын кызматкерлери жана жергиликтїї 
калк, экологдор, токойчулар, фермерлер менен єткєргєн 
“Жашыл экономика жана токойду туруктуу башкаруу” 
окуу семинарында жаратылыш ресурстарын туруктуу 
жана сарамжалдуу пайдалануу багытында элге кенен ма-
алымат беришти.

Жоомарт БЕЙШЕНАЛИЕВ, Талас облусу

Тоолуу Кыргызстаныбыз ко-
оздугу жагынан Борбордук 
Азияда єзгєчєлєнгєн єлкє бо-
луп саналат.Анын аймагында 
кышы жайы тоў жугузбаган 
Ысык-Кєлїн бїгїн бїт дїйнє 
жїзї таанып калды.Ага жы-
лына орточо алганда 2-3 мил-
лион турист жакынкы жана 
алыскы чет єлкєлєрдєн ке-
лип эс алып ден -соолукта-
рын чыўдап кетишет.Акыркы 
кезде Кыргызстанда тоо ту-
ризми єнїгїї жолуна ыргак-
туу тїшїп,Теўир- Тоо ичин-
деги Соў-Кєл,тїштїктєгї 
Сары-Челек менен 
Арстанбап,Таластын башын-
дагы Суусамыр,  ичиндеги 
Тєє- Ашуу, Караколдогу жана 
Чоў-Таштагы лыжа базалары 
тоолуу єлкєнїн жашыл эко-
номикасын байытып барат-
кандыгы чындык.

ТОКОЙЛОР - ЖАШЫЛ ДЇЙНЄБЇЗ
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ЖЫЛДЫН МЫКТЫ 
ТОКОЙ ЧАРБАСЫ

Саамалык

Баткен областынын Кадам-
жай районунун Арпа-Сай ай-
ылынын тургуну. 1956-жылы 
туулган. Оштогу айыл чар-
ба техникумунун Агрономия 
факультетин аяктаган.Союз 
таркаганга чейин совхоздо 
питомниктерде агроном бо-
луп иштеп жїрїп, кийин єз 
їлїшїн алганда їй-бїлєсї 
менен ар кандай жемиш дарактарынын кєчєттєрїн эгип 
єстїрїї менен алектенет. Учурда 94 сотых жер їлїшїнїн 
30 сотугунда жалаў шабдаалы багы бар, 15 сотугу алма, 
калган жер аянтына шабдаалы, алма жана гилас жеми-
шинин данек уруктарын жаўы экти. Мындан тышкары 
питомнигинде єстїрїп даярдап койгон ижарага алган 
25-30 сотых жерге олтургузганга жете турган кєчєттєрї 
даяр турат. Продукциясын Россияга, Бишкекке сатып, 
жылдык кирешеси абдан жакшы. Быйылкы шабдаалы-
сынан 4,5 тонна жемиш тїшїм алып, Россиядагы алар-
мандарына кетти. Жакындан жардамчысы анын жубайы 
Жаннаткан эже менен бала-чакасы. 

– Ысык-Кєл областынын 
Жети-Єгїз районунун Кызыл-
Суу айылында жашайт. Ата му-
расын улантып, жеке чарба-
сын чоў фермердик чарбага 
кеўейткен. Учурда 14 гектар же-
рине мємє жемиш дарактарын 
єстїрєт жана бул дарактардын 
питомнигин кармайт. Негизги 
кирешесин кєчєттєрдї сатуудан 
табат. Айылдык шартта муздаткыч жабдыгы менен мємє 
жемиш продукцияларын сактоочу жайы бар.

«Байтїгєл» жамааты 2010-
жылы Ысык-Кєл областынын 
Тоў районуна караштуу Кєк-
Мойнок-2 айыл аймагында ую-
шулган. Жамаатты Кєк-Мойнок 
-2 айылынын тургуну Абдылдаева Бактыгїл жетек-
тейт. Жамаат тїзїлгєнгє чейин эле Бактыгїл эжебиз 
єзїнїн ємїрлїк жары Орозалиев Талант менен бир-
геликте кыргыздын улуттук буюмдарын жасап, Биш-
кек жана Алма-Ата шаарларына алып барып сатып 
жїргєн. Жамаат тїзїї Бактыгїл эженин демилге-
си болгону менен, аны ишке ашыруу оўойго турган 
жок. Бактыгїл эженин талыкпаган аракетинин жана 
єзїнїн идеясына тереў ишенгендигинин аркасында 
жамаат акырындык менен кичинекей ийгиликтерди 
жаратып отуруп, бїгїн туруктуу иштеп жатат. 2011-
жылы Бактыгїл эже долбоор даярдап, ПРООН аркы-
луу жамаатка грант менен жїн жана кебез тытуучу 
станок жана кездеменин бетине сайма сайган машина 
(тамбур машинасын) сатып алган. Бирок,тилекке кар-
шы жїн жана кебез тытуучу станок 3-фазадан турган 
токтун кубаттуулугун талап кылгандыктан жана жа-
мааттын каражатынын жоктугуна байланыштуу ста-
нок иштебестен токтоп турган. Жамааттын мїчєлєрї 
сатып алган жїндї колго жууп, колго тытып, буюм-
дарды жасап сатып жатышты. Быйыл Бактыгїл эже 
кайрадан долбоор жазып, Норвегия токой тобу та-
рабынан 35000 сом акчалай каржылоого ээ болду. 
«Байтїгєл» жамаатында Кєк-Мойнок-2 айылынын 10 
їй-бїлєсї эмгектенет. Жамааттын мїчєлєрї панно, 
кийиздин бетине тїшїрїлгєн сїрєттєрдї, балдардын 
жана чоў адамдардын жеўи жок чыптамаларын, кий-
изден бут кийимдерди, сумка, уюлдук телефон сал-
гычтарды, кыз-келиндер їчїн жасалгаларды, пинет-
каларды жана башка буюмдарды жасашат. Жамаат-
тын элге кызмат кєрсєтїп, айыл тургундарынын жїн 
жана кебездерин тытып, кыз узатуу тойлоруна сеп да-
ярдап, ала кийиз, шырдак жана сувенирлерди жасап, 
аларды Казакстан, Россия мамлекеттерине сатып, жа-
мааттын мїчєлєрїнїн жашоо деўгээлин кєтєрєбїз де-
ген максаты бар. 

 – Жалал-Абад областынын 
Сузак районуна караштуу Бар-
пы айылынын тургуну. Кесиби 
– инженер-зоотехник. Союз 
учурунда колхоз-совхоздордо 
иштеп жїрїп, 1996-жылы ал-
гачкылардан болуп жеке чар-
басын тїптєгєн. Алгачкы иш 
баштаганда 10 чакты гана кара 
малы бар болгон болсо, бул 
кїндє малынын саны 100гє жетти. Кахаржан малды жєн 
гана багып кєбєйтпєстєн, анын асыл тукумдуулугун арт-
тыруунун їстїндє изденип келет. Жеке чарбасы азыр “Ба-
кыт” асыл тукумдуу фермердик чарбасына айланган. Сїт 
єндїрїп сатуу жагын да жолго коюп алган. Айыл чарба-
сынын мал чарба тармагына кошуп жаткан салымы їчїн 
2003-жылы єлкє президентинин Ардак Грамотасына та-
тыктуу болгон. Їй-бїлєсїнєн тышкары дагы 12 адамды 
иш менен камсыз кылып турат.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ 
ИШКЕРИ

Сатыбалдиев Абдыжа-
лил – Ош областынын Ара-
ван районундагы “Мовий да-
рыя” суу пайдалануучулар 
Ассоциациясынын директо-
ру. Ассоциация тарабынан 
уюштурулган ашар ыкмасы 
менен каналдарды тазалоо 
боюнча 2013 -жылда Араван 
районунда Найман, Лянгар 
каналын жасаганга єзїнїн 
акчалай салымын кошкон. 
Ассоцияциянын мїчєсї ка-
тары жергиликтїї элдер ме-
нен активдїї иштеше билет 
жана ар кандай талаш-тартыш маселелерин жоюда бир 
топ демилгелер менен аракеттенип келет. Тепе-Коргон 
Айыл аймактык Кенешинин депутаты.

Жалал-Абад областы-
нын Базар-Коргон району-
нун Кызыл-Їўкїр токой чар-
басы – директору Анар-
бай уулу Элмирбек. Токой 
пайдалануучулар менен то-
кой сактап, кєбєйтїїдє, то-
койду туруктуу башкаруу 
менен аны туура пайдала-
нууда жергиликтїї эл ме-
нен жакын иштешип,мыкты 
єнєктєштїгїн кєрсєттї.

Токой жана жер пайда-
лануучулар Ассоцияциясы-
нын кызматкери, тїштїк ай-
мак боюнча координатор. 
Ассоцияциянын иш аракет-
терин тїштїк аймактагы 
жергиликтїї элге жайылтуу-
да кєп аракеттерди жасаган. 
Єзгєчє тамчылатып жана 
жамгырлатып сугаруу техно-
логияларын жеткирїїдє ре-
спубликанын бардык аймак-
тарында болуп, тамчылатып 
сугаруууну практикалык ык-
мада жеткирип келїїдє.

Баткен областынын Ка-
дамжай райондук мамле-
кеттик администрация баш-
чысы – аким Мадумаров 
Акрам Камбаралиевич. 
Келечек жашыл экономика-
га деп чакырып жатканда єз 
эли-жеринин табиятын сак-
тап, жакшыртып, токой жана 
агро сектордогу Ассоцияци-
янын иш аракеттерин туура 
кабылдап, ар убак колдоосу 
менен чыныгы єнєктєш бо-
луп келїїдє.

Элибизде эмгек эрезеге жеткирээри дайыма айтылып келген. Тоолуу єлкєбїздїн экономикасын кєтєрїп, токой жана жер пайдала-
нууда єзїнїн эмгектеги кїжїрмєндїгї менен башкаларга їлгї болуп, келечекке ишенимдїї караган алтын колдуу азамат, жаратман эм-
гекчилерибиз жок эмес. Кыргызстан токой жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы уюшулгандан тартып єз ишмердїїлїгїндє 
дайыма токой жана агро сектордогу эмгекчил, мээнеткеч, жаўыча кєз карашта иш алпарам деген атуулдарыбызга колдоосун кєрсєтїп 
келе жатат. Быйылкы 2014-жыл дагы биз їчїн жаман болгон жок. Катарыбызга жаўы мїчєлєр кошулду, кєп иштерди чогуу ча-
ран аткарганга жетиштик. Жылды жыйынтыктап жатып “Асыл Жер пресс” гезитибиз аркылуу айрым эмгеги, изденїїчїлїгї менен 
єзгєчєлєнгєн атуулдарыбызды быйылкы “жылдын каарманы” деген номинациялар менен белгилеп коюуну ылайык кєрдїк. Бул ки-
чинекей, бирок жагымдуу белегибиз сиздерге алдыдагы эмгек жолуўуздарда албан ийгиликтерге алпаруучу маяк болсун! Биз ишене-
биз – мындай асыл адамдар арабызда абдан кєп. Келиўиздер, бирге иштешели, улуу табият менен асыл жерибизди сактап, коргоп жана 
учурдун талабына ылайык жашаганга єтєлї. Келечегибиз – жашыл экономиканы кєтєрїї менен урпактарга баалуу табигый мураста-
рыбыз болгон токойлорубуз менен асыл жерибизди татына бойдон калтыруу! Жаўырган жылда жаўы изденїї, баалуу табылгалар ме-
нен кезигели!
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Ассоциация тарабынан Ысык-Кєл 
аймагында да алгылыктуу иштер 
жасалууда.

Алдыга коюлган иш пландары-
бызга ылайык Ассоциациянын 
мїчєлєрї аркылуу долбоорлор да-

ярдалып, алардын ичинен Тоў районунун Кєк-
Мойнок-2 айылында жайгашкан «Байтїгєл» 
жамааты Ассоциациянын негизги єнєктєшї 
болгон Норвегия токой тобу тарабынан кар-
жыланып, долбоору ишке ашырылды. 2010-
жылы «Байтїгєл» жамааты Кєк-Мойнок-2  
айыл аймагында уюшулган. Жамаатты Кєк-
Мойнок -2 айылынын тургуну Абдылдаева 
Бактыгїл жетектейт. Жамаат тїзїлгєнгє чей-
ин эле Бактыгїл эжебиз єзїнїн ємїрлїк жары 
Орозалиев Талант менен биргеликте кыр-
гыздын улуттук буюмдарын жасап, Бишкек 
жана Алма-Ата шаарларына алып барып са-
тып жїргєн. Айылда Бактыгїл эжеге окшо-
гон колунан узу тєгїлгєн кыз-келиндердин 
бош жїргєнї, жумуш табуу кыйынчылыктар-
га тураары Бактыгїл эжени тїйшєлтїп кел-
ген. Жамаат тїзїї Бактыгїл эженин демилге-
си болгону менен, аны ишке ашыруу оўойго 
турган жок. Жамаатка кирген адамдарга жу-
мушчу орундарын тїзїп берїї, сырье даярдоо, 
керектїї жабдыктарды сатып алуу маселеле-
ри каражатка келип такалды.  Бактыгїл эже-
нин талыкпаган аракетинин жана єзїнїн иде-
ясына тереў ишенгендигинин аркасында жа-
маат акырындык менен кичинекей ийгилик-
терди жаратып отуруп, бїгїн туруктуу иштеп 
жатат. 2011-жылы Бактыгїл эже долбоор да-
ярдап, ПРООН аркылуу жамаатка грант менен 
жїн жана кебез тытуучу станок жана кездеме-
нин бетине сайма сайган машина (тамбур ма-
шинасын) сатып алган. Бирок,тилекке каршы 
жїн жана кебез тытуучу станок 3-фазадан тур-
ган токтун кубаттуулугун талап  кылгандык-
тан жана жамааттын каражатынын жоктугуна 
байланыштуу станок иштебестен токтоп тур-
ган. Жамааттын мїчєлєрї сатып алган жїндї 
колго жууп, колго тытып, буюмдарды жасап 
сатып жатышты. Быйыл Бактыгїл эже кайра-
дан долбоор жазып, Норвегия токой тобу та-
рабынан 35000 сом акчалай каржылоого ээ 
болуп, кубанычы койнуна батпай турган мез-
гили. Бїгїнкї кїндє «Байтїгєл» жамаатын-
да Кєк-Мойнок-2 айылынын 10 їй-бїлєсї эм-
гектенет. Жамааттын мїчєлєрї панно, кийиз-
дин бетине тїшїрїлгєн сїрєттєрдї, балдар-
дын жана чоў адамдардын жеўи жок чыптама-
ларын, кийизден бут кийимдерди, сумка, уюл-
дук телефон салгычтарды, кыз-келиндер їчїн 
жасалгаларды, пинеткаларды жана башка бу-
юмдарды жасашат.  Жамааттын элге кызмат 
кєрсєтїп, айыл тургундарынын жїн жана ке-
бездерин тытып, кыз узатуу тойлоруна сеп да-
ярдап, ала кийиз, шырдак жана сувенирлерди 
жасап, аларды Казакстан, Россия мамлекет-
терине сатып, жамааттын мїчєлєрїнїн жа-
шоо деўгээлин кєтєрєбїз деген максаты бар. 
Жамааттын жетекчиси Абдылдаева Бактыгїл 
эжебиз жогорку билимдїї адис. Кесиби бо-
юнча инженер-курулушчу. Алма-Ата ишкер-
лер палатасынын мїчєсї. Палатанын прези-
денти Нуртаева Риманын колунан бир нече 
жолу улуттук традицияларды жайылтууга 
кошкон зор салымы їчїн дипломдорду жана 
сыйлыктарды алган.

Ассоциациянын иш-планында башка ре-
гиондор менен тажрыйба алмашуу карал-
ган. Ушул максатта февраль айында Ош шаа-
рында єткєрїлгєн Агро-Экспо «Жибек-Жолу 
2014 жыл» аттуу 10- эл аралык айыл-чарба 
кєргєзмєсїнє катышып, сапаттуу жана жо-
горку тїшїмдїї їрєндєрдї, сапаттуу жер се-
мирткичтерди заманбап технологиялар ар-
кылуу алуу мїмкїнчїлїктєрї менен тааныш-
тык. 2014-жылдын март айында Каракол ша-
арында Ысык-Кєл мамлекеттик админи-
страцисы, КРнын Єкмєтїнє караштуу Кур-
чап турган чєйрєнї коргоо жана токой чар-
басы мамлекеттик агенттиги, «Курчап турган 
чєйрєнї коргоонун туруктуу єнїгїїсї» ат-
туу БУУнун єнїгїї программасы жана «Мо-
дернизация жана єнїгїї агенттиги» коомдук 
уюму тарабынан «Жергиликтїї деўгээлде 

климаттын єзгєрїшїнє калыптануу» деген 
маанилїї темада семинар єткєрїлдї.  Семи-
нарда климаттын єзгєрїї маселелери, кли-
маттын єзгєрїїсїнїн индикаторлору, кли-
мат єзгєргєндєгї башкаруу жана гендер ма-
селеси, Кыргызстандын климат єзгєрїїдєгї 
милдеттери жана эл аралык макулдашуула-
ры, климат єзгєрїїдє жергиликтїї жана эл 
аралык тажрыйба, жергиликтїї деўгээлде 
климаттын єзгєрїшїнє калыптанууну стра-
тегиялык документтерге киргизїї, климат-
тын єзгєрїшїнїн Ысык-Кєл регионунун жер 
жана суу ресурстарына таасир бериши туура-
луу бир топ маселелер каралды.

