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Жалал-Абад Айылдык Консультациялык кызматтын гезити
«Жалал-Абад облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн жергиликтүү
азык-түлүктөрдү өндүрүү системасын колдоо» долбоору

Ж

алал-Абад облусуна караштуу
Ноокен районунун Шайдан айыл өкмөтүндө бир
нече өз ара жардамдашуу
топтору түзүлүп, иштеп жатышат. Алардын
бири «Жаштык» мөмөжемиштерди кургатуу
тобу. Бул топ 15 мүчөдөн
турат. Топтун лидери
Мамытова Сүйүнбү эже
топту жетектеп келет.

Туура тамактануу
адатка айланды
Ар күнү кургатылган мөмө жегенди
адатка айланттык

Топтун мүчөсү
Сулайманова Айнура
– Туура тамактануу долбоорунун алкагында биз көп нерсени
үйрөндүк. Туура тамактанууну,
колду туура жуунун эрежелерин,
күнүмдүк рационду, үй шартында сүт азыктарынан сыр, творог
жасоону, эң башкысы күнүмдүк
тамактануубузга таза, тунук кургатылган мөмө-жемиштерди аралаштырууну үйрөндүк. Ар күнү
кургатылган мөмө жегенди адат
кылып алдык. Бул биздин ден соолугубуз үчүн эң маанилүү экенин түшүндүк.

Топ мүчөлөрү ай сайын топтолушуп, топтук чогулуштарын өтүшүп,
орто фонд топтоп турушат. Азыркы күндө топтун ортолук фонду 3200
сомду түзөт. Алар башында топтогон акчаларына коробка, как салганга кагаз баштыктарды алышып, талаа күндөргө активдүү катышып келишкен. Топтогон акчаларын ушундай топтук керектөөлөргө жумшашат.
Топ мүчөлөрүнө долбоор тарабынан как кургатуучу 5 шкаф берилген,
мөмө-жемиштер бышкан кезде аларды кургатуу менен алектенишет.
Топ мүчөлөрүнө мөмө-жемиштерди кургатуу жана сактоо боюнча теориялык жана практикалык тренингдер өтүлгөн.
Азыркы күндө топ мүчөлөрү өздөрүнүн алган билимдерин колдонуу
менен таза кактарды кургатып, сатып өздөрүнүн тамактануусунда колдонуп жатышат.

Топтун лидери Сүйүн эже:
– Биз мурда кактарды цементтин үстүндө же шифердин бетине
жайып кургатчубуз. Жамгыр жааса
же шамал болсо аябай булганып,
капкара болуп кургачу. Аны же сата
албай же жей албай кыйналчубуз,
сатсак да өтө арзан баада кетчү.
Бир топ болуп биригип иштешкенден бери долбоор тарабынан
как кургатуучу шкаф алдык. Анда
мөмө-жемиштерди
кургатуу-ну
жана сактоону үйрөндүк.

2-бет
Туура тамактануу...

Бул иш-чаралар «Жалал-Абад
облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн
жергиликтүү азык-түлүктөрдү
өндүрүү системасын колдоо»
долбоорунун алкагындап “FSDS”
Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары
уюмунун колдоосу менен, ЖалалАбад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы тарабынан аткарылууда.

Бул шкафтын жакшы жери
жамгырда, шамалда да эч нерсе
болбой тура берет экен. Мөмөжемиштерибиз таза, тунук кургайт,
сатканга да, жегенге да жакшы.
Мурда кургаткан кактарыбызга тез
эле курт түшүп, көпчүлүгү жараксыз
болуп, төгүп таштоого аргасыз болчу элек. Кадимки эле аш тузу менен кургатылган мөмө-жемиштерди
сактоону үйрөндүк. Сонун сакталат
экен, үйрөнгөнүбүздөй сактап, жазга
чейин курт түшүрбөй жеп жатабыз.

4-бет
Жашылчанын 11 түрү

Биздин шкафтарды көрүшүп
коңшуларыбыз
кызыгышууда.
Шкаф бошоп калган учурда мөмөжемиштерин алып келишип кургатып кетишет. Аларга да окугандарыбызды, үйрөнгөндөрүбүздү
айтып берип жайылтуудабыз.
Күнүмдүк тамактануубузга кургатылган мөмө-жемиштерди көп
колдоно баштадык, балдарыбызга
компот да жасап беребиз. Келиндер ар кандай шириндиктерди бышырууда да кургатылган кактардан колдонушат.

Бурмакан КАЧКЫНОВА,
ЖА АККнын консультанты

5-бет
Базардан бадыраң...

6-бет
Парникте көчөт...

7-бет
Тооктордун ылаңдары
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Ден
соолук
бурчу

Смалакты өстүрүүнүн
агротехникасы
Смалак (шпинат) – көп эмгекти талап
кылбаган өсүмдүк. Бирок сапаттуу түшүм
алуу үчүн ар кандай керектүү шарттарды
аткаруу керек. Белгилеп кетүүчү нерсе смалак майда үшүктөрдү көтөрө алат жана 3-4
градус жылуулукта дагы үрөндөрү өнүүгө
жөндөмдүү. Бул өсүмдүккө көп жарыктын
кереги жок. Бирок жарыктын жетишсиздиги
смалактын сапатына таасир берип, жалбырактарындагы аскорбин кислотасынын
өлчөмү өтө аз санда болуп калат.

темир, калий жана фосфор сыяктуу элементтерге бай экендигинде.
Тамакка жалбырактары колдонулат.
Көпчүлүк убактарда кайнатылган түрдө колдонулат, бирок салат түрүндө пайдалануу
көбүрөөк пайдалуу болуп саналат.
Смалак – эки үйлүү өсүмдүк. Аталык
өсүмдүктөрдүн жалбырактары аз болуп
эрте гүлдөп кетет. Энелик өсүмдүгүнүн түрү
түшүмдүү болот. Кургакчыл жана ысык аба
ырайында шпинат сапатын тез жоготот
дагы, гүлдөй турган сабактарды пайда кылып жиберет.

Себилгенден өнүмдөр
чыкканга чейинки убакыт

Күтүлүүчү түшүм
3 метр квадрат аянтка

Себилгенден түшүмгө
чейинки убакыт

12-20 күн

2-5 кг

50-90 күн

СМАЛАКТЫН ЖАЛБЫРАКТАРЫНЫН
ЖАНА САБАКТАРЫНЫН ПАЙДАЛУУ
КАСИЕТТЕРИ
Смалак – баалуу диетикалык жашылча,
айрыкча балдардын тамагы үчүн. Смалактын жалбырагында 10 % кургак азык, 1,4 %
кант, 3,4 % белок бар.

Айрыкча анын баалуулугу С, В1, В2,
Е, D2, P витаминдерге, каротин жана туз,

Топуракка болгон талабы:
Смалак себилүүчү аянтты күздөн баштап даярдоо керек. Тандалган жер катуу
шамал тийбеген, далдоо жер болушу керек.
Смалакка мурунку жылы 1 гектарга 20-30
тонна чиритилген кык, 15-20 тонна компост
берилген, структурасы жакшы сары топурактар жарайт.
Жер семирткичтер:
Органикалык жана минералдык жер семирткичтер күзүндө айдоонун алдына берилет. 1 гектарга 200-300 кг суперфосфат,
80-100 кг хлордуу калий чачылат. Азот элементинин ашык болушу коркунучтуу нитраттын топтолушуна алып келет. Ошондуктан
өсүмдүк чоң жашыл жалбырактарды пайда
кылуу үчүн фосфор, калий жер семирткичтери кошумча азыктандыруу катары берилиши керек. Топурактын оптималдуу нымдуулугу дайыма 60% болуп турушу керек.
Мындай шартта түшүмдүүлүк төмөндөбөй,
эрте гүлдөп кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бербейт.
Себүү:
Смалакты ачык аянтка себүү ар кандай
мезгилдерде себилүүчү сортко жараша болот. Жайкы сорттор март айынын ортосунан
май айынын аягына чейин; кышкы сорттор

август жана дагы бир жолу сентябрь айында себилет.
Өсүмдүктүн өсүүсүн жакшыртуу үчүн
себээрден 2 күн мурда смалактын үрөнүн
сууга чылап, андан кийин кайра кургатышат.
Смалакты себүү эрте жазда, мурда даярдалган аянтка себилет. Себүү ыкмасы жазы
катар кылып (катар аралык 20-25 жана 40
см) жана ичке катар кылып, 2 см тереңдикте
жайгаштырылат. Себилгенден кийин сөзсүз
каткалоо жүргүзүү керек.

Смалакты кароо жана сактоо:

Смалакты карап өстүрүүдө убагында сугат суу менен кымсыз кылуу, отоо чөптөрдү
жок кылуу, топуракты жумшартуу жана кошумча азыктандыруу болуп саналат. Кошумча азыктандырууда органикалык семирткичтердин аралашмасы колдонулат (тооктун
кыгы, суу аралаштырылган чириген кык).
Өсүмдүктү багууда суюлтуу жүргүзүлүп,
жума сайын сугарылат. Ар бир сугат сайын
топурак 6-8 см тереңдикте жумшартылып
турулат. Мындан тышкары кошумча азот
минералдык семирткичи менен (1 кг мочевина 1 квадрат метр жерге) азыктандырылат. Дайыма отоо чөптөр жок кылынып турушу керек.

Түшүмдү жыйноо жана сактоо

Смалак – эрте бышуучу өсүмдүк.
Түшүмдү жыйноо сабагы пайда болгондо
эле баштай берсе болот. Смалак узак убакытка сапаттуу болуп турушу үчүн, түшүмдү
жыйноону эртең мененки же кечки сааттарда жүргүзгөн туура. Өсүмдүктү жерден
жулуп алуу керек же болбосо эң ылдыйкы
жалбырактын тушунан кыркып алышат.
Жаңы өнүмдөр кайра пайда болушу үчүн,
түшүмдү дайыма жыйноо керек.
Смалактын жалбырактарын нымдуулук
көп убактарда, шүүдүрүмдө, жаандан кийин
жыйноого болбойт. Себеби нымдуу өсүмдүк
бат бузулуп кетет. Күзүндө өстүрүлгөн смалак жакшы сакталат. 1 градуста смалак экиүч айга чейин абдан жакшы сакталат.
Тоңдурулган смалак боолонуп сакталат.
Андан ары пайдалануунун алдында муздак

Элеттик аялдардын
«Э
кубанычы

леттик аялдардын экономикалык укуктарын жана
мүмкүнчүлүктөрүн
кеңейтүү» программасы
мага чоң таасирин берди.
Демек мага таасирин берсе, элге да таасири тийгендир деген ой менен ушул
программа аткарылган
айыл активисттери менен
маектешип, сиздер менен
бөлүшкүм келди.
Жалал-Абад облусуна караштуу, Сакалды
Айыл Өкмөтүнүн, Аримжан
айылындагы «Береке» өз
ара жардамдашуу тобунун лидери Умарали кызы
Карима.
1. Бир үйдө балдарым,
кайын энем, кайын атам менен
чогуу жашап, үй жумуштары
менен гана алек болчумун.
Айылда элеттик аялдар үчүн пайдалуу окуулар болот, ал үчүн аялдардан топ түзөбүз деген кабарды
угуп калдым. Ошентип, ЖА АККдан
консультанттар келип, бир топко
биригип, окуп, пайдалуу маалыматтарды алдык.