Май айында Ассоциациянын кызматкер-
лери тарабынан  Германиянын GIZ уюму ме-
нен биргеликте World Bankтын заказы менен 
Балыкчы жана Жети-Єгїз токой чарбаларын-
да изилдєє иштери жїргїзїлдї. Изилдєєнїн 
максаты бїгїнкї кїндєгї токой чарбасында-
гы кєйгєйлєрдї, токойлордун абалын илик-
теп, токойду жана токой ресурстарын сак-
тап калууга долбоор тартуу болуп эсепте-
лет. Изилдєє иштеринин жыйынтыгында то-
кой чарбаларында бак-дарактар жыл сайын 
отургузулуп, бак-дарактардын єсїп кетїїсї 
70-80% тїзгєн. Балыкчы шаарынын тургун-
дары Балыкчы токой чарбасындагы жайыт-
тарды пайдаланышпагандыктарын билди-
ришкен. Токойду мыйзамсыз кыюу орун ал-
ган. Азыркы мезгилде Балыкчы токой чарба-
сы єзїнун жер аянттарын жергиликтїї калк-
ка узак мєєнєткє ижарага бергендигине бай-
ланыштуу абрикостун плантациялары кескин 
тїрдє єстї. Сугат суу маселеси курч абалда 
экенин белгилешти, себеби Балыкчы шаа-
рында дайыма болуп турган шамал топурак-
ты тез кургатат.

Жети-Єгуз токой чарбасы алгылыктуу 
иштерди жїргїзїїдє. Кєчєт тигилген аянт-
тар жылдан жылга єсїїдє. Жети-Єгїздє 
Тянь-Шань карагайы, сосна, ак кайыў, пих-
та, лиственница, терек  єстїрїлєт. Жети-
Єгїздє 10дон ашык питомниктер бар, алар 
кєчєт менен республиканын башка район-
дорун да камсыз кылышат. Токой чарба ку-
рорттук зонаны кеўейтїїнї максат кылуу-
да. Жергиликтїї калк жай мезгилинде токой 
чарбанын жерлерин ижарага алып акча кара-
жат табышат, жумушчу орундары менен кам-
сыз болушат. Токой чарбаларында жаз айын-
да кєчєттєрдї отургузуу маалында жумушчу-
лардын жетишсиздиги кєйгєйлїї маселе бо-
луп эсептелет. Жеке менчик питомниктер-
де акыны жакшы тєлєшкєндїктєн, адамдар 
ошол жакка барып иштешет. Ал эми токой-
чулардын айлык маяналары аз. Токой чарба-
лардын материалдык-техникалык базалары 
чыўдоону талап кылат.

Аталган токой чарбаларында жазгы 
кєчєттєрдї отургузуу, сугаруу жана багуу 
иштерине жергиликтїї  аз камсыз болгон 
їй-бїлєлєрдєн жумушка тартылып, иште-
ген акыларына Бїткїл дїйнєлїк азык-тїлїк 
программасы аркылуу ун жана суу май азык-
тарын алышты. Ассоциациянын кызматкер-
лери мониторинг иштерин жїргїзїп, азык-
тїлїк таратууну токой чарбалардын кызмат-
керлери менен биргеликте уюштурушту.

Ысык-Кєл аймагында кєрсєтмє аянт 
уюштуруу максатында токой жана жер пайда-
лануучулар Ассоциациясы єзїнїн єнєктєшї 
Норвегия токой тобу менен биргеликте 

Жети-Єгїз районунун Кызыл-Суу айылынан 
8 га жер тилкесин сатып алды. Жер тилкеге 
питомник уюштурулуп,тамчылатып сугаруу 
ыкмасы колдонулат. Кїнєсканалар салынат, 
дары чєптєрдїн тїрлєрї єстїрїлєт. Регион-
догу токойчулар жана жер пайдалануучулар 
їчїн практикалык семинарлар, тренингдер 
єткєрїлїп, фермерлердин жана токойчулар-
дын ишкердїїлїк жїргїзїїсїнє чоў кємєк 
кєрсєтїлєт.

Тамчылатып сугаруу-айыл-чарба єсїм-
дїк тєрїн сугаруунун прогрессивдїї ыкма-
ларынын бири. Суу жоготуусуз, полиэтилен 
тїтїктєрї аркылуу тамчылаткычтардын жар-
дамы менен ар бир єсїмдїктїн тїбїнє бери-
лет жана топурактын тамырлар жайланыш-
кан зонасын гана  нымдайт. Мындай учур-
да суу єсїмдїккє белгилїї  єлчємдє гана бе-
рилип, ал жоготууга жана тереў фильтраци-
яга кетпейт, жердин жуулуп кетїїсїнє, шор-
лонуусуна, бузулусууна жол берилбейт. Атал-
ган ыкманы сугат суу тартыш жерлерде, 
кїнєсканаларда, кайрак жерлерде, эўкейиш 
тїз эмес жерлерде жана тоо этектеринде кол-
донсо болот.

2014-жылдын 18-июнунда Ысык-Кєл 
облусунун Балыкчы шаарында тамчыла-
тып сугаруу боюнча республикалык семинар 
болуп єттї. Семинарга КРнын вице-премьер-
министри, айыл-чарба жана мелиорация ми-
нистри, Кыргыз Єкмєтїнїн Ысык-Кєл облу-
сундагы ыйгарым укуктуу єкїлї, токой жана 
жер пайдалануучулар Ассоциациясы жана ре-
спубликабыздын бардык региондорунан де-
легаттар катышты. Ассоциациянын кызмат-
керлери тамчылатып сугаруу ыкмасы боюн-
ча презентация жасашып, єз сунуштарын ай-
тышты. Тоў районуна караштуу Ак-Єлєў ай-
ылында жайгашкан  «Нарсу» дыйкан чарба-
сынын 28 гектар аянтына тамчылатып суга-
руу системасы коюлган. Семинардын каты-
шуучулары жеринде барып аталган ыкма ме-
нен кенен таанышышты. Тамчылатып сугаруу 
системасы Тоў районундагы Манжылы ту-
ристтик айылчасынын алма багына, Жети-
Єгїз районунда Ассоциациянын мїчєсї Во-
локитиндин питомнигине, Кєк-Мойнок-1 ай-
ылынын тургуну Сасыковдун питомнигине 
орнотулган. Бїгїнкї кїндє тамчылатып су-
гаруу ыкмасы дыйкандардын зор кызыгуусун 
жаратууда.

КРнын Єкмєтїнє караштуу Курчап тур-
ган чєйрєнї коргоо жана токой-чарба мамле-
кеттик агенттиги жана Кыргыз Республика-
сынын Экономика министрлиги менен бирге-
ликте ПРООН долбоорунун колдоосу менен 
2015-2017 жылдарга Ысык-Кєлдїн экологи-
ялык жана экономикалык туруктуу єнїгїїгє 
єтїї планын жана программасын иштеп чы-
гуу процесси башталды. Аталган программа-
ны иштеп чыгуу максатында ПРООН долбоо-
ру токой жана жер пайдалануучулар Ассоциа-
циясын ишке тартты.

Ар жылы єтїїчї мємє-жемиш фестивалы 
быйыл Жети-Єгїз районундагы Кызыл-Суу 
айылында єттї. Ассоциациянын мїчєлєрї 
фестивалга єзїлєрїнїн мємє-жемиштери, 
єндїрїп чыгарган продукциялары менен ка-
тышышты. Атап айтсак Ассоциациянын 
мїчєлєрї Абылгазиева Рахат єзїнїн консер-
валанган козу карын, помидор, бадыраў жана 
абрикостон жасалган компоттору менен, Аб-
дылдаева Бактыгїл кийизден жасалган пан-

но, бут кийимдер, сувенирлери менен, Воло-
китин Антон мємє-жемиш сактоочу жайына 
сакталган мємє-жемиштери менен катышты. 
Фестивалга Кыргызстандын мємє-жемиш 
ишканаларынын Ассоциациясы, Хельветас, 
Жайка, БАС(ЕББР), Тынчтык Корпусу, Тре-
нинг Отель, Утан окуу борбору, Цоки коом-
дук фонду, Бїткїл Дїйнєлїк Банктын Эл ара-
лык каржы корпорациясы (IFC), Десерт ак-
ционердик коому, Агат коттеждик шаарча-
сы, БУУ, КРнын профтехлицейлери, фермер-
лер жана Германия, Россия, Франция, Казак-
стан, Ирландия, Испания мамалекеттеринен 
меймандар болуп 2000ге жакын адам каты-
шышты.

Ассоциациянын катарына жанў мїчєлєр 
кабыл алынууда. Єзїнїн ишин андан ары 
єркїндєтїї максатында Ассоциацияга жаўы 
мїчє болуп Кєк-Мойнок-2 айылынын тургуну, 
ишкер жана токой пайдалануучу Дїйшєбаев 
Болгонбай кирди. 1991-жылдан баштап тур-
пан талдын 4 тїрїн,теректин 4 тїрїн отургуз-
ган. Бїгїнкї кїндє Дїйшєбаевдин 16000 бак-
дарагы бар. Анын ичинде алманын 6 сорту 
- Киргизский зимний, превосходный, крип-
сон, рашида, золотой ранет, апорт бар. Абри-
костун да 6 тїрїн тиккен. 2012-жылы ПРО-
ОНдун «Єзєндєгї токойлорду єстїрїї жана 
кайра калыбына келтирїї» долбоорунун ал-
кагында Дїйшєбаевдин жер тилкесине 7000 
тїп терек жана 220 абрикос тигилген. Бый-
ыл Дїйшєбаев абрикосунан 2,5 тонна тїшїм 
алды, кїз мезгилинде алмаларын сатат. Иш-
кер катары Бишкек-Балыкчы трассасынын 
Кубакы аялдамасында 40 орундуу «Ак жол» 
кафесин жана автоунаа ондоочу жайды иште-
тип, 12 адамга жумушчу ордун тїзїп берген. 
Чакан питомниги бар. Келечекте 2-3 гектар 
жер аянтын єздєштїрїп, кєчєттєрдїн жаўы 
тїрлєрїн тиксем деген максаты бар.

Ассоциациянын дагы бир жаўы мїчєсу 
Абылгазиева Рахат аттуу ишкер айым. Ра-
хат 2012-жылы кайра иштетїїчї чакан иш-
кана ачып, бїгїнкї кїндє консерваланган 
бадыраў, патисон жана козу карын чыгарат. 
Чыгарылган продукциялары Кыргызстан-
дын аймагында сатылат. Азырынча цех ча-
кан болгондугуна байланыштуу жылына 70-
75 миў банка бадыраў, патисон жана козу ка-
рын чыгарылат. Рахаттын келечекке койгон 
максаттары чоў. Ал айыл-арба продукцияла-
рын кайра иштетїї  боюнча кичи завод кур-
сам дейт.

2013-жылдын октябрь айында БУУнун 
Европалык экономикалык комиссиясы жана 
БУУнун азык-тїлїк жана айыл-чарба меке-
меси (ФАО) жашыл экономика саясатынын 
долбоорун окутуу жолдору жана консульта-
циялык кызмат кєрсєтїї менен ишке ашыра 
баштады. Аталган маселе боюнча 24-октябрь 
2014-жылы Балыкчы шаарында Ысык-Кєл 
жана Нарын областарынын єкїлдєрїнїн ка-
тышуусу менен токой жана жер пайдалануу-
чулар Ассоциациясы семинар єткєрдї.

Алдыда жаўы жыл келе жатат. Жаўырган 
жылда жалпы элибиз тынчтыкта болуп, жак-
шылыктар жылоолосун дейли. Буйруса 
кїжїрмєн эли-журтубуз менен албан ийгилик-
тердин кїбєсї бололу.

Майрам КЫДЫРАЛИЕВА,
Ассоциациянын Ысык-Кєл областы 

боюнча координатору

Элеттеги кадамдар
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Областыбызда мамлекеттик токой фон-
дуна караштуу арча токойлордун аян-
ты – 138 764 гектар, мында негизинен 

жер шартынын мїнєзїнє жараша арчанын 3 тїрї 
кездешет - Тїркчегой, Зеравшан жана жарым шар 
тїрїндєгї арчалар. Баалуу арча токойлорунун 
аянтын кєбєйтїї жана аны коргоп сактоо албет-
те токой чарба кызматкерлеринин негизги мил-
дети. Токой чарбалардын эмгек жамааттары жы-
лына 60-65 гектар жерге арча кєчєттєрїн отургу-
зууга жетишишїїдє. Арча єсїмдїгїнїн табигый 
жол менен кєбєйїшїнє да кєп аракеттер жаса-
лууда. Жылына питомниктерде 0,50-0,60 га жер-
ге арча уруктары себилип, кєчєттєр менен кам-
сыз болууда.Токой чарбанын эмгек жамааттары 
баа жеткис байлыгын коргоо,сактоо менен бир-
ге ,базар экономикасынын шартына ылайык то-
кой чарбалардын ишине алгылыктуу саамалык-
тарды киргизип, суулуу жерлерге элди отун, ку-
рулуш материалдары менен камсыз кылуу макса-
тында тал-теректерди, ит мурундарды єстїрїшїп, 
элдин кєчєткє болгон муктаждыгын камсыз кы-
лып келишет, ошондой эле мємє-жемиш питом-
никтерин уюштурушуп, ар кандай сорттогу же-

миш кєчєттєрїн єстїрїшїїдє. 
Баткен аймагында жарым чєлдїї, суусуз талаа-

лар кєп болгондуктан кєп жылдан бери токой чар-
ба тармагында жетекчилик кызматтарда жїргєн , 
азыркы учурда Кыргызстан токой пайдалануучу-
лар жана жер пайдалануучуларынын Ассоциаци-
ясынын генералдык директору Айткул Бурханов-
дун сунушу менен 2001-жылда бош жаткан жай-
ыттардын сапатын жакшыртып, экологиялык  
биотїрдїїлїктї жогорулатуу максатында сєксєєл 
дарагын єстїрїї алгачкы ирет колго алынып баш-
талган эле. Бул эмгек азыр єз натыйжасын бере 
баштаганы кубантууда. Ошол жакшы самаалык-
ты улантуу боюнча 2014-жылы Курчап турган 
чєйрєнї коргоо жана токой чарбасы боюнча мам-
лекеттик Агенттиктин директору С. Атаджанов-
дун буйругу менен Арка токой чарбасы 200 гек-
тар ,Баткен токой чарбасы 100 гектар ,Їч-Коргон 
токой чарбасы 350 гектар жерге сєксєєл урукта-
рын себишти. Ушундай келечектїї жакщы саама-
лыктарга жергиликтїї эл дагы катышып, кайта-
лангыс жаратылыш байлыгы болгон токойлорду 
сактоо жана кєбєйтїїгє салым кошушу инсандык 
ыйык парз деп эсептеймин.

Баткен єрєєнїнїн атагы алыска 
кеткен, даамдуулугу, дарылыгы менен 
белгилїї болгон єрїктєрїн ким бил-
бейт?.. Ага жараша Баткендин бир топ 
климаттык, географиялык, социалдык 
татаал шарттары бар экени да эч кимге 
жашыруун эмес.Жергиликтїї эл бар-
дык шартка карабастан єз аракетин 
кылып келет. “Мээнет – баккандыкы”,-
демекчи изденип мээнет кылгандар 
анын акыбетинде жакшы эле киреше 
алат.

Кыргызстан токой жана жер пай-
далануучуларынын Ассоциациясынын 
мїчєсї Акматов Аскар Баткен шаары-
нын тургуну. Анын «Ак-Єзєн» деп атал-
ган дыйкан чарбасы бар. Єрєєнїбїз 
бак-дарак єстїрїїгє ыўгайлуу болгон-
дуктан Акматов Аскар єз демилгеси ме-
нен Баткен шаарынын суу чыкпаган туз-
дуу жеринен 25 гектар жерди бєлдїрїп 
алып, «Ак-Єзєн» дыйкан чарбасын уюш-
туруп, мємєлїї токойго айландырат. 
Аскар агага бул иш оўойго турган жок. 
Ал ушул жерге суу жеткирїї їчїн 3 км жерден 
дюкердик ыкма менен єз каражатын жум-
шап, суу тартып алып келген. Ондогон жыл-
дагы тєккєн маўдай тер менен їзїрлїї эмге-
гинин эсебинен бїгїнкї кїндє 17 гектар жер-
ге бак дарактар отургузулган. Анын 14 гекта-
рына єрїк, алма, кара єрїк, 2 гектарына ги-
лас, 1 гектарына шабдаалы, 4 миў даана грек 
жаўгагынын кєчєттєрїн отургузулган. Буй-
руса кєп мээнеттерден кийин шабдаалы, ги-
лас, єрїгїнїн тїшїмїн алып, пайдаланып жа-
тат. Аскар ага багбанчылык ишинде Кыргыз-

стан токой жана жер пайдалануучуларынын 
Ассоциациясы тїзїлгєндєн баштап, ага ал-
гачкылардан мїчє болуп киргенин, Ассоци-
ация тарабынан уюштурулган семинарларга 
катышып, кєп тажрыйбаларды бєлїшїп жат-
кандыгын айтып элдин калын катмарына Ас-
социациянын пайдалуу таасирлери туурасын-
да жакшы ой- пикирлерин айтып келет.

Аскар аганын алдыга койгон асыл максат-
тары арбын. Эл-жерибизде тынчтык болуп 
турса, бийик максаттарыбыз, иш аракеттери-
биз орундала берет деген ишенибиз зор.