Ал үчүн атайын 5 суроо даярдап алып,
кызыктуу жоопторду алдым.
1. Сиз бул программага кантип кирип калдыныз, буга чейин эмне
менен алектенчү элеңиз?
2. Сизге (жеке өзүңүзгө) бул программанын таасири болдубу?
3. Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздүн (жолдошуңуз, кайын эне, кайын
ата, балдар) мамилелери, башында кандай, кийин кандай болуп
өзгөрдү?
4. Сиздин бул программага катышуудагы кыйынчылыктарыңыз
жана аларды кантип жеңдиңиз?
5. Сиздин ЖА АККнын иш алып баруусу жөнүндө ой-пикириңиз?
2. Бул программа жеке жашоомо
чоң таасирин тийгизди. Мисалы мен
бул үйгө келин болуп келгениме 9 жыл
болсо
кошунамды
эле тааныйт элем.
Азыр наркы айыл,
берки
айылдагы
аялдар менен чогуу
бирге окуп, көчөдөн
көргөндө бир туугандай учурашып,
бир үй-бүлөдөй болуп калдык. Мурда бир ишти жасоого кандайдыр
тоскоолдуктар бардай корко берчү
элем. Азыр ал тоскоолдуктун жолун таап, чечкенди үйрөндүм. Бардыгы өзүбүздүн колубузда экенин

түшүнүп, өзүмө-өзүм шарт түзүп
калдым. Эмне жумуш жасай турган
болсом, ошол жумушту аягына чейин аткарууга кадам таштадым.
3. Чынын айтканда менде
өзгөрүү болду. Окууларга катыша баштаганда кайын энеме
өөн учурады. Себеби мен мурда
көчөгө көп чыкчу эмес элем. Кийин акырындап, окуп келгендеримди кайын энеме айтып берип,
түшүндүргөнүмдө көнүп калды.
Жолдошума окуган билгендеримди
дайыма айтып келгеним үчүн, пайдасы бар экенин түшүнүп каршы
болгон жок. Баса белгилей кетчү
нерсе, футбол оюну болуп, биринчи орунду алдык. Анда жолдошум
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сууга жуулса, өсүмдүк өзүнүн мурунку калыбындай түргө келет. Смалакты тоңдурулган
абалда сактоодо андагы каротиндин
саны көбөйөт. Өсүмдүктү өстүрүүдө анын
өзгөчөлүктөрүнө, өстүрүүнүн эрежелерин
сактап, түшүмдү туура жыйноо, аны туура
сактоо менен сапаттуу смалак алууга болот.
▲Зыянкечтери:
Огород үкүчөсү (совка), аюча (медведка)
▲Илдеттери:
Смалак ак кебери, салат мозаикасы.
Зыянкечтер жана илдеттер менен
күрөшүүнүн ыкмалары
1. Агротехникалык: Которуштуруп
эгүүнү сактоо, сапаттуу үрөндөрдү себүү,
күзгү айдоо, отоо чөптөрдү жок кылуу.
2. Биологиялык: Зыянкечтердин табигый душмандарын пайдалануу (энтомофагдар), эл кайда көчөт, трихограмма, алтын
көз, термел бешик терметкич ж.б.
3. Биологиялык: Биологиялык препараттарды пайдалануу (биолигнин, триходермин ж.б.)

ЗЫЯН ЖАКТАРЫ
Смалактын бирден-бир жетишпеген жагы анын курамында щавель кислотасынын көп санда болушу. Анын
көптүгүнөн – нефрит, заара чыгаруучу
жолдорунда ташы бар адамдарга сунушталбайт. Мындан сырткары – боору, он
эки эли ичегиси, өт чыгаруучу жолдору
ооруган адамдарга зыян. Ага карабай
шпинаттын колдоноццм десеңиз өтө
жаш жалбырактарын колдонууга болот,
анда щавель кислоталары аз санда кездешет.
ЖА АКК

мени футбол ойнойт деп ойлогон
эмес экен. Жолдошум өзү футболду жакшы көргөн үчүн, эне болсом дагы спорт менен алектенип,
үй жумушума да жетишкенимди
көрүп, аракетими баалады. Ал эми
кайын эне, кайын атамдын дагы
жүздөрүнөн кубанууну байкадым,
себеби алар биздин топтун ийгиликтерин көрүп, кубанышты.
4. Албетте кыйынчылыктар
болду. Кээ бир учурда окуулар бир
күн мурда эмес ошол күнү айтылып
калган учурлар болду. Күн мурунтан баламды кимге таштап кетүүнү
пландабаган үчүн кыйналып жаттым. Негизи баланы карап турууда кайнатам көп жардам берди.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ал
кишилерге рахматымды айтамын.
5. Жакшы жагы биз аялдар топ
болуп куралдык. Ортолук фондубуз
бар, үй-бүлө мүчөлөрүнүн көңүлүн
алып, бардыгына жетишкенди, жумуштарымды пландоону үйрөндүм.
ЖА АККнын окуулары аркылуу аял
киши өзүнө шарт түзүп, көп тоскоолдуктарды жеңсе болот экен.
Жалал-Абад облусуна караштуу Сакалды
Айыл Өкмөтүнүн ЧоңБагыш айылындагы
«Адилет» өз ара жардамдашуу тобунун лидери
Худайбердиева Данохан.
1. Мен бул программага
Качкынова Бурма эженин айтуусу боюнча элеттик аялдар үчүн
пайдалуу окуулар бар дегенинен
кызыгып келгем. Мурда үйдө үй тиричилиги менен эле бош отурчум.
2. Мага бул программанын
таасири өтө чоң болду. Канча
окуулардан өтүп, көп нерселер-

ди үйрөндүм. Ар бир аял ишкер
боло алаарын, бизнес план жазса
боло турганын түшүндүм. ЖА АККнын окууларынан кийин алдын
ала баштаган ишиңен канча пайда
тапса болот, эсеп жүргүзгөндү да
билип алдым. Буга чейин айылдык
депутаттар эмне иш аткараарын
билбейт элем. Көрсө депутаттын
айылдын өнүгүүсүнө, айымдардын
көйгөйлөрүн алып чыгууга чоң таасири бар (эгер ал аял депутат болсо) экен.
3. Башында жолдошум каршы
болду. Ар бир окуумдун ийне жибине чейин үйгө айтып келип жатып,
жолдошум окуулардын пайдасы
бар экенин түшүндү. Кийинчерээк
өзү дагы окугусу келгенин айтып,
мага тоскоол болбой мени колдоп,
окууларыма жөнөтүп турду.
4. Албетте кыйынчылыктар
болду. Окуулар талаа иштерине
тоскоол болуп жатты. Ошондой
болсо дагы иштеримди пландап,
окууга дагы, талаа ишине дагы
үлгүрдүм.
5. ЖА АКК жөнүндө
мурда азыраак билсем,
азыр жакшы билип калдым. ЖА АККнын менчик «Белес» газетасын
кандай жаңылыктар бар
экен деп ар дайым чыдамсыздык менен күтүп
окуйм. Сунушум ЖА АККнын окууларынын дагы
улануусун, элеттик аялдардын мындан кийин
дагы билимин жогорулашына жардам беришин каалайм.
ЖА АКК жамаатына айтаарым
ар дайым элдин алкышына, урматсыйына ээ болуп жүрө бериңиздер!
(Уландысы 7-бетте)

Áåëåñ

Январь, 2020-жыл

Мөмөлүү
бактарды бутоо
Бак-дарактарды бутоонун
философиясы

Туура буталган дарактар жакшы табигый
көрүнүшкө ээ. Даракты бутап жаткан адис абдан
сезимталдуу болуш керек. Себеби ал адам дарактын сапаттарын сактап калып, анын биологиясын жана бутоо эрежелерин билиш керек!
Бутоонун пайдалуу
жактары

1. Дарактын ден соолугун
сактайт:
а) Кургап калган, зыян тийген же
куурап бара жаткан бутактары
алынат;
б) Х формасында өсүп жаткан
шактар алынат, себеби алар бири-бирине зыян берип, илдетке
чалдыктырат;
c) Илдетке чалдыккан шактар
жерге түшө электен мурда алып
ташташ керек;
д) Жараланган шактарды дарылоо зарыл.

2. Мөмөлүү даракты жашартат – эски шактар алынып жаш,
мол түшүм бере турган шактарга
мүмкүнчүлөк жаратуу (жылына 3/1
гана алынат, андан ашпашы керек).
3. Мөмөлүү дарактарга жакшы
көрүнүш берет да ал дарактын
керектүүлүгү артат.
4. Дарактын өсүп кетишине
жана мөмөсүн жогору жакка алып
кетишине тоскоолдук кылат. Тактап айтканда, дарактын түрүнө
карап, аны отургузуу ордун туура
табуу керек. Мисалы: жер таар же
аз болсо карлик же полукарлик,
огороддо жер аз болсо колоновидный тибиндеги мөмөлүү дарактар-

ды тигүүнү сунуштайбыз. Мында –
дарактын көлөкөсү түшпөйт жана
шактабайт. Ал эми жер кеңири
болсо жөнөкөй дарактарды тиксе
ыңгайлуу.

Качан бутоо керек?
Бутоонун эң жакшы убактысы
бул дарактын уктап жаткан мезгили (Март, Ноябрь). Бирок бутоо-ну
жыл бою жүргүзсө да болот. Мисалы, кургап калган же илдет түшкөн
шактарды каалаган убакытта
алып таштаса болот. Дайыма эсте
тутуу зарыл, дарактар уктап жатканда бутоо дарактардын бакубат
өсүшүнө салым кошот. Дарактар
өсүп жаткан мезгилде буталса
анын өсүшүн токтотот. Бирок жайында бутоону көп жолу жүргүзүү
даракка зыян берет. Эрте жазда
же кеч күздө бутоо сунушталбайт.
Анткени, ал мезгилде алар өтө назик болуп бутоо терс таасир этет.
Кыскача айтканда бутоо:
Мөмөнүн санын көбөйтөт.
Илдеттер жана зыянкечтердин
көбөйүшүнө тоскоолдук кылат.
Даракка жакшы көрүнүш берет.
Дарактын өмүрүн узартат.
Бутоодон отун чыгат.

Бутоо ыкмалары

5. Мөмөлүү дарактар:
a) Түшүмдү көбөйтөт;
б) 45 градустагы күчтүү шактар
калтырылат (ал шактар оор
түшүмдү көтөрөт);
в) Ылдый жакка же тике өскөн
шактар
алынат
алардын
күчү мөмөгө берилет – бул
мөмөлөргө пайдалуу;
г) Мөмөлүү шактар сакталып керексиз шактар алынат.