Бул ишти кєп жылдар-
дан бери Россияда иштеп 

жїрїп єзїбїздїн элге да пайда-
быз тийсин деген максат менен 
Їсєнова Паризат єз демилгеси 
менен баштады. Цехте тєрт жу-
мушчу келин эмгектенет. Азыр-
кы мезгилде эл їчїн ар кандай 
фасондогу кийимдер тигилїїдє. 
«Муз-Булак» фондунун жетек-
чиси «Арууке» цехти єнїктїрїї 
їчїн ПРООНдун жеке ишкер-
ликти єнїктїрїї программасы-
нын конкурсуна катышып, жаз-
ган долбоору колдоого алынып, 
азыркы мезгилге заманбап улут-
тук кийимдерди тигїї їчїн шарт 
тїзгєнгє жардам берген. Себеби 
єзїбїздїн улуттук кийимди айыл 
жергесинде тигїї їчїн жабдуулар 
жетишсиз болгон. Ушул учурда 
цехте заказ берїїчїлєр єтє кєп. 
Ошону менен бирге уздарыбыз 
айылдагы жаш кыздарга бычканды, тик-
кенди їйрєтїп жатышат. «Муз-Булак» 
коомдук фондунун жетекчиси токой 
жана жер пайдалануучулар Ассоциация-
сынын мїчєсї, маркум ЭшалиеваТурган 
кєп жылдан бери Баткен областынын со-
циалдык, маданий деўгээлин, туризмди 

єнїктїрїї,єрєєндєгї эў 
кєйгєйлїї болгон чек ара 
маселеси боюнча достук 

фестивалында улуттук тамактар боюн-
ча кєргєзмєлєрдї єткєрїп, азыркы мез-
гилде айыл жергесинде балдар музыка-
лык мектепти биринчи жолу 1981-жылы 
ачып, улуттук аспаптар менен камсыз кы-
лып, жаш таланттардын єсїшїнє чоў са-
лым кошкон. 

Бїгїнкї кїндє Баткен областын-
да жалпы Ассоциациянын кєчїлїк 
мїчєсї катталган. Ассоциациянын 
мїчєлїк акысынын 90%ы тєлєндї. 
Ассоциация мїчєлєрї менен бир-
геликте Дїйнєлїк жакырчылыкты 
жоюу азык тїлїк программасы Ка-
дамжай, Баткен жана Лейлек жамаат-
тык уюмдарында жайылтылып, эм-
гек їчїн иштеген мїчєлєргє ун жана 
єсїмдїк майы берилди.

Ошону менен бирге Кадамжай районун-
да Норвегиялык токой группасы жана токой 
пайдалануучулар жана жер пайдалануучу-
лар Ассоциациясы жайытты туруктуу пайда-
лануу боюнча долбоор даярдап, долбоордун 
жыйынтыгында жайыттардын сапатын жого-
рулатуу боюнча жакшы иш пландар иштелип, 
айыл округ башчыларына жана жергиликтїї 

элдерге жеткирилди. Марказ айыл єкмєтїндє 
жайытка баруу їчїн жаўы салынган кєпїрєгє 
Ассоциация тарабынан 1000 АКШ доллары 
єлчємїндє колдоо кєрсєтїлдї.

Ошону менен бирге Ассоциациянын ту-
руктуу иштешине шарт тїзїї максатында 
айыл округдарынан ижарага жер алуу боюн-
ча сїйлєшїїлєр жїрїп жатат.

Учурдан пайдаланып Кыргызстан токой 
пайдалануучулар жана жер пайдалануучула-
рынын Ассоциациясынын эмгек жамаатын, 
жалпы жер жана токой пайдалануучулар бол-
гон мекендештерибизди кирип келе жаткан 
2015-жаўы жыл менен чын ниетимден кут-
туктаймын.

Келе жаткан жаўы жыл баарыбыз їчїн 
ден-соолуктун, иштеги албан ийгиликтер-
дин, бакыттын жылы болсун. Єлкєбїздїн ар 
тараптуу єнїгїїсїнє чоў салымы бар жооп-
туу ишиўиздерди ар дайым ийгиликтер кош-
топ, жаўы жыл жалпы журтубузга тынчтык-
ты, токчулукту, молчулукту тартууласын!

Жакшы жыл келсин элиме,
Ынтымак болсун жеримде.
Биргелешип иштейли,
Талыкпай айыл жеринде.
Ассоциациянын жардамы ,
Тийип турсун элиме.

“АК-ЄЗЄН” ГЇЛДЄЙТ

ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАНДАНДЫРУУ
Баткен жергеси бор-
бордон бир топ алы-
ста жайгашкан ай-
мак. Анда жашаган 
жергиликтїї кал-
ктын негизги байлы-
гы - ак чокулуу бий-
ик тоолорунда со-
зулуп жаткан арча-
луу токойлору жана 
єрєєндєгї айтылуу 
єрїкзарлары. Ошон-
дуктан аны кєздїн ка-
региндей сактоо жана 
толуктоо бїгїнкї 
кїндє єтє маанилїї 
маселе болуп сана-
лат. Єрєєнїбїздєгї 
баа жеткис жараты-
лыш байлыктарын 
жергиликтїї эл ме-
нен биргеликте сак-
тоо, аны сарамжал-
дуу пайдаланууда Бат-
кен областындагы то-
кой чарбалардын эм-
гек жамааттары учур-
дун талабына ылайык 
аракеттерди кылып 
жатышат.  

АЙГЇЛ ГЇЛДЇЇ АЙЫЛДАГЫ 

«Арууке»Баткен районунун Кара-Булак айыл окуру-
гуна караштуу Кара-Булак айылынын элдик 
муктаждыктарынын бири болгон «Арууке» 
тигїї ишканасы 2013-жылы «Муз-Булак» ко-
омдук фондунун жана токой пайдалануучулар 
жана жер пайдалануучулар Ассоциациясынын 
мїчєлєрї менен биргеликте єз ара жардам 
топтору биригиши менен ачылган. 

Инаваткан КАМБАРОВА, 
Ассоциациянын Баткен областтык координатору

БАТКЕНДИКТЕРДИН АРАКЕТИ
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Ассоциациянын областтагы коорди-
натору тарабынан аталган жама-

аттарга жакындан практикалык  жардам-
дар кєрсєтїлдї, бир топ маалыматтар ме-
нен кеўештер берилди. Жогоруда атал-
ган жамааттар єз уставдарын жергиликтїї 
Айыл округдарынан каттоодон єткєрїштї.
Эми жамааттардын Уставынын негизинде єз 
ишмердїїлїктєрїн жер жерлерде жїргїзїп 
жатышат.  Токойду сактоо жана токой-
ду єнїктїрїї иштерине активдїї катышып, 
жергиликтїї калкты токойду биргеликте баш-
каруу жумуштарына тартып, єз иштери ме-
нен алектенишип келет. 2014-жылдын 21-сен-
тябрында Аксы районунун Кербен шаарында 
єткєрїлгєн «Аксы кайнаалысы” фестивалына  
Аркыт токой пайдалануучулар жамаатынын 
лидери Муратаалы Жумабаев катышты. Фе-
стивалга келген Индиянын Кыргызстандагы 
єкїлїнїн  жана бейєкмєт уюмдардын,  аймак-
тардан келген жеке ишкерлердин єкїлдєрї 
Аксы кайнаалысын жеринде кургатуу, кайра-
дан иштетїї боюнча жаўы технологияны кол-
донуу  маалыматтары менен кеўири тааны-

ша алышты. Ошондой эле Аксы аймагындагы 
кара кайнаалыны кургатып сатуу боюнча дол-
боор жазылды. 2014-жылдын 30-октябрында 
Жалал-Абад шаарында Ассоциациянын бор-
бордук аппаратынын адистеринин демилге-
си менен «Жашыл экономиканы єнїктїрїї 
программасы» боюнча  єткєрїлгєн семинар-
га жогоруда аталган жамааттардын бардыгы-
нан єкїлдєр катышышты жана єз потенциал-

дарын жогорулатуу боюнча керектїї 
бир топ маалыматтарды алышты. Ошондой 
эле бул семинарга токой чарбалардын жо-
оптуу адистери,  аймактык башкармалык-
тын аппаратынын адистери, Жаўгак жана 
мємє-жемиш институтунун, єкмєттїк эмес 
уюмдардын єкїлдєрї, дыйкан-фермерлер, 
жеке ишкерлер дагы чакырылып катыша 
алышты.

Ал эми ушул жылдын 22-ноябрында 
Жалал-Абад шаарынын Барпы атындагы 
драмтеарында  КР Єкмєтїнїн Жалал-Абад 
областындагы ыйгарымдуу єкїлчїлїгїнїн 
демилгеси, «АгроЛид » коомдук бирикме-
синин, Германиянын «Жайзет» долбоору-

нун жана Ош областынын єнїктїрїї долбо-
орунун колдоосу менен  «Кыргыз жаўгагы” 
фестивалы  єткєрїлдї. Фестивалга Ассо-
циациянын мїчєлєрї дагы катышууга ча-
кырылды: Аксы районунун Кербен шаары-
нан  «Аксыкент-Кенчи» коомдук бирикмеси-
нин жетекчиси Чукатаева Чынарбїбї, Ноокен 
районунун Кочкор-Ата токой жана жер  пай-
далануучуларынын жамаатынан, лидери Айт-

баев Мамасейит, Базар- Коргон районунун  
Кызыл-Їўкїр токой чарбасынын «Кызыл-
Алма»  жамаатынан Курманалиев Каныбек 
жана «Кєк-Ой» токой жана жер пайдалану-
учулар жамаатынан Самидинов Джамили-
дин катышты. Алар єздєрї  чыгарган жаўгак 
мємє-жемиш продукцияларын  кєргєзмє-
жарманкеге коюшту. Жарманкеде єз  продук-
циялары жєнїндє сатып алуучуларга жарна-
ма кылып,  маалымат беришип, элге токой 
продукцияларын сата алышты. Фестивал-
га Бишкек жана Ош шаарынан, республика-
нын аймактарынан кєптєгєн  ишкерлер, или-
мий кызматкерлер, токой чарбалардагы токой 
жана жер пайдалануучулар, єкмєттїк эмес 
уюмдар, коомдук бирикмелер катышып, су-
нушталган презентациялар менен кеўири та-
анышышып, кыргыз жаўгагынын баалуулугу 
жєнїндє  тиешелїї  маалыматтарды алышты.

Мизамидин САТЫГУЛОВ, 
КТЖПАнын Жалал-Абад 

областындагы
координатору

ЖАМААТТАРДЫН 
ИШМЕРДЇЇЛЇКТЄРЇ 

АЛГЫЛЫКТУУ
Жалал-Абад областынын аймагындагы токой чарбаларда  2014-жылы жаўы  

6 жамаат уюшулду жана  єз арыздарынын негизинде Ассоциацияга мїчєлїккє 
кабыл алынды.  Атап айтканда, Базар-Коргон районунун аймагындагы Кызыл-
Їўкїр токой чарбасында “Кызыл-Алма” токой жана жер пайдалануучулар жама-
аты (лидери Курманалиев Каныбек) жана “Кєк-Ой” токой жана жер пайдалану-
учулар жамааты (лидери   Самидинов Джамилидин), Аксы районунун аймагын-
дагы Аркыт токой чарбасында  «Аркыт токой жана жер пайдалануучулар жамаа-
ты»  (лидери Жумабаев Муратаалы), Ала-Бука районунун аймагындагы Ала-Бука 
токой  чарбасында «Ала-Бука токой жана жер пайдалануучулар жамааты» (лиде-
ри Акимбеков Женишбек), Чаткал районунун аймагындагы Чаткал токой  чар-
басында  «Чаткал токой жана жер пайдалануучулар жамааты» (лидери Ызакбаев 
Абай), Токтогул районунун аймагындагы Чолпон-Ата айыл округунда “Келечек”  
токой жана жер пайдалануучулар жамааты (лидери Чалов Акмат) уюшулду. Алар 
тарабынын єз ыктыяры менен мїчєлїк акылар тєлєнїп келїїдє.

Целью визита было знакомство 
с ситуацией в области управления 
лесными ресурсами, в том числе 
горными орехоплодовыми лесами 
Республики Кыргызстан, информи-
рование лиц принимающих реше-
ния в лесной отрасли о системе до-
бровольной лесной сертификации 
FSC, а также обмен мнениями по 
вопросу сотрудничества в сфере до-
бровольной лесной сертификации.

В ходе визита представитель 
FSC приняла участие в Практиче-
ской конференции по продвиже-
нию устойчивого управления паст-
бищами в Центральной Азии, при-
няла участие во встрече в Депар-
таменте лесных экосистем и особо 
охраняемых территорий Государ-
ственного Агентства Охраны Окру-
жающей Среды и Лесного Хозяй-
ства Кыргызской Республики, а так-
же приняла участие в участие в Пер-
вом Фестивале Грецкого ореха, про-
водимого в г. Жалал-Абад Джалала-
бадской области.

В рамках визита представи-
тель FSC приняла участие в пер-
вой Практической конференции по 
продвижению устойчивого управ-
ления пастбищами в Центральной 
Азии, на которой приняли участие 
80 представителей всех централь-
ноазиатских стран, региональные и 
международные эксперты. Конфе-
ренция была инициирована Депар-
таментом пастбищ Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызской Республики (МСХМ 
КР) при поддержке проекта Евро-
пейского Союза «Управление ле-

сами и биоразно-
образием, вклю-
чая мониторинг 
окружающей среды 
(FLERMONECA)», 
реализуемого Гер-
манским обществом 
по международно-
му сотрудничеству 
(GIZ). Основными 
партнерами высту-
пили Международ-
ный фонд сельско-
хозяйственного раз-
вития (IFAD) в Кыргызстане и Тад-
жикистане; Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (FAO) и Про-
грамма развития ООН (ПРООН).

На открытии конференции с 
приветственной речью выступили 
экс-президент КР Роза Отунбаева, 
вице-спикеры Жогорку Кенеша КР 
Бодош Мамырова и Надира Нарма-
това, депутат Жогорку Кенеша КР 
Эсенгул Исаков, глава отдела эко-
номического сотрудничества и раз-
вития Посольства Германии Петра 
Хипманн, руководитель проектов 
IFAD в Кыргызстане Фриц Жепсен, 
менеджер проектов Европейского 
Союза в Кыргызстане Миа Дюбуа-
Буссе, директор Департамента паст-
бищ МСХМ КР Абдумалик Эгем-
бердиев, эксперт из Великобрита-
нии Рой Бенке. Высокопоставлен-
ные гости отметили важность дан-
ного мероприятия, которое будет 
способствовать развитию пастбищ-
ной реформы в странах Централь-
ной Азии и обмену знаниями и опы-

том в регионе. 
На конференции проведена 

краткая встреча с заместителем ди-
ректора Госагентства охраны окру-
жающей среды и лесного хозяства 
гос. Чынгожоевым А. Т., который 
отметил необходимость сертифика-
ции лесоуправления и лесной про-
дукции.

На следующий день одна из 
встреч прошла в Департаменте лес-
ных экосистем и особо охраняе-
мых территорий Государственно-
го Агентства Охраны Окружающей 
Среды и Лесного Хозяйства Кыр-
гызской Республики - директором 
Ормоновым Адыл, в ходе которой 
обсуждалась Реформа лесного сек-
тора, а так же возможность и необ-
ходимость внедрения Системы До-
бровольной Лесной Сертификации. 
Кроме того в течение дня прошли 
встречи с Усуповым Маратом - ди-
ректором типографии, который 
проявил интерес к получению сер-
тификата цепочки поставок, а так 
же с Акимовым Кубанычбек - ди-
ректором центра по сертификации 

систем менеджмента качества и 
персонала, который в свою очередь 
высказался в пользу поддержки До-
бровольной системы лесной Серти-
фикации в КР. Далее вечером того 
же дня в неформальной обстанов-
ке прошла встреча с руководителем 
проекта GIZ «Сохранение биораз-
нообразия и снижение бедности че-
рез совместное управление орехо-
плодовыми лесами и пастбищами» 
госпожой Уте Фишер-Зуйковой, 
при встрече с которой она проявила 
заинтересованность в Сертифика-
ции Лесоуправления для пилотных 
Лесхозов в рамках проекта.

Далее несколько дней были от-
ведены для ознакомления с Арче-
выми (можжевеловыми) лесами 
Ошской области и Орехоплодовы-
ми лесами Джалалабадской обла-
сти. 

В то же время Ассоциацией Ле-
сопользователей и Землепользова-
телей Кыргызстана были организо-
ваны встречи с руководством и спе-
циалистами Джалалабадского об-
ластного управления орехоплодо-

выми лесами, в ходе которых выяс-
нилось, что принципы доброволь-
ной лесной сертификации для лес-
ных экосистем и не древесной про-
дукции уже много лет назад были 
заложены в стратегию развития 
лесного сектора КР.

В конце визита представитель 
Регионального Офисп FSC для 
стран СНГ приняла участие в Пер-
вом Фестивале Грецкого ореха, про-
водимого в г. Жалал-абад Джалала-
бадской области.

Во время недельного визита 
были налажены деловые контакты, 
которые могут служить основой со-
трудничества в области сертифи-
кации по системе FSC, содействия 
реформированию лесного сектора 
Кыргызстана.

По мнению Мариам Матила ви-
зит в Кыргызстан оказался очень 
плодотворным. Мы увидели жи-
вой интерес к развитию доброволь-
ной лесной сертификации в сфере 
недревесной продукции леса, сер-
тификации экосистемных услуг, к 
включению отдельных положений 
добровольной лесной сертифика-
ции в состав государственной про-
граммы по развитию орехоплодных 
культур в Кыргызской республике 
до 2025 года. Мы надеемся на про-
должение сотрудничества.

По всем вопросам прось-
ба обращаться к Региональ-
ному Координатору по рабо-
те с ключевыми Клиентами в 
странах СНГ, Мариам Маттила, 
m.matilaatfscpointorg или по те-
лефону +7 925 51 91 007

По приглашению Ассоциации 
Лесопользователей и Земле-
пользователей Кыргызста-
на, Региональный Координа-
тор по работе с ключевыми 
клиентами в странах СНГ, Ма-
риам Маттила посетила Кыр-
гызстан в конце ноября с.г.