Бак-дарактарды бутоо айрыкча мөмөлүү дарактарды бутоо анын
түшүмүнө чоң таасирин бере турганын эстен чыгарбообуз тийиш.
Мисалы, мөмөлүү даракты
алсак, алманы бутоо абанын температурасы 0С төмөн болбогон
мезгилден тартып жүргүзүлөт. Бул
процесс негизинен ар жыл сайын аткарылышы тийиш. Биринчи

Өз колуң менен органикалык жер
семирткич даярдоого болот

КОМПОСТТООНУН ПРИНЦИПТЕРИ
Компосттолуучу жер жакын жерде болууга сунушталат, анткени үзгүлтүксүз барып турууга жана байкоо жүргүзүүгө жеңил
болот. Фермердин үйүнө жакын аралыктагы көлөкөлүү жана шамалдан калкалоочу
жер оптималдуу чечим болуп эсептелинет. Теректер жана дубалдарга окшогон
шарттар шамалдан жана күндөн сактайт.
Мүмкүнчүлүк болсо, жайгаштырылган жер
алмаштырылбаш керек. Огороддун ичиндеги жер сунушталат, анткени көптөгөн чарба
калдыктары ошол жерден табылат.
Материалдар жетиштүү болгон кезде,
узун материалдар 10 см ден ашырбай кесилет. Андан кийин, бардык компоненттерди
аралаштыруу менен компосттоону баштаса болот. Компоненттер канчалык жакшы
аралашса чирүү процесси ошончолук бат
болот. Компосттоону ар кайсы убакытта
баштаса болот. Компост өндүрүүгө көп суу
керектелет.
Суунун жакшы камсыз болушу:
▲Саман жана пленка менен жабуунун жардамы менен суунун буулануусун азайтуу.
▲Жамгыр жаап калса жапкычты алып салуу.
▲Нымдуулукту байкоо менен суу куюп туруу.
▲Үймөктөгү өсүмдүктөрдү жулуп таштоо
аркылуу болот.
Желдетүү компосттоо
процессинде маанилүү
▲Материалдарды 10 см ден көп эмес кесүү.
▲Катуу жана жука материалдарды абайлап
аралаштыруу.
▲Жыгач таяк менен тешиктерди жасоо.
▲Компосту коңторуу, оодаруу аркылуу болот.

КОМПОСТ ДАЯДОО
ҮЧҮН ОН СУНУШ
1. Компост даярдоо үчүн жерди туура тандоо
маанилүү. Компосту дайыма бир эле жерде
өндүрүңүз.
2. Башка материалдар менен аралаштыра
элек кезде бутактарды жана сөңгөктөрдү 10
см ден ашык эмес өлчөмдө кесиңиз.
3. Компост өндүрүүнү баштаганга чейин чарбадагы болгон органикалык заттарды
чогултуңуз.
4. Компостту даярдаган учурда катмарлары
таптабоо керек.
5. Көмүртекке жана азотко бай материалдарды колдонуңуз.
6. Үймөккө кошулган кык же эски компост
чирүү процессин жакшыртат.
7. Компосттун нымдуулугун байкаңыз жана
суу керек болсо кошуңуз.
8. Компост кургап кетпеш үчүн самандуу ылай
менен шыбаңыз.
9. Чирүү процессин тездетүү үчүн компосту оодарып туруңуз.
10. Компосттун өңү күрөң же кара тартканда жана жагымдуу жытка ээ болгондо
колдонуңуз.

Бийиктиги 1,5 метр

К

омпосттоо бул
органикалык затты
кайра колдонуу методу. Ал көбүнчө өсүмдүктөрдүн
калдыктарынан жасалат.
Компосттоо процессинде бул
органикалык заттар микроорганизмдердин жардамы менен
чирийт.

3

кезекте алманын куураган же жарым-жартылай куурап бараткан,
карыган шактарды этияттык менен аралап алып салуу зарыл.
Алманы туура бутоо менен биз
алма шагын жашартуу процессин
да бирге аткарабыз. Бул процесс
бүткөндөн кийин алма дарагын
төмөн жагынан жогору карай бутоо иштерин жүргүзөбүз. Бул
процессте туура өспөгөн, бири –
бирине тийишип калган, бир бутактын үстүнө экинчи бутак жатып
калган жана бири-бирине көлөкө
түшүрүүчү ашыкча бутактары бак
кайчысы же кол араа менен алынып ташталат. Төмөндөн жогору
карай бутоо дарактын жалпы боюнун ортосуна чейин жүргүзүлөт.
Бутоонун андан кийинки процесси
дарактын үстү тарабынан төмөн
көздөй жүрөт. Туура эмес, узарып
кеткен бутактар, үстүнөн алдына
күн тийгизбей көлөкө түшүрүүчү
ашыкча шактар алынып ташталат.
Биз мөмөлөө шактардын көптүгүнө
кызыкпай, алардын толук кандуу
мөмө берүү мүмкүнчүлүгүн эске
алышыбыз зарыл.
Андыктан бак-дарактарыңызга
кам көрүүнү эстен чыгарбаңыздар.
Бак-дарактарымды бутайт элем,
бирок адис бутаса андан да жакшы болот эле дегендер бизге
кайрылыңыздар, сиздер үчүн акылуу кызматтарды көрсөтүүгө дайым даярбыз!!!
ЖА АКК

Эң сыртынан 2-3 см
жалпы тегерете топурак менен
жабылат да тегиз суу чачып, топурак
таштап, лопата менен таптап коет.
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ЭСКЕРТҮҮ:
Ар катмар
сайын суу
куюп туруу
керек!

Казык

2м

Компосттун температурасы 3 фазадан өтөт: ысытуу, муздатуу жана жетилүү
фазасы. Ысытуу фазасында негизинен
бактерия активдүү келип, үймөктүн температурасы 60-700С чейин жетет жана
көбүнчө ушул деңгээлде 2-3 жума турат.

эсептегенде өсүмдүк калдыктары - 75%,
жаныбарлардын кыктары – 25% катышта аралаштырылып жасалса, компостун
көмүртек менен азоттун катышы туура
оптималдуу шартта болуп чирүү процесси жакшы жүрөт.

Компосту жасоонун шарттары

Компост жасоонун кадамдары:

▲Компост жылуу мезгилде (жаз-жай)
айларында жасалса жердин үстүңкү катмарына, күндүн нуру түз тийбеген бир
дарактын көлөкөсүнө, суу каптап кетпей
турган жер тандалат.
▲Компостун туурасы 1,5-2 метр узундугу-шартка, керектөөгө жараша, бийиктиги – жаңы жасап бүткөндө - адам
боюнан бир аз жапызыраак жасалат, тапталгандан кийин улам жапырылып чөгө
баштайт.
▲Компост жасоодо керектелүүчү материалдардын бири-бирине болгон катышы маанилүү: Мисалы: Кургак зат менен

1. Жердин бетине майда шакчалар
ташталат – 5 см.
2. Өсүмдүк калдыктары – 75 см.
3. Мал жандыктардын кыктары – 25 см.
4. Суу куюлат.
5. Шыбалат.
Бул компост жасоонун бутерброд методу деп аталат, катмар улам кайталанып
отуруп жасалат. Компостко жоон таяк
сайып коюу керек. Себеби ал аркылуу
компостко суу куюш керекпи аныктайбыз.
Экинчиден компост туура жасалган болсо таяктын компостто жайгашкан учу кол
күйөр-күйбөс болуп кызый баштайт.
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КОМПОСТТУ КАЧАН ЖАНА КАНТИП
КОЛДОНУУ КЕРЕК
Компост аны даядоого колдонулган баштапкы материалдар билинбей, бир түрдүү массага
айланган учурда колдонулат. Жетилген компост
күрөң же кара өң тартып жагымдуу жытка ээ болот. Компост даяр болгонго чейинки эң маанилүү
фаза болуп ысытуу фазасы болуп эсептелинет.
Компостту 7-8 см тереңдикте өсүмдүктөрдүн
тамырына жакын берүү сунушталат. Компост
сейрек жана баалуу жер семирткич. Көбүнчө бардык талаага жетиштүү көлөмдөгү жер семирткич
өндүрүү мүмкүн эмес. Ошондуктан, фермерлер
компостту кайсы жерге колдонуу пайдалуураак
экени жөнүндө ойлонушу керек. Көчөттөргө жана
питомниктерге колдонуу жогорку натыйжалуулукка жеткизет.
Компостту жашылчаларга колдонуу алардын өсүүсүн жана жетилүүсүн тездетет. Компост
өсүмдүккө негизги азык заттарды камсыздайт. 1
гектарга 20 тонна компост колдонуу сунушталат.
ЖА АКК
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Жыл ичинде 2 жолу
түшүм алган айым
Долбор алкагында жергиликтүү
элдердин тамактануусун жакшыртуу,
түркүндөштүрүү
максатында мөмөжемиштерди
үзгүлтүксүз колдонуу үчүн чакан
күнөсканаларды
жайылтуудабыз.
2018-жылдын февраль айында Ноокен районунун Ак-Жийде
айылында чакан күнөскананы куруу, иштетүү, айылдын элдерин
жашылча жемиштер менен камсыздоо максатында маалымат
жыйыны өткөрүлгөн. Жыйынты-

гында айыл тургундарынын колдоосу менен Стамбекова Гүлай
демо-фермер катары тандалып
алынган. Мында «Ынтымак» тобу
түзүлүп, устав жана протоколдор
иштелип чыккан. Топ мүчөлөрү
менен туруктуулукту сактоо мак-

сатында ортолук фонд жыйноо
чечими кабыл алынды. Ошол
эле жылдын 24-августунда чакан күнөскана курулуп, Стамбекова Гүлай эже менен келишим
түзүлдү.
Гүлай эже бул күнгө чейин
күнөсканада жашылча жемиштерди өстүрүп көргөн эмес. Бирок
аракетчилдиги,
натыйжа
көрсөтүүсү, кызыгуусу менен ийгиликтерге жетише алды.
Күнөскана курулгандан баштап топурак аралашмасын даярдап, жашылча көчөттөрдү өстүрүп,
күздүк түшүм алууга камдана баштады. Ошол убакта күнөсканада
жашылча өстүрүү технологиясы
боюнча маалыматы аз эле.
ЖА АККнын тренер-консультанты Төрөгелдиев Муктар «Ынтымак»
тобунун
мүчөлөрүнө
күнөсканада жашылча өстүрүүгө
тийиштүү практикалык жана теориялык тренингдерди өттү. Бул
тренингдердин натыйжалуулугу,
маанилүүлүгү Гүлай эжеге тез

таасирин тийгизди, кошумча мотивация болду.
40 м2 аянтты түзгөн күнөсканага
100 даана жергиликтүү сорттогу
помидорду эгип, 4-5 жолу сугарып,
чөптөрүн чаап, илдет-зыянкечтерге каршы биологиялык дарыдармектерди колдонуп өстүрдү.
Күзгү помидор орто түшүм берип,
ар бир түптөн 3 кг га чейин түшүм
алып жатты. Экономикалык анализ боюнча күнөскана курулган
жылы 235 кг түшүм алып, айыл
тургундарына, дүкөндөргө 1 кг
помидорду 40 сомдон 60 сомго
чейин сатып, биологиялык жер семирткичтерге, дары-дармектерге
кетирилген чыгымдардан тышкары 11 750 сом пайда тапты.
Өз
тажрыйбасын
ашыра
баштаган Гүлай эже, 2019-жылы
эрте жазда 100 даана помидор
өстүрүп, 400 кг түшүм алды.
Анын таза пайдасы 13 380 сомду
түздү.
Баарына маалым болгондой
күнөсканада жыл ичинде 2 жолу
түшүм алууга болот. Ал талаадагы жашылча жемиштер бышып,
базарларга сатыла баштаганга
чейин же талаадагы жашылча жемиштер бышып бүтүп, 15 күн кечирээк түшүм алууга болот. Ошол
себептен Стамбекова Гүлай эже
күнөсканада экинчи түшүм алууга
бадыраң өстүрдү.