Первые шаги добровольной лесной 
сертификации (FSC) в Кыргызстане
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The technical/practical development 
of the association should pass by the 
implementation of a sequence of coherent 
and complementary activities related to 
the main objective of the association, i.e. 
contribution in creating better conditions for 
development forestry and agriculture sector. 
Therefore, the association has to propose and 
apply sustainable management approaches; 
introduce, demonstrate and realize relevant 
and innovative practices capable to meet the 
needs and the expectations of the members 
and other stakeholders.     

The ongoing NFG project has mainly 
focused on providing means and tools that 
could create effective operative conditions and 
allow to the association to develop its stature, 
enhance its potential and develop initiatives 
and activities that could attract interest of its 
members and other interested groups. 

In this perspective, NFG project continued 
to provide the association with several sites to 
be developed as “Demonstration & Training 
Farms” [Bishkek, Djalal-Abad and Issyk-
Kul]. Such “infrastructures” would give the 
association the opportunity to perform and 
disseminate useful demonstration activities and 
innovative management practices adapted to 
the specificity of each region and responding to 
the local demands.

During 2014, through NFG project, the 
association undertook 
several “groundwork” and 
“basic improvements” on 
the existing facilities and 
structured the foundation 
for prospective 
development of the 
sites. Of course, this 
has to be promoted and 
strengthened through 
additional organizational, 
technical and practical 
interventions that deal with 
good agricultural practices. 

The aim is not only to develop the 
sites for demonstration and training 
purposes that could influence 
and convince members and other 
stakeholders to carry out similar 
actions to increase their livelihood 
through producing quality forest 
and agricultural products (food and 
non-food), but also for commercial 
purposes that could “partly” insure 
the economic sustainability of the 
association. 

In this perspective, it is planned 
to specify and affect the activities to be 
undertaken in each Demo-Site in accordance 

with the context and the opportunities in each 
region, i.e.: Bishkek as a “hub for planting 
materials and training activities”; Djalal-Abad 
as a “hub for processing and giving added 
value for local potential products (walnut, dry 
fruits…) and also for demonstrating practical 
methods for sustainable forest management, 
valorization and improvement of local natural 
resources (walnut forests); Issyk-Kul as a “hub 
for promoting cultivation, storage, conservation, 
processing and marketing of medicinal herbs. 

When it comes to structure its commercial (business) 
development activities, the association should take into 
consideration two complementary aspects, i.e.:  

1. How to respond to the economic requirements that could 
insure the financial sustainability of the association in the 
long term.

2. How to create (or contribute in creating) new market 
opportunities for members and farmers.  

In view of that, it’s “fundamental” for the association to capture 
new market advantages, and consider all the opportunities 
related to forest, agriculture and other land use products/actions 
having socioeconomic value or which could be promoted as 
potential income generating activities for the benefit of the 
association and its members (products processing, marketing, 
storing…). 

Parenthetically, the Kyrgyz Association of Forest and Land 
Users has already stated its international partnership through 
signing an agreement with GENO, the Norwegian breeding 
organization of Norwegian Red (NRF), as the official distributor 
of the Norwegian Red semen in Kyrgyzstan. The association 
has recently received the first delivery of the Norwegian Red 
semen and organized the formal launch of the distribution of the 
product in Kyrgyzstan, which was held on December 4, 2014 at 
Kant Milk-Farm [МИС].

Долбоор

Kamel CHORFI/Камель ШОРФИ
Coordinator NFG Programs in Central Asia 
Норвегия токой тобунун  Борбордук Азиядагы 
Программасынын Координатору 

Working session of the Norwegian 
Ambassador with Association`s staff

Basic improvement works in 
Djalal-Abad Demo-Site!

A new site to be developed as office 
and storage facilities 

for Issyk-Kul Demo-Farm!

Ceremonial launch of the distribution of the Norwegian 
Red Cow semen in Kyrgyzstan!

Action plan for 2014: 
 A targeted and multi-aspect development 

of the Kyrgyz Association of Forest and 
Land Users

The aim is to align the association’s 
management with the existing laws and 
regulation, the rules composing its charter and 
its intended objectives. The ongoing phase of 
the project focused on setting up a “basis” that 
could provide the association with “management 
rudiments”, notably through organizing regular 
Board Meetings, capacity building and training 

sessions… However, several “multidimensional 
management challenges” still are stressing 
the association (Organizational, technical, 
juridical, economical…). In order to provide 
the association with a strong and sustainable 
status within the forestry and agriculture sector 
in Kyrgyzstan, the institutional development 
has to be a “continuous process”. In view of 

that, in 2014 NFG particularly centred attention 
on how to improve the coordination between 
the different institutional constituents of the 
association (Board, executive, regional and 
local structures, members…) and how to 
develop, coordinate and promote members’ 
crucial concerns and interests.

A CONTINUING PROCESS OF ASSOCIATION’S INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

ASSOCIATION’S TECHNICAL/PRACTICAL DEVELOPMENT

Considering the Demo-Farm as a tool 
for disseminating useful information and 
practices, as well as an efficient mean to 
attract members, it will be also necessary 
for the association to link the development 

of the Demo-Farms with effective 
mechanisms allowing to “promote”, “follow 

up” and “improve” the impact of these 
“infrastructures” on rural development [from 

the Demo-Farms to the farmers].

DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ACTIVITIES 

DEVELOPMENT OF THE DEMO-FARMS 

Project  in  Kyrgyzstan
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Ассоциацияны башкаруудагы негизги максат -  уставда ал-
дыга койгон максаттарды мыйзам жоболоруна шайкеш келтирїї. 
Долбоордун азыркы фазасы Ассоциацияны туруктуу башкаруу-
га багытталган “башкаруу негиздерин” тїзїї болуп эсептелет. 
Єзгєчє, мезгилдїї Кеўеш отурумдарын єткєрїї, окуу тренинг-
дерин уюштуруу аркылуу потенциалды кїчєтїї. Арийне, кээ бир 
“кєп аспекттїї маселелер” азырга чейин Ассоциацияга биз аз 
ыўгайсыздыктарды туудурууда (башкаруу, техникалык, юриди-
калык, экономикалык). Ассоциацияны Кыргызстанда токой жана 

айыл чарба тармактарында туруктуу статус менен камсыз кылуу 
їчїн  институционалдык башкаруу “туруктуу єнїгїїдє” болушу за-
рыл. Ошол негизде, 2014-жылы Норвегия токой тобу  ар тармак-
туу ич ара башкарууну  жакшыртуу жолдорун  (Кеўеш, аткаруу ор-
ганы, регионалдык жана жергиликтїї бєлїмдєр, мїчєлєр...) жана 
Ассоциация мїчєлїгїн координациялоо боюнча жумуштарды, 
ошондой эле Ассоциация мїчєлєрїнїн кызыкчылыктарын коргоо 
боюнча жумуштарды єнїктїрїїгє кєўїл бурууда.

Ассоциациянын техникалык-практи-
ка лык єнїгїїсї Ассоциациянын негиз-
ги максатына ылайык кошумча макулда-
шылган иш-чараларды єткєрїї  аркылуу 
болушу зарыл, башкача айтканда, токой 
жана агрардык сектордун єнїгїїсїнє 
мыкты шарттарды тїзїїгє  салым кошуу. 
Андыктан,  Ассоциация єз мїчєлєрїнїн 
жана башка кызыккан тараптардын 
суроо-талаптарына туура келген инно-
вациялык ыкмаларды сунуштоо, элге 
кєрсєтїї жана ишке ашырууда турук-
туу башкаруу мамилелерин сунуштоосу 
жана пайдалануусу абзел; 

Норвегия токой тобунун  улануудагы 
(Текущий) долбоору, негизинен Ассоциа-
цияга жаўы мїчєлєрдї, ошондой эле баш-
ка кызыккан тараптарды  тартууга себеп 
боло турган жана Ассоциацияны керектїї 
жана потенциалды єнїктїрїїгє єбєлгє 
тїзїїчї  жабдыктар менен камсыз кылуу-
га багытталган. 

Аталган тармакта Норвегия долбоо-
ру Ассциацияга бир нече жер тилкелерин 
-  “кєргєзмє жана їйрєтїїгє  багытталган 
чарбаларын”  камсыздап берїїсїн  улан-
тууда (Бишкекте, Жалал-Абадда, Ысык-
Кєлдє).  Мындай “инфраструктуралар” 
Ассоциацияга ар бир регион тургундары-
нын єзгєчєлїгїнє ылайыкташтырылган 
кєргєзмє иш-чараларын жана инновация-
лык заманбап башкаруу ыкмаларын атка-
рууга шарт тїзєт.

2014-жылы Норвегия долбоорунун ал-

кагында Ассоциация 
аталган кєргєзмє уча-
стокторунда бир кан-
ча “негизги даярдоо жу-
муштарын” аткарды. 
Албетте, бул иш чара-
лар кошумча техника-
лык жана уюштуруу ба-
гытында айыл чарба практикалык ык-
малары аркылуу дагы да жакшыртуу-
га жана кїчєтїлїїгє муктаж.

Кєргєзмє участогу бир гана 
айыл элине єз турмуш жагдайла-
рын  сапаттуу токой жана айыл чар-
ба єндїрїмдєрїн чыгаруу менен 
(азык-тїлїк жана азык-тїлїк эмес) жак-
шыртууга активдїї кадам жасоого  єз 
таасирин  тийгизїїчї  кєрсєтмє  жана 

їйрєтїї багытында гана эмес, ошондой 
эле Ассоциацияны туруктуу экономика-
лык, кайсы бир деўгээлде ком-
мерциялык багытта єнїгїїсїн 
камсыздайт. 

Ар бир Кєргєзмє-
Участогуна  ар бир региондун 
жер єзгєчєлїгїнє,  жаратылыш 
шарттарына ылайык жумуш 
багыттарын тактоо каралган,  
башкача айтканда: Бишкек 
кєчєт єстїрїї жана їйрєтїї иш 
чараларын єткєрїїгє багытталган тїйїн; 
Жалал-Абаддагы жер-жемиштерди кай-

ра иштетїї жана жергиликтїї азык-тїлїк 

єндїрїмдєрїнїн баалуулугун жогорула-
туу (грек жаўгагы, кургатылган жер же-
миштер), ошондой эле токойду туруктуу 
башкаруу боюнча практикалык ыкмалар-
ды колдонууну кєрсєтїї, жергиликтїї жа-
ратылыш ресурстарынын баалуулугун жо-
горулатуу (жаўгак токойлору) багытында-
гы тїйїн; Ысык-Кєлдє їрєн єстїрїї, сак-
тоо, камдоо, кайра иштетїї жана дары 
єсїмдїктєрїн сатуу багытындагы тїйїн 
катары єнїктїрїї. 

Долбоор

Кыргызстандагы долбоор
2014 - жылдын Жумуш планы

Кыргызстан токой жана жер пайдалануучулардын 
Ассоциациясынын  максаттуу жана кєп тармактуу 

єнїгїїсї

 Коммерциялык багытты єнїктїрїїдє  Ассоциация 
їчїн эки кошумча аспектини кєўїлгє алуу абзел, баш-
кача айтканда:

1. Узак убакыттуу Финансылык туруктуулукту 
бекемдєєдє кантип экономикалык талаптарга жооп берїї.  

2. Ассоциация мїчєлєрїнє жана фермерлерге жаўы 
базар экономикалык мїмкїнчїлїктєрїн  кантип тїзїї керек . 

Бул мааниде агрочарба єндїрїшїндє социо-
экономикалык жана токой баалуулуктарына ээ болгон жаўы 
рыноктук артыкчылыктары менен багынтуу  же Ассоциация 
жана анын мїчєлєрїнє потенциалдуу пайда алып келїїчї  
(продуктуну кайра иштетїї, маркетинг, сактоо..) Ассоциа-
ция їчїн “фундаменталдуу” болуп эсептелет.

Кошумча катары айтып кетким келет, Кыргызстан токой 
жана жер пайдалануучулардын Ассоцияциясы кечээ жакын-
да чел элдик єнєктєштєр менен кызматташууну колго алды. 
Тактап айтканда, Ассоциация  “Норвегиялык кызыл” поро-
дадагы ири мїйїздїї бодо малын єстїрїї боюнча Норве-
гиялык GENO компаниясы менен келишим тїздї. Бул кели-
шимдин негизинде Ассоциация бул малдын Кыргызстанда-
гы официалдуу таркатуучусу (дистрибьютор) болуп эсепте-
лет. Жакында Ассоциация тарабынан Норвегия кызыл бу-
касынын уругунун биринчи партиясы  алынды. Ошого бай-
ланыштуу 2014 жылдын 4- декабрында  Кант шаарында 
жайгашкан “МИС” фермасында  Кыргызстандын рыногу-
на  бул уруктун таркатылышы боюнча биринчи иш-чарасын 
єткєрдї.

КОММЕРЦИЯЛЫК БАГЫТТЫ ЄНЇКТЇРЇЇ

АССОЦИАЦИЯНЫН ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК  УЛАНУУЧУ ЄНЇГЇЇ ПРОГРЕССИ

АССОЦИАЦИЯНЫН ТЕХНИКАЛЫК-ПРАКТИКАЛЫК ЄНЇГЇЇСЇ

КЄРГЄЗМЄ-УЧАСТОКТУ ЄНЇКТЇРЇЇ

Норвегия элчисинин Бишкек 
кєргєзмє  участогуна сапары! 

Жалал-Абаддагы Кєргєзмє  участогун 
єнїктїрїї  багытындагы негизги жу-

муштар!

Ысык-Кєлдєгї жабдык-
тарды сактоого жана 
офис катары пайда-

ланууга,  кайра оўдоо 
иштерине муктаж 

Кєргєзмє -Фермасы!

Норвегиялык кызыл бука уругунун 
Кыргызстандагы таркатылыш иш-чарасы!

Кєргєзмє участогун керектїї ма-
алымат жана практиканы, ошон-
дой эле жаўы мїчєлєрдї тартуу їчїн 
таасирдїї каражат катары колдонуу-
ну эске алууда  аталган инфраструк-
тураны айыл чарбасына жакшыр-
туу, кєзємєлдєє, єнїктїрїї  аркылуу 
кийирїї  Ассоциация їчїн маанилїї 
болуп эсептелет.
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В 2014 году проект расширил свои дея-
тельности, которые были реализова-
ны в Майданском и Марказском ай-

ыльных аймаков Кадамжайского райо-
на Баткенской области, Кош-Дюбинском и 
Кара-Сууском айыльных аймаков Кочкор-
ского района и в 3-х пилотных пастбищных 
комитетов Лейлекского района. В каждом 
районе были реализованы отдельные меро-
приятия, так в Кадамжайском районе основ-
ными направлениями были картографирова-
ние пастбищных угодий и разработка Планов 
управления пастбищных комитетов. В Коч-
корском районе были проведены работы по 
созданию частной ветеринарной службы, а 
в пилотных айыльных аймаках Лейлекского 
района по созданию устойчивого финансово-
го механизма для пастбищных комитетов. 

Ниже мы представим полученные резуль-
таты по вышеуказанным пилотным айыль-
ным аймакам более подробно с указанием 
конкретных результатов.

Если 2013 год для  Майданского и Мар-
казского айыльных аймаков Кадамжайско-
го района был посвящен к проведению по-
левых работ по оценке пастбищ, сбору необ-
ходимой информации и проведению различ-
ных семинаров, то в 2014 году эксперты про-
екта были заняты разработкой различных те-
матических карт и разработкой Планов вы-
паса и Планов управления.  При картографи-
ровании пастбищ были определённые труд-
ности с уточнением внешних границ айыль-
ных аймаков, так как в районном госреги-
стре еще нет актуальных границ землеполь-
зователей района. Но, тем не менее,  при тес-
ной работе со специалистами районного зем-
леустройства, двух пастбищных комитетов, 
Уч-Коргонского  лесхоза и Сурма-Ташского 
заповедника внешние  и внутренние грани-
цы полностью уточнены и разработали сле-
дующие виды карт, которые переданы  в бу-
мажном и электронном виде пастбищным ко-
митетам:
• Карта внешних айыльных аймаков и 

расположения участков;
• Карта земельных угодий айыльных 

аймаков;
• Карта типов пастбищных угодий;
• Карта сезонности использования  

пастбищных угодий; 
• Карта засоренности пастбищ (камня-

ми, сорняками и кустарниками);
Совместно со специалистами пастбищ-

ных комитетов были разработаны Планы вы-
паса, которые учитывают  перемещение  паст-
бище пользователей с учетом емкостей паст-

бищных угодий и их урожайности. Переме-
щение пастбище пользователей  происходит 
не только по территории айыльных аймаков, 
но и по территории лесхоза и заповедника. И 
это передвижение пастбище пользователей  
приводит к тому, что необходимо на местах 
решать проблемы устойчивого использова-
ния совместно местным организациям, вла-
деющих пастбищными ресурсами. Разраба-
тываемый План управления пастбищными 
ресурсами должен быть «интегрированным», 
т.е. должен быть планом для этого небольшо-
го региона. В принципе для пастбище поль-
зователей нет разницы где пасти скот, на тер-
ритории пастбищного комитета или лесного 
хозяйства. Разработанные в рамках проекта 
Планы управления пастбищными ресурсами 
пилотных айыльных аймаков учитывал пе-
ремещение пастбище пользователей по тер-
ритории Уч-Коргонского лесхоза, но внутри 
лесхоза не планировал График выпаса ско-
та, так как первоначально эта задача не ста-
вилась перед экспертами проекта, но к тому 
же предстоит огромная работа по инвентари-
зации пастбищных угодий лесхоза. В матери-
алах лесоустройства обычно не определяют-
ся качественные и количественные характе-
ристики пастбищ по типам. 