Ийгиликке жетүү үчүн алдыдагы тоскоолдуктарга дуушар
болосуң демекчи, Гүлай эже күздүк
түшүмүн бир топ кыйынчылыктар менен алды. Ал күнөсканага
125 даана «Орзу» сортундагы
бадыраң экти. Бадыраң көп суу
талап кылгандыктан 10 жолу сугарып, асырап карап жатты. Күз айларынын биринде айттырбай келген суукка бадыраңдарды оорутуп
алды. Натыйжада бадыраңдары
жакшы болбой жалпы 9600 сом
пайда тапты.
Азыркы күндө күнөскананын
ичи бош турбасын деп, көк
чөптөрдү, жусай өстүрүп жатат.
Жаз келсе, тамчылатып суугаруу
системасын орнотуп, помидор
эгүүнү пландады.
Бул иш-чаралар «Жалал-Абад
облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн
жергиликтүү азык-түлүктөрдү
өндүрүү системасын колдоо»
долбоорунун алкагындап “FSDS”
Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары
уюмунун колдоосу менен, ЖалалАбад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы тарабынан аткарылууда.
Роман МУРЗАКУЛОВ,
ЖА АККнын консультанты
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СМАЛАКТАН
Жашылчанын 11 түрүн ДАЯРДАЛГАН
АЗЫКТАР
өстүргөн «Үмүт» тобу

Жалал-Абад
облусунун
Ноокен районудагы Шайдан
айыл өкмөтүнүн Алма айылында «Үмүт» өз ара жардамдашуу
тобу түзүлгөн. Топтун 15 мүчөсү
бар. Топтун лидери Назгүл
Ибайдуллаева. Топ мүчөлөрүнө
долбоор тарабынан 11 түр жашылчанын үрөндөрү берилген.
Жазда берилген жашылчанын
сапаттуу үрөндөрүн парникте
себишип, көчөт жетилтип, өз жашылча бакчаларына эгишкен.
Натыйжада помидор, бадыраң,
пияз, сабиз, кызылча, укроп,
шпинат, капуста, түстүү капуста, ашкабак жана брокколи
капустасын эгип алышты. Топ
мүчөлөрүнө
жашылчаларды
өстүрүү технологиясы, илдет,
зыянкечтердин алдын алуу
жана күрөшүү жолдору боюнча
тренингдер өтүлдү. Жашылчалардын өсүү мезгилинде консультанттар тарабынан көзөмөл
жүргүзүлүп турду. Сапаттуу
үрөндөр илдет-зыянкечтерге туруктуу келип, түшүмү мол болду.

Топ мүчөлөрүнүн
алды 9000 сом киреше алып, өздөрү
жайы менен тамакашка
колдонушту,
консервалашты,
ашканын сатып, үйбүлөлөр
кошумча
киреше
табышты.
Мындан сырткары
топ мүчөлөрүнө туура жана пайдалуу
тамактануу
деген
эмне, жашылча-жемиштердин пайдалуулугу, үй шартында сүт азыктарынан
кантип сыр, быштак ж.б жасап,
күнүмдүк тамактануу рационуна
кошсо боло тургандыгы айтылып, практикада көрсөтүлдү.
Туура тамактануу долбоорунун алкагында 2019-жылдын
июль айында Ноокен районунун Шайдан айыл өкмөтүндө
райондук деңгээлде Талаа күнү
өткөрүлдү. Талаа күнгө топ
мүчөлөрү активдүү катышып,
өздөрү өстүргөн жашылчанын
түрлөрүн, консерва түрүндө
даярдаган
азыктарын
көргөзмөгө алып чыгышты.
Талаа күндө топтун мүчөсү
Аликулова Айнагүл жашылча
бакчасында өстүрүлгөн жашылчаларын үлгү катары талаа күнгө
келген конокторго даңазалады.
Айнагүл эже келген конокторго
өзүнүн тажрыйбасынан бөлүштү
жана ал конокторго өзү өстүрүп
жаткан смалактан (шпинат) жасалган самсаларды, помидор,
бадыраң ж.б. жашылчаларын
көрсөтүп, ооз тийгизди.

Дымдалган шпинат
Негизги азыктар:
Шпинат, каймак май, пияз.
Даярдоо ыкмасы:
Шпинаттын жаш жалбырагын жууп, кастрюляга салып, туз, шекер, каймак май
кошуп, жумшарганча жабылуу капкактын
алдында дымдайт.
Бир баш тууралган пиязды өсүмдүк
майында жумшартып кууруп алып, демделген шпинат менен кошуп, аралаштырат.
Бул тамакты салат катары жана эт же
жашылча тамагына гарнир катары пайдаланса болот.

Айнагүл эже:
«Бул биз өстүрүп жаткан
жашылчалардын үрөнү өтө
түшүмдүү экен. Илдет-зыянкечтерге туруктуу келээрин байкадым. Себеби жылда базардан
алып келип эккен жашылчаларым бир түшүм бергенден кийин
эле саргайып, кургап жок болот
эле, бул жашылчалар күзгө чейин боло берет экен. Мага смалак өтө жакты. Мурда смалак
дегенди билчү эмеспиз, биринчи
жолу эгип жатам, топтун бардык
мүчөлөрүнө эле жакты. Себеби
биз көк самса же көк чүчпараны
эрте жазда эле жечүбүз да. Ал
эми смалактан жасалган самсаларды жыл бою жасап жесе
болот экен.
Смалактын керектүү жалбырактарын кыркып алгандан кийин кайра жаңы жалбырактары
өсүп чыга бергени жакшы тура.
Үйдөгүлөргө да абдан жакты,
күнүгө болбосо да күн алыс сам-

са жасап жеп жаттык. Помидор,
бадыраңдар да өтө түшүмдүү,
ашкабактарыбыз ширин чыкты. Буйруса быйыл да ушул
үрөндөрдөн сатып алып эгем
деп пландап жатам. Долбоор
менен иштешпеген көпчүлүк
үйдө отурган аялдар базардагы
аламан үрөндөрдү алып келип
эгишпей, ЖА АККнын сунуштаган жашылча үрөндөрүнөн
эгишсе демекчимин. Бул биздин
туура тамактануубузга жакшы
өбөлгө болот.
Бул иш-чаралар «ЖалалАбад облусунун Ноокен жана
Ала-Бука
райондорундагы
туура тамактанууну жөнгө
салуу үчүн жергиликтүү азыктүлүктөрдү өндүрүү системасын колдоо» долбоорунун
алкагындап “FSDS” Туруктуу
өнүгүүнүн сунуштары уюмунун
колдоосу менен, Жалал-Абад
регионалдык Айылдык консультациялык кызматы тарабынан аткарылууда.

Жашыл щи
Негизги азыктар:
Шпинат, ат кулак, картошка, сабиз,
пияз, жумуртка, көк чөп, сметана.
Даярдоо ыкмасы:
Пиязды жумшартып кууруп алып, шпинаттын жана аткулактын жалбырагын кошуп, бардыгын чогуу капкакты жаап дымдайт. Эт же жашылча шорпосун даярдайт
(картошка, сабиз же баш пияз менен).
Шорпого демделген көк чөптү кошуп, кайнатат. Даяр щиге тоголок бышырылган жумуртканы туурап, сметананы жана жаңы
көк чөптү кошот.
Шпинаттан запеканка
Негизги азыктар: шпинат, жумуртка,
каймак, май, туз, шекер, кесме.
Даярдоо ыкмасы:
Шпинаттын жаш жалбырактарын жууп,
туурап, кайнак сууну жаба куят.
Кесмени өзүнчө бышырып, чыпкадан
өткөрүп алат, даяр шпинат менен аралаштырып, чийки жумуртка, шекер, туз, каймак
май кошуп, казанга салып же духовкада
бышырат. Бул толук кандуу эртең мененки
же кечки тамак. Анткени аларда белоктор,
углеводдор жана жашылчалар бар.
Тамакты даярдоодо йоддолгон тузду
колдонгула. Жаңы жашылчалар, көк чөп,
мөмө жана жер-жемиштер тамактануунун алмаштырылгыс азыктары, андыктан
биздин күнүмдүк рационубузда алар 400
граммдан аз болбошу керек.
Даярдаган Бурмакан КАЧКЫНОВА

Áåëåñ

Январь, 2020-жыл

5

«Жалал-Абад облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн жергиликтүү
азык-түлүктөрдү өндүрүү системасын колдоо» долбоору

2

019-жылы Ала-Бука
районунун 8 айылында туура жана
түркүндөштүрүп тамактануу системасын жөнгө
салуу жумуштарын баштадык. Күнөсканага кызыккан
фермерлерди тандап, 4
даана темирден, 12 даана
жыгачтан күнөскана куруп
берүү планы коюлган болчу.
Жыл ичинде 4 темир жана
22 жыгачтуу күнөскана
курулуп ишке
түшүрүлдү.

М а рт
айынын баштарында
Достук
айылында үрөндүк картошка өндүрүү боюнча өз ара
жардамдашуу топторун түзүү
керектиги жөнүндө фермелерге
билдирүү жасап анын артынан
күнөскана курууга кызыккан жана
күнөсканада
жашылчалардын
көчөтүн, ошондой эле жашылчаларды
өндүрүү
кирешелүү
экендигин
түшүндүрдүм.
Топ
мүчөлөрүнүн бирөөсү үй-бүлөсү
менен көчөт өндүрүп, базарда
сатып киреше тапкан дыйкан эже
бар деп айтып калышты. Анда
ошол эжени долбоорго тартсамбы
деген ой келип, ага кайрылдым.
Ал эже Хусанбаева Саёра болчу.
Саёра эженин айтымында:
“Жашым 51де, 3 кыз 1 уулдун
энесимин, жолдошум 55 жашта.
Тилекке каршы жолдошум 1988жылы курулуш аянтында кулап
түшүп, көзү көрбөй калган. Үй тиричилиги, талаачылык менен алектенип, кыш куюп саттык. Өзүм жаш
кезимден жашылча көчөттөрүн
өстүрүп, базарга чыгарып сатып
жүргөм. Күндөрдүн биринде Араббой аке келип, “Тамактанууну жакшыртуу” деген долбоор боюнча
маалымат берип, күнөскана курууга мүмкүнчүлүк бар экендигин
айтып, күнөскана кирешелүү тармак экендигин, биздин үй-бүлө
күнөскананы куруп берүүгө өтө
дал келишин түшүндүрдү. Жыгач
күнөскана куруу үчүн жыгачыбыз
жок, кура турган адамдарга каражатыбыз жоктугун айттык. Анда
Араббой аке “Пенсия аласыздар,
ошондо 7600 сом төгөсүздөр,
мында сиздерге 30 000 сомдук
күнөскананы куруп орнотууда
көмөк болот, окутууулар болот. Бул
шартка көнсөңүздөр май айында
күнөскана өздүк төлөм наркын сиздерге таап берет” - деди.