В рамках компонента проекта «здоро-
вье животных» эксперты проекта работали в 
Кочкорском районе, на территории двух пи-
лотных айыльных аймаках по повышению 
потенциала местных ветеринаров. Совмест-
но с ними анализировано состояние оказа-
ние ветеринарного сервиса на территории 
пилотных айыльных аймаков и  удостовери-
лись в существовании ряда проблем, связан-
ных с своевременным обеспечением лекар-
ственными препаратами, проведением вак-
цинаций и увеличением количества заболе-
ваний скота. По инициативе этих ветерина-
ров был создан веткооператив «Асыл тукум», 
объединяющие почти всех ветеринаров рай-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НОРВЕЖСКОЙ 
ЛЕСНОЙ ГРУППЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ

«УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАСТБИЩАМИ»

Для ознакомления заинтересованных 
сторон результатами проекта в 2014 году 
были проведены 2 рабочие встречи в Биш-
кеке и 1 семинар в Кадамжайском районе с 
участием акима района, специалистов адми-
нистрации района, представителей лесных 
хозяйств Баткенской области и пастбищных 
комитетов района. Всех заинтересованных 
сторон прежде всего интересовали  получен-
ные новые картографические материалы, 
которые помогаю решить земельные спор-
ные вопросы и составления Графика выпаса  
с учетом качества пастбищ и их доступности. 

2-е мероприятие проведено в Бишке-
ке с участием представителей Департамен-
та пастбищ, НЛГ, АЛЗК и международных 
проектных организаций, занимающиеся во-
просами пастбищ и сельского развития. С их 
стороны была очень хорошо оценена прове-
денные работы и  появились идеи совместно 
реализовать некоторые мероприятия проек-
та в будущем и делиться полученными ре-
зультатами во блага устойчивого управле-
ния пастбищными ресурсами. 

Координатор  проекта 
Кубан МАТРАИМОВ 

она. Со стороны проекта была оказана фи-
нансовая помощь в приобретении 2-х ком-
плектов  инструментов  и медикаментов для 
вакцинации. На 2015 год эта совместная ра-
бота по создание инструментов для улучше-
ния здоровья животных будут продолжена, 
и тем самым будет положительный пример 
для других айыльных аймаков и районных 
администраций. 

Проведение работ по компоненту «Фи-
нансовая устойчивость пастбищных коми-
тетов». Полевые работы по этому компо-
ненту были проведены в 2013 году, результа-
тами которых были анализ финансирования 

деятельности  пастбищных комитетов, выяв-
ление слабых сторон финансового управле-
ния. Пилотными территориями являлись 3 
айыльных аймака: Тогуз-Булак АА, Сумбу-
линский АА и Исфанинкое горуправа Лей-
лекского района. 

В 2014 году нанятым экспертом (Таалай 
Мурзакулов) были проведены работы по ана-
лизу финансирования пилотных пастбищ-
ных комитетов и по этим результатам долж-
ны были разработан рекомендательный до-
кумент по эффективному сбору финансовых 
средств и  их использованию. Но разработка 
такой рекомендации требует создание рабо-
чей группы из представителей  пилотных ай-
ыльных округов, айыльных депутатов и экс-
пертов проекта. Такая деятельность будет 
проведена в следующем году на новых пилот-
ных айыльных аймаках. 

Анализ пилотных айыльных аймаков по-
казал, что основные средства пастбищных 
комитетов расходуются на заработную плату 
специалистов пастбищных комитетов и про-
ведению работ по улучшению пастбищной 
инфраструктуры. Здесь отмечаем, что уро-
вень заработной платы остается очень низ-
ким (в пределах 3000-5000 сом).
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Исфана 15651 438,0 470,0 470,0 60,0 182,7 28,9 - 10,0 31,0 137,4 20,0
Тогуз 
-Булак 17447 320,0 285,4 282,7 114,5 82,0 5,5 8,0 10,0 6,5 35,2 21,0

Сумбула 10828 699,8 403,4 380,6 37,7 134,0 33,9 14,9 - 39,7 98,7 21,7

Итого 43926 1457,8 1158,8 1133,3 212,2 398,7 68,3 22,9 20,0 77,2 271,3 62,7

2013 года продолжается реализация проекта Нор-
вежской лесной группы в Кыргызстане «Устойчивое 
управление пастбищами», целью которого являет-
ся  улучшение инструментов управления пастбищны-
ми ресурсами. Деятельность проекта были реализова-
ны специалистами АЛЗК и привлеченными эксперта-
ми по картографии, землеустройства и пастбищному 
управлению. 

Мамлекетибиздеги негизги суу ресур-
старын жалпы узундугу 35 миў км бол-
гон 2000 дарыя, кєлдєр, мєўгїлєр, жер 
астындагы грунт суулары жана минерал 
булактар камтыйт. Суу кору болуп тоо-
догу мєўгї жана кар катмары эсептелет. 
Негизги чоў дарыялардын суу булактары 
ак мєўгїлїї тоолордон башталат. Тунук 
суулардын кору болуп 6580 мєўгї эсеп-
телип, алардын жалпы кєлємї 760 млрд. 
кубометр. Кыргызстанда мєўгї жана кар 
катмарларынын аянты жалпы жер аян-
тынын 4,2%ын тїзєт. Тоолордогу мєўгї 
жана карлардын эришинде жана алар-
ды жєнгє салууда, дарыялардагы агым-
ды башкарууда, жер кыртышын жуулуп 
(эррозия) кетїїдєн сактоодо, климатты 
жумшартууда жана жакшыртууда тоо то-
коюнун ролу чоў. Тоо токоюнун негиз-
ги функциясы жер кыртышын жана суу 
ресурстарын коргоо болуп эсептелет. То-
кой жер астындагы сууну азыктандыру-
уда оў таасирин тийгизет. Жер астында-
гы суулар кыш мезгилинде дарыяларды 
азыктандырат. Жер, суу, токой табияття 
тыгыз байланышта.

Ал эми токойлорду калбына келтирїї 
їчїн 50-80 жыл талап кылынат. Ошондуктан 
жергебизди жашылдандыруу сууга байла-
ныштуу олуттуу маселелердин бири.  Жалпы-
сынан алып караганда Кыргыз Республика-
сында жетишээрлик суу ресурстары бар. Би-

рок мамлекетибизде калктын санын єсїшї, 
жаўы калктуу пункттардын пайда болу-
шу, айыл чарба жерлеринин кеўейиши жана 
ошондой эле єндїрїш максаттарында суу 
керектєєнїн кєбєйїшїнєн сууга болгон та-
лап дагы єсїїдє. 

 Быйылкы жылы Ош облусу боюнча суу 
пайдалануучулар Кыргыз Республикасы-
нын суу чарбасы жана мелиорация Депар-
менти алдындагы областтык, райондук суу 
чарба башкармалыгы менен 671.950 млн.
м3 сугат суусуна келишим тїзгєн болсо чы-
ныгы алып колдонгону 581737 млн.м3 бол-
ду. Ош облусу боюнча азыр да 86 СПА (суу 
пайдалануучулар ассоциациясы) иштеп об-
лустагы 100529 гектар жерди сугат суусу ме-
нен камсыз кылып жатат. Алардын 12и азыр 
токой жана жер пайдалануучулар Ассоци-
ациясынын мїчєсї болуп, Ассоциация ме-
нен тыгыз иштешїїдє. Ассоциация тарабы-
нан аларга техникалык жана усулдук колдоо 
кєрсєтїлдї. 2014-жылы Кыргыз Республи-
касында, ошондой эле Ош облусунда сугат 
суусу тартыш болсо да, Ощ областтык, рай-
ондук СПАларды колдоо бєлїмї жана Ассо-
циация адистеринин колдоосу менен мурун-
ку жылдарга салыштырмалуу конфликттер 
аз болду. Суу пайдалануучулар климаттык 
шартка кєнїп,зарыл болгон иш-чараларды 

жасашты.
- арык, каналдар оўдолуп жана тазаланып, 

суу їнємдєлдї.
- мурда иштебей калган насостор,сугаруу 

скважиналары аз болсо да кайрадан ишке 

киргизилди.
- коллектор жана дренаж суулары кезеги ме-

нен сугарууга иштетилди.
- сугаруу «аврон» (кезектеп сугаруу) ыкмасы 

менен алып барылды.
- сугат суусун кєп талап кылган эгиндердин 

аянты азайды.
2014 жылы март айында «Кашка-Суу», 

«Тытты-булак», «Тїрк-Ата», «Мовий-Дарья» 
СПАларында «ашар» жолу менен жалпысы 
68,8км арык-каналдар тазаланып, 722,9 млн. 
сомдук жумуш аткарылды. «Кызыр-Абад», 
«Сахий-Даре» СПАларында жер-арыктар 
оўдолуп, 260 метр каналга бетон жаткы-
рылды. «Сахий-Даре», «Тебат» СПАларыда 
суу єткєрїїчї тїтїктєр жаткырылды. Облу-
субузда сугат суусу єтє тартыш болгон Ара-
ван районундагы суу пайдалануучуларга 
«тамчылатып сугаруу» ыкмасы боюнча ма-
алымат берилди. А.Анаров жана С.Юсупова 
атындагы айыл-аймактарда жайгашкан 
теплица-чарбаларга тамчылатып сугаруу си-
стемасынын орнотууда практикалык жардам 
кєрсєтїлдї. «Тамчылатып сугаруу» ыкма-
сынын жайылтуу боюнча иштер улантылу-
уда. Ассоциация мїчєлєрїн ички-чарбалык 
сугат тармактарын калыбына келтирїї їчїн 
инвестиция тартуу максатында «КНР менен 
техникалык-экономикалык кызматташуу» 
линиясы боюнча долбоор-сунуш берилди. 

Рахманберди БУРХОНОВ, 
Ассоциациянын Ош облусу бонча єкїлї

CУУ СЫЙЛАГАН ЗОР БОЛООР...

СПАларига суу бєлїштїрїї боюнча практика-
лык жардам кєрсєтїлдї.
Практикалык жардам тематикасында:
- суу агым каражатын єлчєє жана эсебин алуу.
- єлчєє ыкмары
- эсеп журналынын жїргїзїї каралды:
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ТАМЧЫЛАТЫП СУГАРУУ  - сугаруу-
нун алдыўкы  ыкмасы болуп саналат. 
Суу єсїмдїктєргє тамчы тїтїкчєлєр 
аркылуу жеткирилип, буулануу жана 
сиўирїї азайып, єсїмдїктєрдїн тамыр-
ларына кеўири жайылышына тїздєн 
тїз  шарт тїзєт.

БУЛ ЫКМАНЫ БИЗ ТЄМЄНКЇ ШАРТТАРДА 
КОЛДОНО АЛАБЫЗ:

• Сугат суу тартыш жерлерде
• Теплицаларда жашылча жана субтропика-

лык єсїмдїктєрдї єстїрїї їчїн
• Кайракы жерлерде мємєлїї бактарга, питом-

никтерге
• Эўкейиш, тїз эмес жерлерде жана тоо этек-

теринде
• Суу єткєрїмдїїлїгї жогору болгон кумдуу, 

таш аралашкан жерлерде
• Шаарларда жана райондук борболордо 

гїлдєрдї єстїрїїгє

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

• Сугат суу їнємдєлєт
• Фермердин талаага жєєк, культиватор жана 

жер семирткич салууга,  отоого кеткен чыгым-
дары азаят.

• Фермердин кол эмгегине жана жумушка сарп-
талган убактысы їнємдєлєт.

• Топурак асылдуулугу сакталат, жер кыртышы 
жумшак болуп, єсїмдїктєрдїн  сугаттан кур-
гап калуу(сууга чагылуусу) коркунучу азаят.

• Отоо чєптєр аз болот
• Єсїмдїк илдеттери азаят
• Тїшїмдїїлїк кєбєйєт- бул кошумча киреше
• Топуракты туздалуусунан сактайт

КЕМЧИЛИКТЕРИ
• Кымбат
• Суу резервуарда жана тїтїктєрдїн ичинде жы-

лып (ысып) калуу коркунучу
• Тамчылатып сугаруу системасын курап, орноту-

учу адистердин аздыгы

Кыргызстанда тамчылатып сугаруу кайсыл жыл-
дары пайдалана баштаган?  СССР учурунда тамчы-
латып сугаруу технологиясын колдонуп, бирок Кыр-
гызстанда элдерге жайылтылбай калганы єкїнїчтїї. 
Союз таркагандан кийин кээ бир долбоорлор, ишкер-
лер Израил жана Турция мамлекеттеринен алып ке-
лип элге таратууга, андан сырткары  биздин багбан 
ишкерлер жергиликтїї тїтїктєрдїн деталдарын пай-
даланып, эгиндерине тамчылатып сугаруу системасын 
колдонуу аракеттери болгон. Сырттан алып келин-
ген жана жергиликтїї деталдардан куралган тамчыла-
тып сугаруу системасы єтє кымбат болуп, фермерлер-
дин билимдери жетишпегендиктен технологияны кол-
донгон фермерлер аз болгон.  Бизде тамчылатып суга-
руу технологиясы 2009-жылы Хельветас уюмунун Су-
уну Эффективдїї Пайдалануу(СЭП)  долбоору менен 
биргеликте башталган. Биринчиден, фермерлердин 
арасында практикалык окууларды єткєрїп, Индия -
дан алып келинген системалардан демонстрация лык 
участкаларды уюштуруп, тїшїндїрїї иштерин 
жїргїзїп, жайылтуу колго алынган.  Азыркы учурда 
Кытайдан деталдарды алып келїї, фермерлерге кеўеш 
берїї жана орнотуу иштери жолго коюлган.  Фермер-
лерден суроо талап бар, системаны сатып алып иштет-
кендер  кєбєйїїдє.   Кыргызстанда тамчылатып суга-
руу технологиясын єнїктїрїїдє техника илимдеринин 
кандидаты Паяздин Жоошовдун кошкон салымы чоў. 
Мындан сырткары Айыл чарба министирлиги жана 
райондук агро департаменттердин адистери семинар-
ларды єткєрїп, технологияны фермерлерге жайылтуу 
боюнча жакшы иштерди жасоодо, мисал катары жа-
кында Ысык-Кєл областында єткєрїлгєн тамчылатып 
сугаруу кїнїн айтсак болот.

Кыргызстандын бардык региондорунда тепли-
ца куруп жашылча єстїргєн фермерлердин кєпчїлїгї  
тамчылатып сугаруу системасын колдонушат. Мен 
билгенден эле Жалал-Абад областында 50 дєн ашык 
фермер теплицага сатып алып пайдаланып жатышат.

Азыркы учурда  тамчылатып сугаруу системасын 
ачык грунттарда жашылчаларга, Талас областында 10 
га аянттагы тєє буурчакка колдоно баштады.   Ысык-
Кєл областында  28 га єрїккє,  Жалал -Абад областын-

да 15га кокон гиласка (черешня) пайдаланып пайда 
алып жаткан  фермерлер бар. Мындан сырткары   бак 
єстїрїїдє  Кыргызстанда жасалган тїтїктєргє Кытай 
жана Турциядан алып келген тамчылатып сугаруу си-
стемасынын деталдарынан курап, 1-2га аянттарда кай-
ракы жерлерде бак єстїргєн фермерлер кєбєйдї.

Бул ыкманы ийгиликтїї пайдаланып жаткан дый-
кан, чарбалардын тажрыйбасынан мисал келтире тур-

ган болсом Базар-Коргон районунун Кызыл- Ай айы-
лынын тургундары Алымкулов Абдивали бакка жана 
Ирисов Абдыманап теплицага жакшы пайдалануу-
да.   Адыр жеринде эгилген бакка  суу чыгымын эсеп-
теп эксперимент жїргїзгєндє тємєнкї таблицадагы 
маалыматты чогултканбыз. Бак 2 жылдык тїшїм бере 
элек.

АЛДЫЎКЫ ИННОВАЦИЯЛЫК 
СУГАРУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Биз  фермерлерге тамчылатып сугаруу ыкмасынан тышкары  
жамгырлатып сугаруу технологиясын сунуштайт элек. Кыргыз-
станда мал чарбасы єнїгїп жатат, жандыктарга сапаттуу тоют 
керектелет, тоют жылдан жылга кымбаттап жатат.  Дарыя бо-
юнда жайгашкан кайракы адыр жерлерге беде, эспарцет сыяк-
туу чєптєрдї єстїрїїгє,  шаарларда жана райондук борболордо 
гїлдєрдї єстїрїїгє жамгырлатып сугаруу технологиясын колдон-
со болот. 2013-жылдын декабрь айында Ассоциациянын генерал-

дык директору Айткул Бурханов-
дун уюштуруусу алдында биздин 
команда  Турцияга тамчылатып су-
гаруу жана теплица иштетїї бо-
юнча тажрыйба алмашып келдик.  
Ал жактан тамчылатып жана жам-
гырлатып сугаруу системасын чы-
гарган  єнєктєштєрдї таап, Кыр-
гызстанга алып келїїнї пландаш-
тырып жатабыз, азыркы учурда 
сїйлєшїїлєр жїрїп жатат. Дый-
канчылыкта абдан эффективдїї 
келген тамчылатып жана жамгыр-
латып сугаруу технологияларын 
биргеликте фермерлерге жайыл-
туу керек.

Заирбек ТЄРЄБЕКОВ

Эми бул тамчылатып сугарууда  бир гектар аянтка керектїї шай-
мандарды -  системаны  орнотууга канча каражат керектелет жана 
ал канча мєєнєткє бузулбай иштеп берет деген багытта кеп кылсам.

Тамчылатып сугаруу системасы  деталдардын сапатына, жер-
дин тїз же эўкейиш жайгашуусуна карап арзандап жана кымбат-
ташы мїмкїн. Баа системаны орноткон адистин дизайн жасаганы-
на да байланыштуу болот. Эгер дизайн туура эмес жасалса баасы 
кымбатка куралат. Кытайдан алып келинген деталдарга 1 жыл га-
рантия берилет, заводдон брак болгон болсо, деталы алмаштыры-
лып берилет. Тамчылатып сугаруу системасын алам деп кызыкан-
дар болсо 0770-76-76-20: 0551-16-20-21:  телефондоруна кайрыл-
са болот.