Базардан бадыраң
алышты эстен чыгардык
Ала-Бука районунун Достук айылынын тургуну
Хусанбаева Саёранын кубанычы...

Жолдошум,
келиним
болуп
макулдашып,
күнөскана курууну
чечтик.
Шаарда
иштеп жүргөн балам 2-3 күнгө келип калып, 20 кап
кык таап келип
күнөскана курула
турган жерге салып, топуракка
аралаштырып, даярдап берип
кетти.
Айылдан жана коңшу аялдардан “Сайрам” деген топ түздүм.
Күнөскана жөнүндө аялдар уккан
бирок, эч ким кура элегин баса
белгилешти. Андан тышкары
күнөскананын түрлөрү, жерин
даярдоо, ысытуу системалары,
күнөкананын ичинде өстүрүлүүчү
жашылчалар, алардын сорттору,
көчөт даярдоо технологиялары,
көчөттөрдү өстүрүү, күнөсканага
отургузуу, суугаруу системасы,
зыянкеч жана илдеттер менен
күрөшүү,
көчөттөрдү
асыроо
жолдорун окууларда үйрөндүк.
Стаканчаларда помидор жана
бадыраңдын көчөттөрүн өстүрүүгө
кириштим.
Тез өтпөй эле, март айынын
баштапкы күндөрү Араббой аке
Жалал-Абаддан
келген
усталар менен келип, бир жарым
күндө күнөскана куруп беришти. Күнөскана курулуп бүтүп 4
күн өтпөстөн Араббой аке окуу
өткөрүп, практика жүзүндө сууга
салынган смалак жана помидордун уруктарын аялдардын катышуусу менен күнөсканага эктик.
Смалакты күнөскананын айлана
тегерегине 35 сантиметрге 4 катар
кылып орточо 9 м2 жерге эгилди.

Араббой акеден алынган “Султан” жана 12 миң даана “Павлина” сортундагы помидор уругунан
күнөскананын ичине 8 м2 жерге
эктик. Стаканчаларда “Орзу”
сортундагы бадыраң көчөттөрүн
жана “Буран” сортундагы помидор
көчөттөрүн эгип, түнү-күнү карай
баштадым.
Сууга
салынган
смалак
үрөнү (8 күн), 3 күн суусу алмаштырылып, ысык үй шартында өндүрүлүп, эгилген помидор
үрөндөрү тез эле 9-10- күндө өнүп
чыкты.
Бадыраң көчөттөрү өнүп чыккандан баштап 25 күн өткөндө
бирин-серин гүлдөй баштаганда
75 даана көчөттү күнөсканага
отургуздум. Стаканчалардагы помидор көчөттөрүн стаканчаларга уруктарды салгандан баштап,
48чи күнү 70 даана көчөт отургуздум. Тамчылатып сугаруу системасынын ишин толугу менен
үйрөнүп калдым жана өтө жеңил
боло турган курулма экендигине
ынандым.
Эгилген смалак өтө тез өсөт
экен (мурда эч эгип көрбөгөн
элем). Апрель айынын баштарында эле жалбырактарын тамак ашка
пайдаланса боло турган болуп калды. Ошол мезгилде базарда коңшу
мамлекеттен алып келинген сма-

лактын 1 килограмы 60-70 сомдон
сатылып жатканын көрдүм.
Смалакты кошуналарга бердим жана саттым, тамак-ашка
пайдаландым. Базарда смалак
көбөйүп, бир аз арзандап калганда
саттым. Бардыгы болуп дээрлик
100 кг ды түзүп, 3000 сом киреше
таптым. Артынан эгилген помидор
көчөттөрүмдү 1 сомдон тартып 50
тыйынга чейин ар бир даанасын
саттым. Көчөттөрүмдү өтө сапаттуу үрөндөрдөн өндүргөнүмдү
башка топторду окутуп жатканда
Араббой аке айткан эле. Ошондон улам көчөтөрдүн көпчүлүгүн
өзүмдүн айылымдын тургундары
сатып алып кетишти. Бардыгы
болуп помидор көчөттөн 4100 сом
киреше алдым.
Эгилген бадыраң көчөттөрүм
өтө тез өсүп, гүлдөй баштады.
Араббой аке окууларда айтканындай 3-4-гүлүн, жалбырактарын алып жаттым. 45-46 күндө
түшүм берүүнү баштады. Мен
тимеле көргөн көзүмө ишенбей,
толкундандым. Ар 3-4 күндө 10-12
килограмм бадыраң үзүп, сатууга чыгара баштадым. Үй-бүлөдө
базардан бадыраң алышты эстен
чыгардык, кошуналар да жаңы
үзүлгөн бадыраңга үйрөнө башташты.
Эгилген помидор да өтө жакшы өсүп 5-6 баштан түйүп кызара баштады. Помидордон да киреше түшө баштады. Базардан
5 сом арзан сатканымда, үйдөн
эле көпчүлүгү сатып алып кетип
жатышты. Июль айынын баштарында Араббой аке келип райондук талаа күнү өткөрүлөт, сен
күнөсканаңды даярда, 100дөн
ашык райондун башка айыл-

дарынан фермерлер, облустан
адистер жана кызыккан дыйкандар келип көрүшөт деди. Мен
чочулап кеттим. 10-июль күнү,
талаа күндүн катышуучулары
кайра-кайра 4 жолу (60-80 фермерлер) келишип, күнөсканадагы
жумуштар
менен
таанышып,
алынган түшүм жөнүдө угушуп, күнөскананын ичине кирип
көрүшүп, көпчүлүгү рахматын айтышканда курсант болгонумдан
көзүмө жаш келгенин өзүм да билбей калдым. Биздин үйгө ушунчалык ар тараптан фермелер келет
деп ойлогон да эмесмин. Ошол
күнү күнөскананын 7600 сомдук
кайтарымын ЖА АККнын ЖалалАбаддан келген адисине рахматыбызды айтып тапшырдык.
Эсеп жүргүзүүнү ар дайым жазып жүргөн болчубуз. Жалпы 100
кг смалак-3000 сом, помидор 235
кг-13 000 сом, ал эми бадыраңдан
260 кг-12000 сом пайда таптым.
Ал эми алынган помидор жана
бадыраң түшүмүнөн 28 даана 3 л
банкада түрлөп кышка карата салат камдап алдык.

Жалпы күнөсканадан 35 000
сомдон ашык пайда алдык. Ал
эми кетирген чыгашаларыбыз негизинен үрөн сатып алганыбыз
эле болбосо, мээнетибизден башка чыгым деле кеткен жок. Орточо
алганда күнүнө 1-2 сааттан убакыт
жумшадым, бардыгы болуп 40005000 сомдой каражат кетти десем
жаңылышпаган болом.
Помидор жана бадыраңдын
түшүмүн август айынын акырына чейин жыйнап, аларды жулуп
салып, кайрадан бадыраң эгип,
2-түшүмүн да алдык.
Мен Жалал-Абад АККга ыраазычылыгымды билдиремин жана
ишиңерге
ийгилик
тилеймин.
Күнөскана куруп берген Салижан
Закировго, долбоордун координатору Махабат Караевага, Каныкей
Мырзаевага, кеңешчи Араббой
акеге үй-бүлөбүздүн атынан ыразычылыгыбызды билдиремин
Жолдошум менен 2020-жылы
экинчи күнөскананы куруп алууну
чечтик жана айылыбызда бизден
башка 6 даана күнөскана курулганын угуп, аябай кубандык.
Бул иш-чаралар «Жалал-Абад
облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн
жергиликтүү азык-түлүктөрдү
өндүрүү системасын колдоо»
долбоорунун алкагындап “FSDS”
Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары
уюмунун колдоосу менен, ЖалалАбад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы тарабынан аткарылууда.
Араббой ХАМДАМОВ,
ЖА АККнын агрономконсультанты

Áåëåñ
Жàøûë÷àлардûí
ýðòå бышуучу сîðòòîðóí
ïàðíèêòå =ñòщðщï,
áàçàðãà ýðòå ÷ûãàðñà\ûç, êèðåøå\èç мол
áîëîò. Ïîìèäîðäó,
áàäûðà\äû ýðòå
áûøûðóó щ÷щí àíûí
ê=÷=òт=рщн ïàðíèêòå
=ñòщðщщнщ сунуштайбыз.
Парник эгиле турган
аянтты тандоо
§Парник саздуу жерде курулбаш
керек, нымдуулук к=п болгон жер да
болбойт. Канчалык кургак жер болсо,
ошончолук жакшы болот.
§К=л=к= эмес (дарак, бадалдар
жок жер), кщн жакшы тийген жерде болушу зарыл. Жарык к=п болсо,
ошончолук жакшы.
§Шамал кщчтщщ тийген жер да
туура келбейт.
§Тегиз жерде жайгашуусу зарыл,
болбосо бир тарапты карап суу агып
кетет, муздак абанын жылышы да
кщтщл=т.
§Парник жашаган щйг= жакын жайгашышы зарыл, себеби,
керектщщл=рдщ ташып жеткирщщг=
жана кароого ы\гайлуулук тщз=т.
§Парникке
дайыма
байкоо
жщргщзщщг= шарт барбы (парник щйд=н
алыс болсо, ошончолук кооптуу).

Январь, 2020-жыл

Парникте
көчөт жетилтүү
◄ ×ÈÐÈÍÄÈÍÈ ÊÎËÄÎÍÓÓÃÀ ÄÀßÐÄÎÎ
T 0.5х0.5 см =лч=мд=гщ к=з=н=гщ
бар сетка менен эленет. Мындай жол
менен ири чиринди (грубая фракция)
даярдалат.
T Даярдалган ири чиринди 5 сантиметр калы\дыкта, тегиз т=ш=л=т.
T Чириндинин майда фракциясы
даярдалат. Бул турмушта колдонулуп
жаткан калбырдын (к=з=н=ктщщ элек)
жардамында эленип алынат.
T Даярдалган майда фракциядагы чиринди 1-1.5 сантиметр калы\
дыкта салынат.