Алымкулов 
Абдивали

Жалпы : 2 га.

Тамчылатып 
сугарууда 

кеткен суу чыгымы

Жєєк менен 
сугарган 

учурда норма

Бак
(Кокон гилас, 
Алма, Шабдалы, 
Алмурут, єрїк)

2 га - 
1710 м3

1га – 
855 м3

1га –
5000 м3

ТЕПЛИЦАДАГЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫК АНАЛИЗ

Тємєнкї таблицада орточо баа кєрсєтїлгєн

Фермер 
Ирисов 

Абдыманап

Аянты
М2

Тїз 
чыгымдар 

сом/ 100 м2

Дїў киреше
сом/ 100 м2

Тамчылатып 
сугарууда суу 
чыгымы М3  

/ 100 м2

Суу чыгымы 
жєєк 

аркылуу
М3  / 100 м2

Бадыран 100 26188 55350 27 м3, 80  м3,

Эгин тїрїнє жараша
Кытай деталдары

га
Жергиликтїї тїтїктєргє  

колдонгондо га

Жашылча 110 000 жок

Бак 45 000 52000

Питомник 110 000 150 000

Тєє буурчакка 100 000 жок

Теплица, Ноокен району

Теплица, Сузак району

 Баткен областы, Питомник   

Тамчылатып сугаруу Жамгырлатып сугаруу
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Экинчиден, адамзат баласы-
нын тиричилигине байланышкан, 
дайыма колдонулуучу  материал-
дык ресурстардын булагы, бул  ку-
рулуш материалдары, кагаз жана 
эмерек єндїрїшї, отун, азык-
тїлїк  жана дары єсїмдїктєрї. Бу-
лар токойдун экогомикалык же 
болбосо ресурстук ролу.

Їчїнчїдєн, токойдун соци-
алдык ролун айтсак болот. То-
кой – ага жанаша жашаган кал-
ктын тиричилик булагы. Токой  
экосистемалары   жаратылыш си-
стемаларын сактоонун экология-
лык коопсуздугунун жана турук-
туу єнїгїї їчїн курчап турган 
чєйрєнї керектїї сапатта кармап 
турууга кємєкчї компоненти. То-
кой экосистемаларынын анали-
зи кєрсєткєндєй акыркы убактар-
да токойлорду кыюунун жана де-
градацияга учурашынын натыйжасын-
да жапайы жаныбарлардын жашоо ай-
мактары жоголуп жана токойлордун 
биотїрдїїлїгї тємєндєєдє. 

Бул Кыргызстандагы токой жана 
жер пайдалануучулар Ассоциясы жана 
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы Бїткїл дїйнєлїк  
Азык-тїлїк программасына “Токой 
єсїмдїктєрї  боюнча иш-чараларынын 
негизинде жаратылыш жана экологи-
ялык тобокелдиктерди азайтуу” дол-
боорун иштеп чыгуу жана ишке ашы-
руу программасын алып чыгууга тїрткї 
болду, бул долбоордо Ассоциация атка-
руучу єнєктєш катары чыкты. Долбо-
ордун  акыркы жылдардагы георгафия-
лык камтуусу - мамлекеттик токой фон-
дусундагы токой каптаган аянттарды 
кєбєйтїї жана калктын алсыз катма-
рын азык-тїлїк коопсуздугу менен кам-
сыздоо боюнча эў масштабдуусу болуп 
эсептелет. 

Долбоордун єнєктєштєрї  ПРООН, 
Курчап турган чєйрєнї коргоо жана то-
кой чарба мамлекетик Агенттиги жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу бий-
ликтери  болду.  Долбоор алкагында 
єлкєнїн беш областындагы токой чар-
баларда токой иштерин аткаруу кам-
тылды. (Ош, Жалал-Абад, Баткен, На-
рын, Ысык-Кєл). 2014-жылдагы долбо-
ордун аткарышынын єзгєчєлїгї -  эмгек 
акы їчїн акчалай каржылоо мамилеси. 
Тактап айтканда , долбо-
ор катышуучулары кайсы 
бир жасаган иштери їчїн 
накталай акча алышат. 
Пилоттук участок катары 
Жалал-Абад жана Ош об-
ласттары тандалды. Дол-
боор эки бєлїктєн – то-
кой жана жашыл компо-
ненттерден турду. 

ТОКОЙ КОМПО-
НЕНТИ - Курчап турган 
чєйрєнї коргоо жана то-
кой чарбасы боюнча мам-
лекеттик Агенттикке ка-
раган токой чарбалар 
жана жергиликтїї єз ал-
дынча башкаруу бийлик-
тери менен биргеликте 
жїзєгє ашырылды. Жумуштар мамто-
кой фондунун аймагында жїргїзїлдї. 
Токой компоненти єзїнє 32 токой чар-
басын камтыды: 
Ысык-Кєл областы: Жети-Єгїз, Тїп, 
Каракол, Балыкчы; 
Нарын областы: Нарын, Жумгал, Ат-
Башы; 
Жалал-Абад областы: Авлетим, Ар-

кыт, Аксы, Тооскол-Ата, Кочкор-Ата, 
Каба, Кара-Алма,  Арстанбап, Кызыл-
Їўкїр, Токтогул, Урумбаш, Орток;
Ош областы: Єзгєн, Ош, Араван, Но-
окат, Кара-Кулжа, Алайкуу, Алай, Чоў-
Алай, Кыргыз-Ата, Кара-Шоро Улуттук 
паркы; 
Баткен областы: Лейлек, Баткен, Сар-
кент Улуттук паркы.

ЖАШЫЛ КОМПОНЕНТ - Єзгєчє кыр-
даалдар Министрлиги, ПРООН, айыл 
округдарынын аймагындагы єз алдын-
ча башкаруу бєлїмдєрї менен бирге-
ликте ишке ашырылды.Єзїнє тємєнкї 
айыл округдарын камтыды: 

Жалал-Абад  областы: Кызыл-Туу, 
Могол, Актетир; 
Ош областы: Ылай-Талаа, Субанов,  
Пор Участок, Саламалик, Кеўеш, Ку-
латов, Котормо; 

Баткен областы: Ак-Суу, Самат.
Долбоордун негизги макса-

ты – єлкєдє токой каптаган аянтты 
кєбєйтїїгє таасир этїї, тоо беттерин-
деги жер кыртышын чыўдоо їчїн  эрро-
зия, селдин алдын алуучу єсїмдїктєрдїн 
кєчєттєрїн эгїї,  калктын жакыр жаша-
ган катмарын ишке тартуу менен  алар-
ды азык-тїлїк менен камсыз кылып 
айыл округдардын аймактарын жашыл-
дандыруу.  

Долбоордун алкагында айыл элин 
мезгилдїї иш менен камсыз кылуу ара-
кети аркылуу элдин миграция масе-
лесин чечїїгє  салым кошуусу козгол-
ду. Долбоордо экологиялык эффект 

гана эмес, социалдык-экономикалык 
дагы эффект бар, анткени ошол эле 
жергиликтїї эл жыгач жана жыгач эмес 
токой ресурстарын пайдалануучулар-
дан болуп саналышат. Бул болсо токой-
го жанаша жашаган айылдыктар їчїн  
киреше алуунун кошумча  альтернати-
валык булагы.

ДОЛБООР ЇЧ ЭТАПТАН ТУРДУ:

БИРИНЧИ ЭТАБЫН-
ДА дол боордун жергиликтїї 
деўгээлинде катышуучулар 
тарабынан тренинг жыйын-
дар уюштурулду. Анда Ассо-
циациянын аймактык коор-
динаторлору долбоордун ма-
аниси. Анын аткарылышы 
туурасында тїшїндїрїї иш-
терин жїргїзїшїп, маалы-
маттарды беришти. Мын-
дай маалымат-тїшїндїрїї 
негизинен токой чарбалар-
дын, жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруунун єкїлдєрї 
менен єткєрїлдї. Тренинг-
жыйындарда БУУнун Бїткїл 
дїйнєлїк азык-тїлїк Про-
граммасынын координа-
торлору сєзсїз тїрдє  каты-
шып жатышты. Кїн тарти-

бинде аталган долбоорду жїзєгє ашы-
руу гана эмес, токойлорду сактап кор-
гоо менен аны кєбєйтїї маселесинин 
маанилїїлїгїнє да кєўїл бурулду. 

ЭКИНЧИ ЭТАПТА токой чарбалар 
менен жергиликтїї єз алдынча баш-

каруу биргеликте  долбоорго тартыл-
ган катышуучуларды мобилизациялоо 
жїрдї. Мында БУУнун Бїткїл дїйнєлїк 
азык-тїлїк Программасынын аталган 
долбоорунун критерийлерине ылай-
ык тандоо болду, булар: їй-бїлєдє ар 

мїчєсїнїн кирешеси 1000 сомдон 
ашык эмес, 14 жаштан кичине бал-
дардын саны їч же андан кєп бол-
гон учурда жана єндїрїштїк акиви 
жок  аз жер їлїшї барлар. Мындай-
ча айтканда долбоор элет жеринде-
ги калктын жакырланган катмарын 
токой чарба иштерине тартуу ме-
нен акысына  азык-тїлїк  сунуш кы-
луу менен колдоп бермек. Ошондой 
эле Ассоциация адистери катышуу-
чулардын 20%ы  болгон 700 адам су-
рамжылоодон єткєрїлїп, бул шарт-
та гендердик теўдєєгє кєўїл бурул-
ду. Жыйынтыгында 3400 адам тан-
далып алынса, анын 30%ын аялдар 
тїздї.

ЇЧЇНЧЇ ЭТАПТА  аткарылчу 
иштер пландалган аянттардын ар 

биринде  иш процесстерине монито-
ринг жїргїзїлдї.Иш учурунда Ассоци-
ация адистери тарабынан долбоордун 
аткарылышына жана кєчєт олтургузу-
унун агротехникалык талаптарынын 
сакталышына баа берилди.  

Ал эми ТЄРТЇНЧЇ ЭТАПТА болсо  
пландалган иш аткарылып бїткєндє Ас-
социациянын аймактардагы координа-

торлору ар бир  токой аянттарында жа-
салган иштерди кабыл алышты жана ат-
карылган иштердин жыйынтыгы менен 
долбоорго тартылган  ар бир адамдын 
гормасы чыгарылып, эмгегине жараша 
азык-тїлїк же акчалай эмгек акы анык-
талды. Долбоордун туруктуулугуна 
жетишїї їчїн ар бир бєлїмгє жооптуу 
адам,  токой чарбалардын єкїлдєрїнєн  
бекитилген болчу. 

Акыркы ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ 
ЭТАПТА долбоордун эў жагымдуу 
бєлїгї – долбоорго тартылган адамдар-
га жасаган эмгектери їчїн эмгек акы-
сына азык-тїлїктєр же акчалай тєлєп 
берїї ишке ашырылды. Канчалаган 
їй-бїлєлєр пайдалуу иштерди жасап, 
єздєрїн азык-тїлїк менен камсыз кы-
лып эмгек їчїн акыларын алуу учуру 
бардыгыбыз їчїн маанай кєтєргєн учу-
ру менен эсте калды. 

Мына ушундай пайдалуу иштин на-
тыйжасында 800 гектар жерге жаўы 
кєчєттєр олтургузулду, мунун ичи-
нен 700 га мамтокой фондунун аянты-
на кирсе, 20 га  питомниктерге, кал-
ганы айыл аймактарынын жерлерин-
де.  1 млн. даана жыгач породалары-

нын кєчєттєрї, уруктары : жазы 
жалбырактуу, ийне жалбырак-
туу, мємє жемиш жана теректер-
дин калемчелери, ошондой эле 
6600дєн ашык притенечных щи-
тов. Бєлїштїрїлгєн жалпы азык-
тїлїктєрдїн кєлємї 800 тонна 
болсо, анын прдукту тїрїндєгїсї 
235 тонна, 537 838 тоннасы ак-
чалай таркатылып, суммасы 17 
159 179 сомду тїздї. Ал эми дол-
боорго тартылгандардын жалпы 
саны 3500 адам болсо  бенефи-
циаров более 10 тысяч. 

БУУнун Бїткїл дїйнєлїк 
азык-тїлїк Программасынын 
Кыргызстанда токой сектору-
нун єнїгїїсї  їчїн кошуп жат-
кан салымын эске алып КР 
Єкмєтїнє караштуу Курчап 
турган чєйрєнї коргоо жана 
токой чарба мамлекеттик 

агенттик 2014-жылдын 18-июнунда 
єзїнїн коллегиясында БУУнун Бїткїл 
дїйнєлїк азык-тїлїк Прграммасы-
нын Кыргызстандагы жетекчиси 
Раму Сараванамутту  мырзага “Кыр-
гыз Республикасынын жаратылы-
шын коргоонун отличниги” наамын 
жана аталган уюмдун Ош областын-
дагы офисинин башчысы Шухрат-
мирзо Ходжаев мырзага Курчап тур-
ган чєйрєнї коргоо жана токой чар-
ба мамлекеттик агенттигинин  Ардак 
Грамотасын ыйгарды. 

Учурдан пайдаланып Кыргыз-
стан токой жана жер пайдалануучу-
лар Ассоциациясы БУУнун Бїткїл 
Дїйнєлїк азык-тїлїк Программасы-
нын “Эмгек їчїн азык-тїлїк” багы-
тынын жетекчилери  менен адисте-
рине  калайык калктын жакыр кат-
марын долбоорго тартып колдоодо 
жергиликтїї  деўгээлде жолуккан 
бардык кыйынчылыктарга карабай 
биргеликте, эки тараптуу кызыкчы-
лыктар менен тїшїнїшїп иштеш-
кен єнєктєштїктєрї їчїн чын дил-
ден чыккан ыраазычылыктарыбыз-
ды билдиребиз.

Айткул БУРХАНОВ,
Ассоциациянын 

генералдык директору,
Ємїрбек ЭЛЧИБЕКОВ,
Долбоордук ассистенти

Долбоор

ЭЛЕТ ЭЛИНЕ КОЛДОО
Токой – бул жердин  биосферасын тїзїп турган маанилїї булактардын 
бири болгондуктан адамзаттын жашоо-тиричилиги їчїн абдан  чоў 
роль ойнойт. Биринчиден – токой климатка  чоў  таасири бар,  таза су-
уну  камсыздайт, абаны тазартып турат, айыл чарба жерлерин эрро-
зиядан коргойт, элдин ыўгайлуу  жашоосу жана эс алуусу  їчїн шарт 
тїзєт, жандуу жаратылышта биотїрдїїлїктїн сакталышына єбєлгє.   
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Кыргыз Республикасынын Курчап турган 
чєйрєнї коргоо жана токой чарба мам-
лекеттик Агенттигинин демилгеси жана 
Кыргызстан токой чарбасын колдоо бо-
юнча Кыргыз-Швейцар програмасынын 
аракети менен токой чарбасына жогор-
ку квалификациядагы адистерди даярдоо 
максатында 1999 жылдын ноябрь айында 
К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университеттин базасында то-
койчулук кафедрасы тїзїлгєн. 2014 жыл-
дын январь айында университеттин оку-
муштуулар кенешинин чечими менен бул 
кафедра токойчулук жана мємє-жемиш 
єстїрїїчїлїк кафедрасы болуп аталып 
калды.

Демек кийинки эле 10 жылдын ичинде жїздєгєн 
токой чарбасынын инженерлери даярдалып, 
кєпчїлїгї азыркы  кїндє єлкєбїздїн ар кай-

сы жерлеринде токойчулук кесиптерин улантышып, 
їзїрлїї эмгектенип жатышат. Токойчулардын эл чарба-
сына кошкон салымы зор экендиги талашсыз. Совет до-
орунда токой тармагындагы адистерди Россиядан, Укра-
инадан,  Казахстандан, Єзбекстандан биздин республи-
кага даярдашса азыр єзїбїздїн єлкєдє даярдоо зарыл-
чылыгы пайда болду. Анткени биздин айыл-чарбабызды  
єнїктїрїї агрардык єлкєбїз їчїн социалдык жана эко-
номикалык жактан чон мааниге ээ. Бекеринен «Токой - 
эл байлыгы», «Токойлор эл їчїн» деген їн менен 2011-
жылы эл аралык токойлордун кїнї жарыяланбаса ке-
рек. Ошондуктан элибиздин байлыгы болгон токойлор-
ду коргоо, сактоо жана єлкєбїздїн токойлорун кайрадан 
туруктуу, сарамжалдуу иштетїї бул баарыбыздын милде-
тибиз. Ал эми тїрдїї толгон-токой жапайы жаныбарла-
ры менен канаттуулары Ала-Тообуздун табият тартуула-
ган берекеси экенин ким танат.