Парникти даярдоонун
кадамдары:
Парниктин аянтын аныктоо
§Туурасы – 1.20 метр болуш керек. Себеби, т=м=нкщ жумуштарды
аткарууга ы\гайлуу: сугаруу, кошумча
азык берщщ, отоо иштерин жщргщзщщ
ж.б.
§Узундугу – канча даана к=ч=т
=стщрщщг= байланыштуу.
§Тере\диги 25 сантиметр казылат.
Парниктин негизин даярдоо
§ Тере\диги учтуу темир кщр=ктщн
башынча казылат.
§Калган топурак тырмооч менен
майдаланат жана чо\ одоно кесектери алынып ташталат.
§Калган топурак майдаланып, тегизделет.

◄¯ÐªÍÄ¯ ÑÅÁ¯¯Ã+ ÄÀßÐÄÎÎ
Óðóêòàð íàìàêåï ñóóäà èðãåëåò.
Àë щ÷щí àø òóçóíóí 5%òщщ ýðèòìåñè
ïàéäàëàíûëàò. 1 ëèòð ñóóäà 5 ãð, 1
÷àé êàøûê àø òóçó ýðèòèëåò. Óðóêòàð
ýðèòìåãå ñàëûíûï, 5-8 ìèíóòàíûí
è÷èíäå àðàëàøòûðûëûï òóðóëàò.
Àêûðûíäàï óðóêòàð ñóó òщбщí= ÷=ã=ò.
Êýý
áèð
óðóêòàð
êàëêûï
êàëàò. ×=êê=í óðóêòàð òàçà áîëóï
ýñåïòåëèíåò. Ìûíäàé èðã==ä=í êèéèí

Жаш
дыйкандар
үчүн
АЗБУКА
Жылдан-жылга күнөскана куруу жана анда жашылча
өстүрүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбып барууда. Күнөскана
менен жаңыдан алектене баштаган
дыйкан эмнеден баштаарын, кимден кеңеш алаарын билбей жаткан
болсо, бул макаладан пайдалуу
маалымат алат деген
ойдобуз.
40 м аянтка топурак даярдоо
2

ЭСКЕРТҮҮ: Бадыраң менен помидорду
күнөсканада жанаша отургузууга болбойт.
Анткени алардын вегетациясынын мөөнөтү
ар түрдүү жана сууну бирөө көп талап кылса,
экинчиси аз талап кылат.

Yрºнд¿ себ¿¿гº даярдоо:
1. Үрөндү эгүүдөн 1 сутка мурда нымдап
алышыбыз керек. Ал үчүн пиалага (сөзсүз
фарфор идиш сунушталат) үрөндү салып, аны
бөлмө температурсында (20-220С) үрөндү

Ïàðíèêòèí è÷èíäåãè àáà àëìàøóóñóíà, íûìäóóëóêòóí ñàêòàëûøûíà
ê=\щë áóðóó çàðûë. Àíòêåíè àáà =ò=
ûñûï êåòñå ê=÷=òò=ðäщ êщéãщçщï êî¸ò.
Ýãåðäå íûìäóóëóê íîðìàäàí àøûï
êåòñå ê=÷=òò=ð èëäåòêå ÷àëäûãàò.
Îøîíäóêòàí
ïàðíèêòèí
àñòûí æàíà àðòêû òàðàáûí à÷ûï,
øàìàëäàòûï òóðóó êåðåê. Ïàðíèêòèí
è÷èíå òàì÷û òщøï=øщ щ÷щí ïë¸íêàíûí
àñòûíàí äàãû áèð æîëó ïëåíêà òàðòóó
êåðåê. Îøîíäî щñòщíêщ ïë¸íêàäàãû
òàì÷ûëàð àñòûíêû ïë¸íêàãà òщøщï
÷åòêå àãûï êåòåò.

Ê=ï÷щëщê ó÷óðäà êàãàç, ïîëèýòèëåí
ïë¸íêà, æ=í=ê=é ñщòòщí ïàêåòòåðèí
ïàéäàëàíûøàò. Êуë¸êòóí äèàìåòðè
8-12 ñì, áèéèêòèãè 10-12 ñì áîëóï
æàñàëàò. Êуë¸êòîð щð=í ñåáщщ щ÷щí
äàÿðäàëãàí òîïóðàê àðàëàøìàñû
ìåíåí òîëòóðóëàò. Êуë¸êêî ïèêèðîâêà
æàñîîíóí àðòûê÷ûëûãû - ê=÷=òò=ð
æàêøû òàìûð àëàò, æàêøû ==ð÷щéò,
ýðòå
ì=ì=ã=
êèðåò.
Ê=÷=òò=ð
ïàðíèêòå =ñòщðщëã=íä= àäåãåíäå
ïë¸íêà êщíäщçщ áèð íå÷å ñààòêà
à÷ûëàò. Òûøêû òåìïåðàòóðà 15–200Ñ
áîëóï êàëãàíäà êщí áîþ à÷ûê òóðàò.

◄ ÏÀÐÍÈÊÒÈÍ ¯ÑÒ¯Í ÆÀÁÓÓ
Зым, же чырпыктан ийип, догоо
даярдалат.
Щстщн=н пленка жабылат.

◄ Ê+×+ÒÒ¯ ÀÇÛÊÒÀÍÄÛÐÓÓ
Ïàðíèêòå ê=÷=òò=ð ÷ûêêàíäàí
10-12 êщíä=í êèéèí áèðèí÷è àçûê
áåðèëåò.

◄ ¯ÐªÍÄ¯ ÑÅÁ¯¯
Жакшы нымдалган ÷èðèíäèãå
=íщï êàëãàí щð=í ñåáèëåò. Àíûí
щñòщí=í êщêщðò ÷èéèí ê=ìã=íä=é
êûëûï ÷èðèíäè ñåáåëåíåò. Щð=íäщ
ñåáщщ
ì==í=òщ
ê=÷=òòщí
ýãщщ
ì==í=òщí=
áàéëàíûøòóó
áîëîò.
Äåìåéäå ê=÷=ò 50-55 êщíä= äàÿð
áîëîò. Щð=í ñåáèëãåíäåí êèéèí 0,5
ñì êàëû\äûêòà ÷èðèíäè ñåáåëåíåò,
щñòщ òåãèçäåëåò. Ñåáèëãåí щð=íäщí
щñòщí= ïë¸íêà æàáûëûï êîþëñà íûì
æàíà ûñûê æàêøû ñàêòàëûï, áèð
êûëêà òåãèç =íщï ÷ûãàò. Ñóáñòðàòòûí
íûìäóóëóãó 80% áîëãîíó ìàêñàòêà
ûëàéûêòóó. Щð=í =íщщñщ щ÷щí ý\
îïòèìàëäóó òåìïåðàòóðà 20–250Ñíû
òщç=ò. Ïîìèäîð ê=÷=òщí =ñòщðщщä=
ý\ íåãèçãèñè – áóë ê=÷=òò=ðäщí =íщï
÷ûãóó ìåçãèëè. 24–250Ñäà ê=÷=òò=ð
4–5 ñóòêàäà, 20–220Ñäà 6–7 ñóòêàäà
æåðäåí ê=ðщí=ò.
Ê=÷=ò =íщï ÷ûãûøû ìåíåí
æàðûê
ìåíåí
êàìñûç
êûëóó
çàðûë. Òåìïåðàòóðà êщíäщçщ 12–
0
0
15 Ñ, òщíêщñщí 8–12 Ñãà ÷åéèí
ò=ì=íä=òщë=ò.
Ìûíäàé
ðåæèì
ê=÷=òò=ðäщí òàçà, áàêóáàò áîëóøóí
êàìñûçäàéò æàíà àëñûç óçàðûøûíàí
ñàêòàéò. 5-7 ñóòêàäàí ñî\ æîãîðóëàéò.
Êщí ûñûï, ÷àéûòòàé à÷ûê ìåçãèëäå
20–260Ñ, êщí áщðê== óáàêòà 17-190Ñ,
òщíêщñщí 8–120Ñ áîëîò. Ýðòå\ ìåíåí
æûëóóëóãó 200Ñ òàçà àðûêòàãû ñóó
ëåéêà ìåíåí êщí ñàéûí æå êщí àëûñ
áåðèëåò.

◄ ÏÈÊÈÐÎÂÊÀ
(ê=÷=òòщ êîòîðóï îòóðãóçóó).
Ïèêèðîâêà – æàø ê=÷=òò=ðäщ áèð
îðóíäàí ýêèí÷è îðóíãà ê=÷щðщщ. Áóë
ñàïàòòóó ê=÷=ò =ñòщðщщíщí íåãèçè.
Ê=÷=òò=ð òîïóðàêòàí ýòèÿòòûê ìåíåí
æóëóíàò, àéðûê÷à òàìûð ñèñòåìàñûí
àáàéëîî êåðåê. Îøîíó ìåíåí áèðãå
îê òàìûðûí ÷ûì÷óó çàðûë, ошондо
êàïòàë òàìûðëàðû æàêøû ==ð÷щéò.
Ïèêèðîâêà щ÷щí ý\ =ð÷щã=í, äåíè
òàçà ê=÷=òò=ð òàíäàëàò. Ïèêèðîâêà
êщí áщðê== êåçäå æå òщøò=í êèéèí
æàñàëàò. Àáà ûðàéû æàêøû áîëñî,
ïèêèðîâêàëàíãàí ê=÷=òò=ð 2-3 êщí
ê=ë=ê=ä= êàðìàëàò. Ê=÷=òò=ðäщí
òàìûðû
æàêøû
àëûøû
щ÷щí
òåìïåðàòóðà êщíäщçщ 200Ñ, òщíêщñщí
0
14-15 Ñ áîëóøó øàðò.
Щé øàðòûíäà ê=÷=òò=ðäщ àòàéûí
êуë¸êòîðãî (баштык) îòóðãóçóøàò.

Күнөсканада
жашылча өстүрүү

көмгүдөй кылып, жылуу сууну куябыз.
2. Бир суткадан кийин үрөндү пахтадан
жасалган матаны (материал) нымдап, анын
үстүнө үрөндү бири-бирине тийбей тургандай абалда жайгаштырабыз да, аны матанын
экинчи учу менен жаап, комнаталык температурада (22-250С) сактоо керек. Үрөн жайгаштырылган матаны кургатпай суулап туруу зарыл. Ал үчүн үрөн өнүп чыкканга чейин лейка
менен жылуу суу куюп туруу талап кылынат.
Жашылчалардын үрөнү өнүп чыгуу мөөнөтү
ар түрдүүчө болот:
Капуста – 1 күндө.
Помидор – 2-3 күндө.
Бадыраң – 4 күндө.
Болгар калемпири 4-5 күндө өнөт.
3. Өнгөн үрөндү атайын даярдалып коюлган стаканчиктерге эгебиз.

Үрөндү өтө терең көмбөйбүз, аны 1 смге
жетпеген тереңдикте эгүү зарыл. Болбосо
үрөн чыкпай калышы мүмкүн. Үрөн эгилген
кагаз баштыктар үчүн жыгач рейкадан төрт
бурчтук жасап коюп, ошол жерге тизе беребиз.
Үрөн жер бетине өнүп чыкканга чейин, топуракты кургатпай кагаз баштыктардын үстүнөн
лейка менен суу куюп туруш керек. Стаканчиктердеги топурактын бети агара баштаса суу
куюш керек экендигин билүүгө болот, эгер суу
жетиштүү болгон болсо топурактын бети кара
түстө болот.
Кагаз баштыктагы көчөттөрдү кагазы менен отургузуп койсо да болот, отругузганга да
ыңгайлуу, кагаз чирип кетет.

Кºчºтт¿ отургузуунун схемасы:

4м

Yрºнд¿ себ¿¿
Бадыраңдын тамыры башка жашылчалардан айырмаланып, назик келгендиктен анын
үрөнүн сөзсүз түрдө стаканчиктерге себүү
керек. Стаканчиктерди үй шартында жасап
алса болот, ал кагаз баштык (кулек) деп аталат. Кадимки эле А4 формасындагы кагаз же
цементтин кабын алып, аны сок, шоро ичкен
стаканчикке ороп, анын калыбын алгандан
кийин стаканчикти сууруп алсак кагаз баштык
даяр болот. Кагаз баштыкка даяр болгон топурактан алып, элеп, толтуруп салабыз. Андан
соң ага лейка менен суу куябыз. Суу кичине
тоборсугандан кийин уяча жасап, ага 1 даана
үрөндү салып, үстүн топурак менен көмүп коебуз. Уячаны сөөмөй менен оюп жасап, кайра
сөөмөй менен эле топуракты шилеп жаап коет.
Же үрөндү топуракка коюп, үстүнөн себелетип
(присыпка) майда топурак себилет.

10м

Күнөсканадагы карды күрөтүп коюу керек.
1. Алгач 1 м2 аянтка 40-50 кг чиринди ташталып, жерди учту темир күрөк менен казып
чыгабыз.
2. Кандай эгиндерди эгебиз.
- Көк чөп + редиска
- Бадыраң
- Помидор
- Капуста

óðóêòàð òàçà ñóóäà æàêøûëàï æóóëàò.
Щð=í ìåíåí êîøî àð êàíäàé èëäåòòåð
êåëèøè ìщìêщí. Îøîíäóêòàí óðóêòó
ýãщщä=í ìóðäà ìàðãàíöîâêàíûí 1%
ýðèòìåñè ìåíåí èøò== áåðèëåò.
Ýðèòìå äàÿðäîî щ÷щí 200 ã ñóóãà 2 ã
ìàðãàíöîâêà êîøóëàò. Áóë ýðèòìåäå
óðóê 20 ìèíóò êàðìàëàò. Ñî\óíäà
òàçà ñóó ìåíåí æóóëàò. Ïîìèäîðäóí
1000 äààíàñû - 3 ã ÷ûãàò. 1 ì2 àÿíòêà
îðòî÷î 3000 äààíà щð=í ñåáèëåò. 1 ì2
àÿíòêà 10 ã щð=í êåòåò.

6

80см

50см

80см

50см

80см

1. Схемада көрсөтүлгөндөй күнөскананын
баш жагынан тамчылатып сугаруу системасынын бачогу баткыдай туурасынан 1 м аянт

Ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåð:
10 ëèòð ñóóãà 5 ã ñåëèòðà, 10 ëèòð
ñóóãà 30-40 ã ñóïåðôîñôàò, 10 ëèòð
ñóóãà 10-12 ã êàëèé òóçó ýðèòèëèï,
ëåéêà ìåíåí ÷à÷ûëàò. ×à÷ûëûï áщòê=í
ñî\ æàëáûðàêòàð êщéщï êåòïåñè щ÷щí
òàçà ñóó ìåíåí ê=÷=òò=ðäщ æóóï êîþó
êåðåê. Ê=ï÷щëщê ôåðìåðëåð êîøóì÷à
àçûêòàíäûðóó щ÷щí òîîêòóí êûãûí
êîëäîíóøàò. Íåãèçãè ýðèòìå äàÿðäîî
щ÷щí áèð ÷àêà òîîêòóí êûãûíà ýêè
÷åëåê ñóó êóþëóï, 1 ñóòêà òóðàò.
Àíäàí ñî\ îøîë ýðèòìåíè áèð ÷àêà
ñóóãà 0,5 ëèòðäåí êîøóï ñóãàðûëàò.

◄ Ê+×+ÒÒ¯ ÒÀËÀÀÃÀ ÎÒÓÐÃÓÇÓÓÃÀ
ÄÀßÐÄÎÎ
Äàÿð
áîëãîí
ê=÷=òò=ðäщ
÷ûíûêòûðóó щ÷щí парникти 3-4 êщí
êщíщ-òщíщ à÷ûê êàëòûðóó êåðåê. Ê=÷=òòщ
òàëààãà îòóðãóçóóíóí àëäûíäà 2-3 ñààò
ìóðäà жакшылап ñóó áåðèëåò. Àíäàí
ñî\ ê=÷=òò=ðäщ òàìûðûíäàãû ûëàéû
ìåíåí ê=÷щðщï, ÿщèêòåðãå ñàëûíàò.
Ýãåðäå àñìàí ÷àéûòòàé à÷ûê áîëóï,
êщí ûñûï êåòñå ÿщèêòåãè ê=÷=òò=ðäщí
щñòщí= êàäèìêè øàëûíûí паясын
ñóóëàï òàøòàï êîþëàò. Áóë ê=÷=òò=ðã=
ê=ë=ê= áîëóï, ñîîëóòïàé êàðìàï òóðàò.
ЖА АКК

калтырабыз. Эки чекесине 30 см ден калтырабыз. Эки жанаша жайгашкан жөөктөрүнүн
арасы - 50 см. Бир жөөктөгү көчөттөрдүн аралыктары 40 см ден, ал эми адам аралап баса
турган аралык 80 см. Жөөктүн саны 6 даана.
Бир жөөккө 22 көчөт эгилет, жалпы 22х6=132
көчөт батат.

Даяр болгон кºчºтт¿ жººккº отургузуу
2. Стканчикте өнүп чыккан бадыраңдын
көчөтү 4 жалбырак чыкканда жерге көчүрүлөт.
Урук үлүшүнөн чыккан алгачкы 2 жалбырактын
үстү жагынан дагы 2 жалбырак чыгып, көчөттүн
узундугу 7-8 см болгондон кийин отургузса, ал
жакшы өрчүп кетет. Ал эми помидорду 6-8 жалбырак пайда болуп, көчөттүн узуну 15-20 смге
жеткенде отургузса болот.
3. Көчөттү отургузуш үчүн атайын жыгачтан ойгуч жасап алса, көчөт баткыдай уя болуп
калат. Ал уячага суу куябыз да, бадыраңдын
көчөтүн кагаз баштыгы (кулек) менен отургуза беребиз. Мында кагаз чирип кетип,
бадыраңдын тамырына зака кетирбей отургузуп алууга жакшы шарт түзүлөт. Отургузгандан
кийин да суу куябыз. Көчөттөрдү кечке жуук
отургузса жакшы. Алгачкы 3 күн, өтө жоопкерчиликти талап кылат, күндө суу куюп туруу зарыл. Көчөткө суунун керек болгонун, топурак
агара баштаганда билсек болот. Ошого карап
суу берип турабыз.
4. Эгип алган соң тамчылатып сугаруу системасын орнотобуз. Себеби шланганын тешиктерин ар бир көчөттүн тушуна карап тешебиз.
5. Бадыраң менен помидорду теплицада жипке байлап, өйдө карап өсүүсүнө шарт
түзөбүз. Ал үчүн алар кичине кезинде эле өйдө
жагынан зым тартып, ар биринин тушунан жип
түшүрүп коебуз. Бадыраң мурутчалары менен
жипке өзү эле оролуп алат. Ал эми помидорду өзүбүз ороп турушубуз зарыл. Ар бир помидордун көчөтүнүн жанына жыгач казык орнотуп ошого жипти байлап коюу керек. Эгер
помидордун өзүнө байласак, көчөт сынып же
үзүлүп кетиши мүмкүн.
Урматтуу окурман, мол түшүм алып, үйбүлөлүк бюджетке кошумча киреше табууга
мүмкүнчүлүктөр бар.
ЖА АКК

Áåëåñ

Январь, 2020-жыл

Элеттик аялдардын
кубанычы

(Уландысы.
Башталышы 2-бетте)

Жалал-Абад облусуна
караштуу Сакалды Айыл
Өкмөтүнүн Аримжан айылындагы «Ынтымак» өз ара
жардамдашуу тобунун лидери
Кабирова Айша.

1. Бул долбоорду кошуналарымдан уктум. Себеби ЖА АККны
мурда дагы билет элем, жүргүзгөн
иштери мага жагат эле. Ал эми
өзүм долбоорго чейин айылда көп
жыл медайым болуп иштеп, пенсияга чыккам. Бүгүнкү күнү бош отурганымда программанын келгени
аябай жакшы болду.
2. Программанын таасири өтө
чоң болду. Себеби мурда кошуналарым менен жөн эле учурашып,
«кандай-кандай» деп коюп жүрө
берчүмүн. Мындайча айтканда кошуналарды сырттан билет элем.
Ал эми бул программанын жардамы менен аларды жакындан таанып, тез-тез чогулуп, окууларга
катыша баштагандан бери, алардын ички дүйнөсүн дагы билип
калдым. Мисалы бирге иштешип,
ойлорубузду бөлүшүп, талашып

-тартышып отуруп, алардын кулк
мүнөзүн, сабаттуулугун, мамилелерин, өнөрлөрүн, ишмердик
жөндөмдүүлүктөрүн билип калдым. Алардын пайдалуу жактарын
өзүмө алып, таасирленип өзүмдү
ишкер айым катары көрүп калдым.
Топ менен бирге туруктуу пайдалуу
жумуш орун түзсөк. Балдарыбызды
башка өлкөлөргө кетирбей айылда
деле аракеттенип иштесе боло турганын далилдесек.
3. Балдарым «Иштебең, үйдө
эле отуруңчу, канча жылдан бери
иштейсиз» деп аябай каршы чыгышты. Бирок мен ага болбой 4 уюм
биргеликте (БУУнун Аялдар түзүмү,
ВПП ООН, ФАО, ИФАД,) аткарып
жатканын көрүп, ар биринин өзүнүн
пайдалуу окуулары бар дегенинен
ар тараптуу билим алат экенбиз
деп чындап кызыгып калдым. Пенсиядамын, үйдө жолдошум экөөбүз
бекер деле отурабыз. Андан
көрөкчү жашылчаны өз бакчабызга
өстүрүп, химикаты жок таза продукция жейт экенбиз. Өткөндө балдарыма мактанып бүгүн мен помидор
менен бадыраң сатып 180 сом соода кылдым десем «апа ошол 180
сомдон күнүгө тапканыңызды биз
эле салалычы» дешет. Мен айттым мындай карыган кезде кыймыл
көп керек, биз атаң экөөбүз акча
үчүн иштеген жокпуз, ден соолугубуз үчүн кыймылдап жатабыз деп.
Балдардын сөзүнө кулак салбай
аракеттендик эле, азыр баары жашылча бакчабыздан чыгып жатат.
Экинчи жагынан чалым экөөбүзгө
күнүгө эрмек болду. Ошол себептен буту колубузга кан айланып,
ооруну унутуп койдук. Бул програм-