Дїйнєнїн башка єлкєлєрїндой эле, Кыргызстанда да  
токой ресурстарын туруктуу пайдаланууга болот. Азыр-
кы кездеги єлкєбїздїн экономикалык абалы, токойго 
болгон басым, токойду коргоп жана сактап калууда то-
кой кызматкерлеринин жетишсиздиги, токойду бирге-
лешип башкарууга жергиликтїї єзїн-єзї башкаруу ор-
гандары менен, токой чарбалардын жана жергиликтїї 
калктын кызматаштыгын мезгил єзї талап кылып жа-
тат. Ошого байланыштуу жаны жумушчу органдарын, 
кирешелїї тармактардын пайда болушу, єлкєбїздїн то-
кой ресурстарын кайра иштетїї, туруктуу пайдалану-
унун негизинде жїргїзїї экономикалык жана социал-
дык маселелерди чечїїдє гана он таасирин бербестен, 

ошондой эле Кыргызстандын байлыгы болгон токой-
лорун сактоого да єбєлгє тїзїлмєкчї.  
Климаттын єзгєрїшїнє байланыштуу 
керектелїїчї сууларды жана башка жа-
ратылыш жана токойчулукта масштаб-
дуу кєйгєйлєргє багытталган кєптєгєн 
маселерди чечїїдє єзїбїздєгї салттуу 
билимдерге да кєбїрєєк кєнїл бурушу-
буз абзел. Айлана чєйрєгє аяр мадани-
яттуу мамиле кылуу, биоартїрдїїлїктї 
сактоонун бирден-бир ажырагыс бєлїгї 
болуп калууда. Айрыкча токой экоси-
стемаларын салттуу усулдардын не-
гизинде башкарууда ар бир аймактын 
єсїмдїктєр жана жаныбарлар дїйнєсїнє 
жана биоартїрдїїлїгїнє єзїбїздїн чон 
салымдарыбызды кошушубуз керек.

Ушул жана башка кєйгєйлїї масе-
лелерди чечїї їчїн токойчулук жана 
мємє-жемиш єстїрїїчїлїк кафедра-
сы кєптєгєн токой чарба, багбанчы-

лык жана ландшафттык ку-
рулуш бакчалары боюнча 
адистерди даярдап келїїдє. 
Ка федрада азыркы мезгил-
де тажырыйбалуу токойчу-
лардан, экологдордон, ботаниктерден турган 
кїчтїї педагогикалык жамаат иштейт. Респу-
бликабыздын жаратылышын коргоо, токой 
чарбасын єнїктїрїї, кєрктєндїрїї, ар кан-
дай оорулардан жана зыянкечтерден коргоо 
ж.б. боюнча азыркы шартта 31 ар тїрдїї дис-
циплинадагы сабактарды єтїїдє, 3 профес-
сор, 3 доцент, 4 ага оку-
туучу жана 2 ассистент-
тер эмгектенишет. Сту-
денттер булардан баш-
ка дагы атайын курстар-
дан (Мергенчилик, баг-
банчылык, жангак жана 
жїзїм єстїрїїчїлїк) 
жана республикабыз-
дын ар кайсы токой чар-
баларында, жаратылыш 

парктарында, ботаникалык бакта 
илимий-єндїрїштїк окуу практика-
лардан єтїшєт.

Кафедрада ар кандай дисципли-
надагы окуу куралдарды, пособия-
ларды, методикалык кєрсєтмєлєрдї 
жазууда чон иштер жїргїзїлїп жа-
тат. Акыркы эле 10 жылдын ичин-
де 150 дєн ашык илимий макалалар, 
6 монография, 25ге жакын лекция-
лык жана 17ден ашык методикалык 
кєрсєтмєлєр жарык кєргєн.

Бїтїрїїчїлєрїбїз єзлєрїнїн ади-

стиги боюнча Кыргыз Республикасынын єкмєтїнє 
караштуу Курчап турган чєйрєнї коргоо жана то-
кой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигин-
де, Айыл чарба министрлигинде, илимий жана 
башка долбоордук уюмдарда, токой  мергенчи-
лик чарбаларда, жашылдандыруу боюнча куру-
луш иштеринде иштей алышат. Артыкчылык менен 
бїтїрїшкон студенттер чет єлкєлєргє (Кытай, Рос-
сия, Германия, Австрия ж.б.) барып єздєрїнїн би-
лимин (аспирантура, магистратура, докторантура) 
кєтєрїшсє болот.

Кийинки окуу жылдарында Болон процесси-
нин алкагында адистерди даярдоонун негизинде 
бакалавр жана магистрлерди даярдоо боюнча иш-
тер жїргїзїлє баштады. Кафедрада илимдин ма-
гистрин даярдоодо кошумча «токой иштери жана 
ландшафттык курулуш», «мергенчилик», «эколог», 
«мємє-жемиш єстїрїїчїлїк» адистиктери даярда-
лат.

Кафедранын базасында мємє-жемиш 
єстїрїїчїлїк боюнча улуттук тренинг борбору 

уюштурулган.

Ошондуктан токойчулук, ланшафттык курулуш жана 
мємє-жемиш єстїрїїчїлїк боюнча бардык маалыматтар 
биология, экология, химия, айыл-чарбасы ж.б. илимдер 
менен тыгыз байланышта болуп, кыргыз элинин салттуу 
билимдерин кийинки жаны технологияларын колдонуу 
аркылуу билимин, маданиятын жогорулатуу менен эли-
биздин экономикалык абалын жакшыртууга чон тїрткї 
берери анык.

«ТОКОЙ ЧАРБАСЫНА, БАГБАНЧЫЛЫК ЖАНА АЙЫЛ-
КЫШТАКТАРДЫ, ШААРЛАРДЫ ЖАШЫЛДАНДЫРУУГА 

АДИСТЕРДИ ДАЯРДАШЫБЫЗ КЕРЕК»

Ишенбай СОДОМБЕКОВ:

К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети, агрономия жана токой 
чарбачылыгы факультетинин токойчулук жана мємє-жемиш єстїрїїчїлїк кафедрасынын 
башчысы, биология илимдеринин доктору, профессор



сыл жер
№13, декабрь,  2014-жыл14 Агро тармак

Вопрос актуальный и для Кыргызстана, где в резуль-
тате аграрной реформы, которую по-разному оценива-
ют в нашем обществе, появилось более 300 тысяч кре-
стьянских хозяйств, которые, по сути, и являются семей-
ными фермерскими хозяйствами.

Ограниченный доступ к ресурсам, социальной ин-
фраструктуре,  информации и услугам связи ставят под 
угрозу их самостоятельность и самодостаточность. По-
этому сегодня необходимо оказывать поддержку знани-
ям, диалогу и процессам коммуникации, которые «по-
зволяют сообществам, высказываться, выражать свои 
надежды и проблемы и участвовать в принятии реше-
ний, связанных с их жизнью» .

Все это отводит коммуникации ключевую роль, как в 
сельском развитии в целом, так и в продвижении инте-
ресов семенных фермерских хозяйств и выдвигает на 
первый план необходимость ее интегрирования в поли-
тики поддержки семейного фермерства.

В последние годы процессы развития негосудар-
ственных, общинных и секторальных средств массовой 
информации доказали свою значимость для продвиже-
ния интересов миллионов фермеров по всему миру. На-
пример, использование мобильной связи и общинных 
радио для предоставления инновационной маркетинго-
вой информации и коммуникационных услуг расширяет 
охват рынка агросервисных услуг и помогает фермерам 
в выборе доступных цен, экономит их время и часто зна-
чительно увеличивает их доходы. 

Сегодня перед нами стоит задача создать институ-
циональные и политические рамки, не только обеспечи-
вающие равный доступ к информации и коммуникаци-
онным услугам, но и активное участие семейных фер-
мерских хозяйств в процессах интегрированного сель-
ского развития.

Для того, чтобы повысить информированность ми-
рового сообщества о роли коммуникации и общинных 
СМИ, как движущих силах инноваций и социального раз-
вития сельских сообществ 23-24 октября 2014 г. в Риме, 
Италия в штаб квартире Организации ООН по сельско-
му хозяйству и продовольствию (FAO) состоялся меж-
дународный Форум «Коммуникации для развития». Фо-
рум был организован FAO в рамках проведения Меж-
дународного года семейных фермерских хозяйств, объ-
явленного ООН в 2014 г. для поддержки инклюзивных 
устойчивых подходов политики в аграрном секторе.

Форум предоставил возможность поделиться опы-
том и представить лучшие практики вклада коммуника-
ции, информационных технологий, секторальных и об-
щинных СМИ в развитие семейного фермерства. На фо-

руме были рассмотрены возможности развития сель-
ских коммуникационных услуг  как устойчивого, инклю-
зивного коммуникационного процесса, ведомого по-
требностями фермеров и населения.

Более ста участников, представляющих фермер-
ские организации, сельские институты, международные 
агентства, правительства, научные организации, право-
защитные НПО, общинные СМИ и социальные сети со-
гласились, что устойчивое социальное и экономическое 
развитие начинается тогда, когда фермеры, сообще-
ства и люди способны самостоятельно принимать ре-
шения о своей жизни, основываясь на надежной, прав-
дивой и актуальной информации.

В работе форума принимала участие и Ассоциа-
ция лесопользователей и землепользователей Кыргыз-
стана (АЛЗК), которая с момента своего основания вы-
пускает газету «Асыл-Жер». Данное издание освеща-
ет развитие лесного и сельскохозяйственного сектора 
страны, отражая проблемы фермеров и леспользовате-
лей, которые являются основными потребителями услуг 
АЛЗП. На протяжении уже четырех лет АЛЗК, ни при ка-
ких условиях, не прекращала ее выпускать, тщательно 
собирая информацию о ситуации на местах в сельских 
общинах, озвучивая острые проблемы и лучшие прак-
тики семенных фермерских хозяйств и лесопользовате-
лей Кыргызстана. Представитель АЛЗК выступил на па-
нельной сессии с докладом о развитии негосударствен-

ных и общинных СМИ в Кыргызстане, также на 
примере, «Асыл-Жер».

В результате дискуссий участники согласи-
лись, что коммуникация является ключевым 
фактором продвижения семейного фермер-
ства и сельскому развитию и, основываясь, на 
рекомендациях Всемирного конгресса по ком-
муникации для развития (2006 г.) разработали 
следующие рекомендации всем заинтересо-
ванным участникам международного процес-
са:
• Развивать межсекторальные альянсы для 
продвижения коммуникации для семейного 
фермерства;
• Привести национальные регулятивные 
рамки по развитию сельских коммуникаци-
онных услуг в соответствие с международ-
ными стандартами;
• Обеспечить правовые основы для неза-
висимого плюралистического радио, вклю-
чая упрощенный процесс получения часто-

ты и возможность устойчивого финансирования;
• Обеспечить доступность коммуникационной ин-

фраструктуры и услуг для сельских сообществ и, 
в частности, для женщин и молодежи;

• На уровне фермеров способствовать повыше-
нию знаний и возможностей выражать свои пра-
ва и нужды и их самоорганизацию;

• На уровне специалистов по развитию разработать 
стратегии обучения, интегрирующие социально-
экономические и гендерные вопросы.

• Разработать механизмы для координации и пар-
тнерств, обеспечивающих практику коммуника-
ции для развития и поддержки независимых плю-
ралистических СМИ.
Все участники также согласились сохранить Форум 

по коммуникации и общинным СМИ как неформальный 
механизм для продвижения политики и услуг по сель-
ской коммуникации и стимулированию сотрудничества 
различных действующих лиц. Форум будет поддержи-
ваться рабочей группой состоящей из организаций раз-
вития и науки , фермерских организаций, НПО , универ-
ситетами и общинными СМИ, которые будут продвигать 
этот процесс.

Александр ТЕМИРБЕКОВ,
Советник Ассоциации ЛЗК 

по устойчивому развитию и экологии

Сегодня большинство фермеров, прожи-
вающих в слаборазвитых сельских регио-
нах, сталкиваются с широким спектром со-
циальных, экономических и экологических 
вызовов, от доступа к рынкам до измене-
ния климата. Эти вызовы требуют  внедре-
ния новых знаний в аграрном производ-
стве для обеспечения устойчивых средств 
существования семейных фермерских хо-
зяйств, которые все острее нуждаются в 
доступе к соответствующей информации.

«КОММУНИКАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ» 
- МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Кыргызстандын єзїнчє кєз каран-
дысыз єлкє болуп жашап келе жат-
канына мына быйыл 23 жылдын 
жїзї болду.

Єлкєбїздє жер реформасы жїрїп, 
мурда мамлекеттин энчисиндеги 
турган жер, адамдарга жеке мен-

чикке берилип, бир нече миўдеген дыйкан 
чарбаларга бєлїнїп, майдаланып кетти. 
Жерди ар кайсы дыйкан чарбалар єз ал-
дынча пайдаланышып, жердин асылдуулу-
гун сактоо кєзємєлдєн чыгып калды. Мур-
дагы тартипке тїшїп калган которушту-
руп айдоо картасы бузулуп, бир эле карта-
да турган жер бир нече дыйкан чарбалар-
га бєлїнїп, мурдагы бир арыктын ордуна 
жер коондой тилинип, жїздєгєн арыктар 
пайда болуп, жерди суу жууп бузула баш-
тады. Жерди пайдаланууда агротехника-
лык эрежелер колдонулбай, асылдуулугу 
жоголуп, кунары кетти. Мына ушул сыяк-
туу коркунучтардын алдын алып, асылду-
улугун  сактоо їчїн аракеттер кєрїлє баш-
тады. Ар кандай уюмдар тїзїлїп, эколого-
иялык форумдар єтїлїїдє. Ушундай уюм-
дардын катарына Кыргызстан токой пай-
далануучуларынын жана жер пайдалану-

учуларынын Ассоциациясынын тїзїлїшї 
кубандырбай койбойт. Тїшїнгєн ар бир 
дыйкан булл уюмга мїчє болуп, Ассоциа-
циянын ишмердїїлїгїнє катышып, жак-
шы кеп кенештерин угуп, инновациялык 
маалыматтарды колдонуп иштєєсї зарыл 
деп эсептеймин. Жерди пайдалануунун 
«жапайы» ыкмасынан «жерди багуу» ык-
масына єтїшїбїз зарыл. Кыргызда жак-
шы сєз бар: «Жакшы дыйкан – жер багат, 
жакшы жер – эл багат»  деген. Ошондуктан 
биз жерди багып, жерге болгон мамилени 
єзгєрткєндє гана жерден мол тїшїм алып 
жакшы кирешелерди таба алабыз. Мен 
1995 – жылдан бери карай «Асан» дый-
кан чарбасын тїзїп, ошол дыйкан чарба-
нын єнїгїїсї їчїн аракет кылып келе жа-
тамын. 

Дыйкан чарбада 18,50 га менчик жана 
5,40 га ижара, бардыгы болуп 24 га жери-
биз бар. Мына ушул 24 га жерге ар кандай 
айыл чарба єсїмдїктєрїн єстїрїп, аны 

пайдаланып жана сатып келе жатабыз. 
Дыйкан чарбада  17 адамдан турган 4 їй-
бїлє бар. Дыйкан чарба уюшулган алгач-
кы жылдары жерибизден башка эч нерсе-
биз жок эле. Жерди иштетїїдє жеке мен-
чик техникабыз жок аябай кыйналдык. 
Аябай аракет жасап иштеп, табылган ки-
решени сарамжалдуулук менен пайдала-
нып, дыйкан чарбабыз акырындык ме-
нен бутуна тура баштады. Азыр кудайга 
шїгїр, 2 даана МТЗ – 80 їлгїсїндєгї трак-
торубуз жана айыл чарба техни-
касына керектїї бардык айыл 
чарба шаймандары бар. Жерди 
иштетїїдє башка жактан тех-
ника издебей єз техникабызды 
колдонуп калдык. Єзїбїздїн жу-
мушубузду бїткєргєндєн кийин 
башка дыйкандарга да жардам 
беребиз. 4 їй-бїлєнїн ар бири-
нин єздєрїнчє жеўил автоунаа-
лары бар. Жерден тышкары мал 

чарбачылыгын да колго алып келе жата-
быз. Негизги киреше фасоль єсїмдїгїнєн 
жана мал чарбачылыгынан тїшєт. 

Жерди которуштуруп айдап турабыз. 
Жердин 30 %ын кєп жылдык чєп кылып 
3-4 жылдан кем эмес эс алдырабыз. Ал 

эми айдоо аянттарына кїзїндє тоўдурма 
айдоонун алдына ар бир гектарына 300 кг. 
аммофос беребиз. Фасоль єсїп чыккандан 
кийин ар кандай азыктар менен кошумча 
азыктандырабыз. Мисалга алсак: ар бир 
гектарына 150 кг аммиак селитрасы же 2 
жолу жалбырагына «Нагро» дарысын ча-
чабыз. Натыйжада фасолдун ар гектары-
нан 3 тоннадан тїшїм алабыз. 

Кыскасы биз жерди багып жатабыз, ага 
жараша эми асыл-жер бизди ба-
гып жатат.

Асан ЫБЫРАЕВ, 
Талас областынын 

Бака-Ата районундагы 
«Асан» дыйкан чарбасынын 

башчысы, 
Ассоциациясынын» 

мїчєсї

АСЫЛ ЖЕР – ЭЛ БАЙЛЫГЫ
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Элибизде бир жакшы адам-
га мїнєздємє бергенде “ аа, 
ал табиятынан ошондой” де-
ген жєнєкєй, бирок таамай 
айтылган кеп бар . Турган 
эжекебиз дагы табиятынан 
ачык-айрым шар сїйлєп, шар 
иштеген, издене билген мээ-
неткеч жан эле. Єзїн ааламга 
алып келген єрїкзарлуу Бат-
кенинин дайыма жашыл бой-
дон турган арчалары, ажай-
ып кооз,кайталангыс Айгїл 
гїлїнїн ажары анын кайрат-
туу кулк-мїнєзїнєн сезилип 
тураар эле. 

Ошол кут менен ый-
ман уялаган элетте жан 
дїйнєсї таза, турган 

турпаты менен бїтїндєй патри-
от Турган Эшалиева тээ алыскы 
Баткендин Ак-Турпак деген ай-
ылында 1949-жылдын 5-февра-
лында жарык дїйнєгє келиптир. 
Маўдайы жарык, ууртунда кїлкї 
уялаган бул наристе тєрєлгєндє 
албетте ата-энеси, жакын туу-
гандары кубанып, турмушта ка-
дамы тїз, басыгы тыў болсун деп 
Турган аташса керек. Жаштай-
ынан тыкан, дїйнє таанымы ар 
тараптуу, жан дїйнєсї назик му-
зыкага їндєш кыз айылдык мек-
тептен кийин мурда атагы алы-
ска тараган, кыздардын бирден 
бир мыкты окуу жайы болгон 
Фрунзедеги Маяковский атын-
дагы кыз-келиндердин педагоги-
калык институтуна кирип, музы-
калык факультетти аяктайт. Арт-
ка сереп салсак элеттен келип, 
мындай окуу жайга жєн эле кыз-
дар єтїп окуй алчу эмес. Жогорку 
билимдїї адистик дипломун ал-
ган Турган эже ємїрїнїн 40 жы-
лын Баткен райондук балдар-

дын музыкалык мектебинде бал-
дарга музыкалык таалим тарбия 
берїїгє жумшады. Бул деген дэ-
эрлик бир тарыхый изденїїнїн 
жолу.Мугалим – мємєлїї дарак 
эмеспи. Ушул жылдарда Турган 
эже канчалаган жаш адамдардын 
музыкалык сабатын ачып, не бир 
керемет дїйнєнїн сырын тааны-
тып їйрєттї экен?..  
  

Турмуш жолун таап, тїтїн бу-
латып бїлє кїткєн айылы Бат-
кендин Кара-Булак айылы бол-
ду. Бул айыл жалпыга тааны-
мал кадимки ажайып гїл – Айгїл 
гїлїнїн мекени. Турган эже ме-
нен баарлашканда дагы ушул гїл 
тууралуу бєтєнчє сыймык менен 
кеп кылаар эле... Кесибин жан-
дай кєргєн адис катары Турган 
эже Баткенде алгачкылардан бо-
луп балдардын атайын музыка-
лык мектебин ачтырып, анын му-

зыкалык аспаптар менен камсыз 
болушуна чоў салым жасады. Бул 
жеўил эмес экономикалык шарт-
та ал ар кайсы єкмєттїк эмес 
уюмдарга долбоорлорду жазып 
сунуштап,таманын тарап изденип 
жатып 100 миў сомдук музыка-
лык аспап менен єзїнїн мектебин 
камсыз кылды. Райондун мада-
ний турмушунун єсїшїнє Турган 
Эшалиеванын салымы зор эке-
нин мекендештери сыймыктануу 
менен эскеришет. Ушундай ара-
кеттери менен музыкалык мек-
тептин Кара-Булак айылындагы 
бєлїмїнїн айланасын тостуруп, 
жашылдандырып, анда тарбия-
ланган балдарга атайын улуттук 
кийимдер менен камсыздалышы-
на салымын кошту. Бекеринен єз 
айылындагы мекендештери аны 
айылдык кеўешке депутат кы-
лып шайлап жїрїшпєгєнїн оўой 
эле баамдасак болот. Эмгегин ба-

алаган жергиликтїї бийлик, ма-
даният жана туризм министрли-
ги кєптєгєн Ардак Грамота.мак-
тоо баракчалары менен сыйлаган. 
Эл агартуунун отличниги болгон. 
Баткенде кайсы гана маданий, 
социалдык-экономикалык иш ча-
ралар єтпєсїн Турган эже дайыма 
билек тїрїп алдыўкы сапта тура-
ар эле.

Ємїр деген салаадай куюлуп 
тїшкєн кум сымал билинбей агы-
лып кетет тура... Єлкєдєгї кай-
ра куруулар, жаўы экономика-
лык системага єтїї, базар мый-
замынын талабы Турган эжени 
ого бетер чыйралтып, жаўыча 
кєз карашта изденїїгє тїрттї. 
“Муз-Булак” аттуу коомдук фонд-
ду ачып, алдыга бир топ максат-
тарды коюп алып, Баткенинин ке-
лечеги їчїн колдон келген ара-
кетин жасады. Кыргызстан то-
кой жана жер пайдалануучулары-
нын Ассоциациясы 2010-жылы 
май айында ачылып ишин баштап 
жатканда Турган Эшалиева анын 

негиздєєчїлєрїнїн бири катары 
єзїнїн фонду менен биринчилер-
ден болуп кирди. Бу уюмдун ачы-
лышы дагы мезгилдин талабы-
нан келип чыгып, рынок шартын-
да жер менен токой ресурстарын 
туура, сарамжалдуу пайдалануу-
га элет элине кєпїрє болуп чыга 
келди. Мына ушул аралыкта Тур-
ган эже активдїїлїгї, калыстыгы 
менен Ассоциациянын кеўешинин 
мїчєсї катары дайыма омоктуу 
ойлору менен арабызда жїрдї.

Атаганат, айтылуу тоо булбу-
лу Токтогул айткандай “ат ары-
бас болсочу да, жаш карыбас бол-
сочу”... араў эле алтымыш беш-
тин ашын ичип, жакшынакай бо-
луп арабызда жїргєн Турган эже-
бизден кїтїїсїз оорудан капы-
стан ажырабадыкпы... Артында-
гы шаары жетимсиреп, баарыбыз 
бул кайгыга бир солк этип алдык. 
Кудайга шїгїрчїлїк кылалы... їч 
уулу менен кызы, неберелери ор-
дун жоктотпой, уучу узарып, урпа-
гы улана берсин... Болгону качан, 
кайда, кандай иш чара болсо дагы 
кабагым кашым дебей жаркылдап 
келе калып, карааны менен, жак-
шы омоктуу иши менен тура калчу 
мээнеткеч, калыс Турган Эшали-
ева эжебиз арабызда жогу далай-
га сезилип тураар... Жаркылда-
ган жарык элеси ар убак арабызда, 
жїрєгїбїздє сактала бермек. Сиз-
дин кесиптештериўиз, сизди баа-
лаган мекендештериўиз ишиўизди 
улантып, єрїкзарлуу Баткениўиз 
мындан ары да гїлдєп єссїн дей-
ли. Жараткан сизге жаннаттан жай 
кылсын!

Кыргызстан токой жана 
жер пайдалануучуларынын 

Ассоциациясынын 
жамааты

Ємїр бизден єтїп кетсе,
Эл эмгектен эскерсин.

Аалы Токомбаев

Кызыл-Їўкїр токой чарбасынын  Кара-Їўкїр токой 
бєлїмїнїн №4 обходунун Кєк-Алма участкасынын то-
койчусу Насиев Калбай токой чарба тармагында кєп 
жылдан бери иштеп келе жатат. Ошол токойдун сакчы-
лыгында турган адамдардын эмгеги дайыма эле кєзгє 
кєрїнє бербейт экен. Себеби, бир караган адамга то-
кой єзї эле єсїп, кєбєйїп жашыл ааламга айланган-
дай болуп турат. Бирок, ал токойлорду карап, сактап, 
токой тилкелерин кєбєйтїїгє єздєрїнїн чоў салымын 
кошуп жаткан токойчулар аз эмес. Алардын бири  На-
сиев Калбай. Ал Кызыл-Їўкїр токой чарбасында  эм-
гек жолун 1991-жылдан тартып жумушчу, токойчу бо-
луп иштєєдєн баштаган. 

Токой сакчылыгында иштеп жаткан Калбай аке-
нин эмгек жолунда токой чарбасына кошкон са-
лымы бар жана бир топ жумуштарды жасап жат-

кандыгын айтса болот. Калбай акенин  айтканына караганда 
Союз таркагандан кийин Кызыл-Їўкїр токой чарбасы дагы 
оор мезгилдерге туш болгондугу чын. Жергиликтїї эл токой-
ду їй-тиричилигин жылытуу їчїн отунга пайдаланууга арга-
сыз болгон учурлар єттї. Ошондой шартта  токойду єз алдын-
ча  аесуз кыюулардан токтотуу бир топ оор абалды, єзгєчє 
кєйгєйлєрдї  жараткандыгын, ошол учурда элге тїшїндїрїї 
иштерин жїргїзїї кыйын болгондугун эскерет. Токой пайда-
лануучулар менен биргеликте тыгыз иштєє менен гана  то-
койду отунга кыйылып, жаўгак уюлдарын сатылып жоголуп 
кетїїсїнєн сактап, коргоп калууга жеке салымын кошконду-
гун эскерип айтат. Бїгїнкї кїндє токойду коргоодо бир топ 
кєйгєйлїї маселелер ордуна коюлду, жергиликтїї эл тїшїнїп 
токойго болгон мамилеси жакшы жагына єзгєрє баштады.

Кара-Їўкїр токой бєлїмїнїн обходдогу токойчусу Наси-
ев Калбай єзїнє бекитилип берилген план-тапшырмаларын 
убагында аткарып, кїнї-тїнї  токой сакчылыгында бир топ 
алгылыктуу иштердин їстїндє келе жатат. Ушул убакта дагы 
токой чарбасынын токойчулугунда токой питомнигин єзї 

єстїрїп, карайт. 2014-жылы токой бєлїмїндєгї 0,14га аянт-
ка жаўгак питомнигин эктирип, сугарып, асырап єстїрїп ба-
гып жатат. Жаўгак токойлорун кєбєйтїїдє тоо тилкелерине 
Арчалуу бет коктусунда 12 га жаўгак, Чоў-Суук-Булак кок-
тусунда 2 га жаўгак кєчєттєрїн, мурдагы жылдары эгилген 
кєчєттєргє кошумча эгїї 21 га  аянтка (дополнение) жаўгак, 
алма, алча, бадам  кєчєттєрїн єзї баш болуп, жергиликтїї эл-
ден 13 адамды уюштуруп, катышып эктирди. Бїгїнкї кїндє 
ал кєчєттєрдїн єсїшїнє  дайыма кєзємєл жїргїзїп карап ту-
рат. Токойду зыянкечтерден сактоодо єз обходунда 10 кг ма-
лак куртун (непарный шелкопряд) тердирткен. Єзїнїн то-
кой ижарасындагы токой тилкелерине їй-бїлєсї менен 3 га 
жаўгак кєчєттєрїн эгишкен. Токойчулуктагы єрт коопсузду-
гун алдын алуу жана токойдогу дарактарды єз алдынча кый-
дырбоо боюнча токой пайдалануучулар менен жергиликтїї 
калк арасында тїшїндїрїї иштерин дайыма кеўири  жїрїзїп 
келет.

Жасаган жумуштарынын натыйжасында токой чарбасын-
да иштеген їзїрлїї эмгеги жана зор салымы їчїн Кызыл-
Їўкїр токой чарбасынын, Жалал-Абад областтык токой чар-
ба башкармасынын Ардак грамоталары ыйгарылган. Ал эми 
2007-жылы Жалал-Абад областтык мамлекеттик админи-
страциясынын, 2008-жылы Курчап турган чєйрєнї коргоо 
жана токой чарбасы боюнча Агенттигинин Ардак Грамотала-
ры менен сыйланган. Агенттиктин «Мамлекеттик токой сак-
чылыгында їзгїлтїксїз  иштегендиги їчїн Х жана ХХ-жыл 
тєш белгиси» значоктору менен сыйланган.

Калбай акени жаратылышка жакын инсан десек болот, ал 
єзї  токойчунун їй-бїлєсїндє туулуп єсїп чоўойгон, 11 бир 
тууганы бар жана  атасы Наси дагы учурунда Кызыл-Їўкїр 
токой чарбасындагы Жаз-Кечїї токойчулугунда токойчу бо-
луп эмгектенип, кийин ардактуу эс алууга чыккан. Учурда Кал-
бай аке жети баланын атасы катары  аларды татыктуу тарбия-
лап єстїрдї. Токой кєчєттєрїн питомникте єстїрїїгє, асыро-
ого єз убагында їй-бїлєсї - балдары жана жубайы жакындан  
кємєк кєрсєтїп, колдоп келгендигин айтат. Питомниктеги 

иш їстїндє болгондо албетте їй-бїлєсїнїн жардамы болбо-
со токойчулуктагы питомникте жаш жаўгак кєчєттєрдї мын-
дай  деўгээлде  карап, єстїрє алмак эмес экендигин сыймык-
тануу менен айтат. Ушундай токой тилкелерин кєбєйтїїгє ар 
ким   жеке салымын кошуп эмгектенсе, токойчунун эмгегинин 
акыбети кайтаары шексиз.

Мизамидин САТЫГУЛОВ, 
КТЖПАнын Жалал-Абад областындагы

координатору

ТОКОЙЧУНУН ЭМГЕГИН БААЛОО КЕРЕК

ЭЛЕСИ ЭСТЕН КЕТПЕЙТ
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КЫРГЫЗСТАН 
ТОКОЙ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРЫНЫН 
ЖАНА ЖЕР ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРЫНЫН

БЇЛДЇРКЄН

ПАЙДАЛУУ КАСИЕТТЕРИ:
Бїлдїркєндїн мємєсїнїн курамында  В, К, Е, А, Р 

сыяктуу ден-соолукка пайдалуу витаминдер, натрий, 
магний, темир, никель, калий, фосфор, хром, титан, 
марганец, кальций,  клетчатка, фруктоза, глюкоза, 
пектиндер, лимон жана алма кислотасы бар. Мын-
дай баалуу бай курамы менен бїлдїркєн иммунитет-
ти стимулдаштырып, организмдин зат алмашуу-
сун, тамак аш сиўирїїсїн жакшыртат. Бїлдїркєндїн 
жалбырактарында болсо С витамини, аминокисло-
талар жана минералдык заттар болгондуктан, алар 
адамга ууланганда, ашказан-ичеги жарасы дартын-
да, ич єткєктє пайдалуу келет.Ал эми анын тамыры 
єзїнїн заара бєлїп чыгаруучу касиети менен белгилїї.
Бїлдїркєндїн калориялуулугу 100г мємє – 36ккалори-
яны тїзєт.

КОЛДОНУЛУШУ:

Бїлдїркєндї  дайыма колдонуу авитаминоздун ал-
дын алууда, иммунитетти кєтєрїїдє, бєйрєк жана та-
барсык ооруларын дарылоодо сунушталат. Анын мємєсї 
муундардын суукка урунушунда жана кант диабетинде 
эффективдїї келет. Мындан сырткары бїлдїркєн эсту-
тумду жана  мээ кан айланышын жакшыртууга  єбєлгє бо-
лот, ошондой эле ар кандай рак шишиктеринин пайда бо-
луусунун  алдын алат. Бїлдїркєндї ар убак колдонуу адам-
дын абалын жакшыртып, нерв системасын жєнгє салып, 
жакшы уктоого шарт тїзєт. Жакшы быша элек мємєсї ич 
катканда, ал эми бышкан мємєсї ич єткєн учурда колдо-
нулат. Бїлдїркєндїн жалбырагын, бутактарын  кайнак 
сууга демдеп ичсе кїйїккєндє, невроздо жардамы чоў. 
Ошондой эле анын жалбырагынын кайнатмасын аз кан-
дуулукта, нерв чарчаганда, жїрєк ооруганда, гастритте 
ичїї менен дарылоого болот.Бїлдїркєндїн кургатылган 
жана жаўы бышкан мємєлєрїнєн, ошондой эле жалбы-
рагынан демделген чай суук тийгенде, инфекциялык оо-
руларда тер чыгаруучу каражат катары сунушталат.  Ди-
абет менен ооругандарга жана кан басымы жогору адам-
дарга бїлдїркєндїн жалбырагын бир катар чєп дарылар-
га кошуп ичїї жардамын тийгизет. Бїлдїркєндїн жаўы 
жалбырактарын буттардагы жана теридеги  жаракаттарга 
тартып айыктырууга болот. Анын тамырынын ширеси  ас-
цит, колит, геморрой  ооруларында, боор патологиясында 

дары. Бул учурда ширени бал ко-
шуп їч маал ичиш керек. Тамыры-

нын кайнатмасы ангина, сасык тумоодо ооз ичин чайкоо-
чу каражат катары колдонууга сунушталат.

Бїлдїркєн жемиши  июль айынан  сентябрга чей-
ин чогултуп алынат. Анын кургатылган жемиши касие-
тин эч жоготпогондуктан кышка  мол камдап алууга болот 
жана ал эки жылга чейин жакшы сакталат. Ошондой эле 
бїлдїркєндїн жемишин тоўдуруп сактоо деле анын сапа-
тын жоготпойт

Бїлдїркєндїн каршы кєрсєтмєсї – єзгєчє жаш балдар 
аз-аздан жеп кєрїїсї зарыл. Аллергия болуу мїнєзї – ди-
арея, мурдунан суу куюлуп, кускусу келип, баш айланат. 
Айрым учурларда дем алуусу начарлап, жїрєк иштєєсїнїн 
ритми бузулушу мїмкїн.

Тамчылатып сугаруу 
системасынын деталдары 
сатылат жана орнотулуп 

берилет.

Кыргызстан токой 
пайдалануучуларынын жана жер 

пайдалануучуларынын Ассоциациясы

Байланыш телефондор: 
(+996 312) 55 14 06, 93 93 74, 

0770 76 76 20

Более подробную информацию вы можете получить  по адресу:
ул. Байтик Баатыра 36, Бишкек, Кыргызстан

Тел: +996 (312) 939374. Тел/факс: + 996 (312) 551406
E-mail: aflu@mail.kg    http://landuse-assosiation.kg

Урматтуу 
дыйкан-фермерлердин эсине!

Ар тїрдїї дарактардын 
кєчєттєрї сатылат ( Тянь-Шань 
карагайы, кєгїлтїр карагай, 
туя, абрикос, карагат, алма) 

тел: 0 777 90 76 76

Элита сортунданы картошка  
їрєнїн сатабыз.

Дареги: Нарын областы, Кочкор 
району тел: 0 559 18 08 18

“Архарот ЭлАй” жоопкерчилиги чектелген ишка-
на экологиялык таза азыктарды ( алма, чычыр-
канактын ашынын ширелери, жаўгак, ит мурун, 

алча кыямдары) сунуш кылат.

Ош областы, Єзгєн району тел: 0 557 01 00 43
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