мадагы окууларга үзгүлтүксүз катышуума чалым жардам берди. Ал
неберемди алып калып, мени окууга жөнөтөт. Мен окуудан келгенче
күтөт. Бүгүн эменелерди окудуңар
же үйрөндүңөр деп, окууларыбызга
абдан кызыгып калды. Жолдошума
ыраазычылыгымы билгизем колдоп, коштоп турганына.
4. Кыйынчылыктарыбыз - топтун жашы, билим деңгээли, кабыл
алуусу, түшүнүктөрүбүз ар түрдүү
болгондугунда. Окууларда жаш
энелердин балдары ыйлап, окууларыбызга тоскоолдуктарды жаратты. Аларды таштап келгенге
үйлөрүндө эч ким жок болуп жатты.
5. ЖА АКК жөнүндө пикирим
жакшы. Өлкөбүз оор кырдаалда
жашап жатканда, уул-кыздарыбыз
башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн
заманда, бул уюм талыкпастан
изденип, эл камын ойлоп, донорлорду, инвесторлорду тартып, бизди окутуп, билим деңгээлибизди
жогорулатты.
Көмүскөдө
калган ички дүйнөбүзгө жол таап,
өнөрлөрүбүздү сыртка чыгарып,
шык жаратып, чоң-чоң ийгиликтерге жеткирди. Келечегибиз болгон
наристелерибиздин таза кандуу,
таза тамактанып, ден соолукта болушуна, жашоосуна шарт жаратты. Жалпы жамаатыңыздарга узун
өмүр, ден соолук, кең келечек, ачык
асман каалоом менен бирге дагы
да иштериңерди токтотпостон,
элеттик аялдардын укуктарын жана
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү эки
эсеге көбөйтүп, уланта бергиле.
Бизге окшогон айыл чарба багытында билим деңгээли жетишсиз

Тооктордун ылаңдары
Жугуштуу жана жугушсуз ооруларды
алдын алуу
Жөжөлөрдү
багууда
бардык
ишаракеттер аларды ооруларга чалдыктырбоо
үчүн багытталышы керек. Жаш жөжөлөрдү
дарылагандан көрө алардын ооруларын алдын алуу бир кыйла натыйжалуу.
Ооруга чалдыккан жөжөлөр тоюттанууга алы келбей калышат, натыйжада тез эле чыгымга учурашат.
Ошондуктан жаш жөжөлөрдүн
биринчи күнүнөн баштап
төмөндөгү иш-чараларды сөзсүз
түрдө аткаруу зарыл:
1) 1-5 күндүгүндө левомицетиндин 1
таблеткасын 1 литр сууга эритип берүү керек. Дарынын ачуу даамын азайтуу үчүн 1
кичине кашык кант кошуп койсо болот.
2) 5-10 күндүгүндө фуразолидондун 1
таблеткасын 1 литр сууга эритип берүү керек.
3) 10-12 күндүгүндө вакцина менен
эмдөө керек («Ла-Сота» вакцинасын мурдуна тамызуу же суу менен берүү).
4) 12-15 күндүгүндө сульфадемизиндин
1 таблеткасын 1 литр сууга ээритип берүү
керек.
5) 25-30 күндүгүндө вакцина менен
эмдөөнү кайталоо керек («Ла-Сота» вакцинасын мурдуна тамызуу же суу менен
берүү).
6) 35-40 күндүгүндө коксисан, коксидиостатик, байкокос, сульфаниламид дарыларын суу менен кошуп берүү.
7) 60 күндүгүндө жогорку вакцина менен эмдөө керек (штамм «Н» вакцинасын
булчуң этине саюу)
8) 70-80 күндүгүндө коксисан, коксидиостатик, байкококс, сульфаниламид дарыларын суу менен кошуп берүүнү кайталоо
керек.

аялдар бар, өзүн көмүскөдө кармаган аялдар бар, жаштар бар,
ошолорду ачып, элге чыгарып, элге
аралаштырууга эч качан чалыкпай,
чарчабай иштей бергиле.
Сунушум төмөнкүчө, ушундай
сабактарыңарды мектепке дагы
киргизип койсоңор жакшы болот
эле. Себеби кээ бир окууларыбызга
мектеп окуучулары дагы катышып
жатты. Эмнеге сен келдиң десем,
кондитердик азыктарды даярдоого
аябай кызыгам деп өздөрүнүн ойлоп тапкан рецепттерин айтып берип жатышты.
Жалал-Абад облусуна караштуу Торкен Айыл
Өкмөтүнүн Кара-Жыгач айылындагы «Ынтымак» өз ара
жардамдашуу тобунун казыначысы Орозова Айымжан.

1. Мен кайын энемди карап
үйдө отурчумун. Кайын энем 6
жылдан бери ооруп төшөктө жатат. Бул окууга катышып калганыма
биздин топтогу Айдаралиева Мунара себепчи болду. Ал мага телефон
чалып, аялдар үчүн окуулар болот
экен окуйсуңбу дегенинен дароо
эле макул болдум.
2. Программанын таасири өтө
чоң болду. Сиздерге чейин мен эле
эмес биздин айыл мурда мындай
долбоорлор менен иштешпегендиктен айыл үчүн аябай чоң жаңылык
болду. Программага кирбей калгандар, биз окууга кетип жатабыз
десек бизге суктана турган болуп
калышты. Футбол оюну аябай
чоң жаңылык болду. Спорттук ишчарага чейин даярдык көрүү үчүн

♦ Кээде денесин калтырак басып, башы артка тартылып, дене табы жогорулап калат.
♦ Сөөктөрүнүн өсүшү начарлап, буттары
кыйшык өсүп, жөжөлөр бири-бирин чокуй
баштайт.
Оорулар менен алдын ала күрөшүү
чаралары:
♦ Сапаттуу тоют менен туура тоюттандыруу.
♦ Жайды таза, кургак кармап, багуу шарттарын аткаруу.
♦ Чычкан жана келемиштерди жок кылуу.
♦ Жөжө багылган жайды дезинфекциялап
туруу.

¯й канаттуларынын Ньюкасл
(жалган кыргын, Азия кыргыны,
Филарет) оорусу

Жаш жөжөлөрдүн ооруларынын
чыгуу себептери болуп төмөнкүлөр
эсептелет:
♦ Жөжөлөрдүн багуу шарттарынын начардыгы (жылуулуктун жетишсиздиги, тардыгы, чыла болуп кетиши, жарыктын жетишсиздиги, өтө нымдуулугу ж.б.).
♦ Туура эмес тоюттандыруу (сапатсыз тоют
берүү, бир түрдүү тоюттандыруу, минералдык заттардын жана витаминдердин
жетишсиздиги).
♦ Алдын ала эмдөө иштерин өз убагында
жүргүзүлбөгөндүгү.
Жөжө ооруга чалдыкканда, оорунун
жалпы белгилери төмөндөгүдөй
болуп байкалат:
♦ Жөжөлөрдүн кыймылы жай болот, бутунан аксап же бүктөлүп жатып калат.
♦ Тоютка табити болбой, көзү жабылып, дем
алганы оор болот да, кыйналып башкача
үн чыгарат.

Оору Улуу Британиянын Нью Касл деген
жеринен Дейл аттуу окумуштуу 1926- жылы
аныктаган.
◄Оорунун күнөкөрү.
«Вирус» өтө кичине жандыктардан (80150 мм) же болбосо 1 мметрдин 100дөн
бөлүгү.

Бул оору менен үй канаттууларынын
(өрдөк, каздан башкасы) баары ооруйт. Кээде адам баласы (өзгөчө сезгич жаш балдар)
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газонго убактысы менен барып, машыгып турдук. Айыл башчыбызга,
айылдык Кеңештин төрагасына чоң
рахмат. Биз кайсы убакта барсак
газонду бошоттуруп, оюнду бизге
алып берип турду. Ошондой тынымсыз машыгуунун негизинде 7
топтун ичинен биздин «Ынтымак»
тобу биринчи орунду алдык. Экинчиден кайын энем өзү ооруп жатса
да мага түшүнүп, футбол ойногону
жөнөтүп турду. Мүмкүнчүлүктөн
пайдаланып кайын энеме чоң
ыраазычылык билдирем. Апа сиздин колдооңуз менен мен ушунча
билим алып, көп жаңылыктарды
үйрөндүм. Сиз эртерээк сакайып
кетиңиз демекчимин.
3. Окуудан келгенден кийин
ал эмне деген окуу экен деп кайын энем бир аз түшүнбөй каршы
болду. Мен кайрадан сиздер эмнени айтсаңыздар ошонун баарын
айтып, окуулары жакшы экен деп
кайын энемдин макулдугун алдым.
Жолдошум алардын баарын угуп,
көңүлүнө макул келди окшойт окушума каршы болгон жок.
4. Кээде кайын энем ооруп калганда аны таштай албай, таштасам дагы кайра энемди ойлонуп,
ойлорум үйдө болуп жатты. Жалал-Абадга Гендердик мектепке
чакырганыңызда, кайненемди таштап бара албаганым болду. Бирок
жолдошум айылдагы окууларга катышуума жардам берип турду.
5. ЖА АККнын адистерине чоң
ыраазычылык билдирем. Себеби окуулар менен биргеликте топ
деген эмне, топ менен иштешүү,
ишкердик деген эмне, ишкердикти пландоо, жашылчаларды
өстүрүүнүн инновациялык технологияларын үйрөндүм. Мурда
бадыраңдын жалбырагы саргайып
калса, куурап калыптыр деп карабай койчумун. Көрсө ал өзүнчө бир
оору экен, анын алдын алуу жолдорун үйрөндүм. Кыскасы ЖА АККнын
жүргүзгөн иштери элеттиктерге суудай керек экенин түшүндүм. Жалпы
жамаатка чоң рахматымды айтамын!!!
Маектешкен
Айжамал АБАЗОВА,
ЖА АККнын тренерконсультанты

да ооруйт, бирок тез эле (4-5 күндө) айыгып
кетет. Оорунун буктурма мезгили 24 саттан
5 күнгө чейин.
◄Оорунун булагы жана
таркатуучулары.
Оорулуу канаттуулар, алардын кыгы,
эти, шилекейи ж.б. калдыктары, адамдар,
шаймандар, айбандар жана жапайы канаттуулар.
◄Оорунун себебин аныктоо.
Оорулуу канаттуулардын денеси ысыйт
(42-440), оозунан шилекей агат, өзгөчө какылдайт (түндөсү). Таажысы, сакалдары
көгөрүп кетет, канаттары шалпайып, ичи
өтөт. Сойгондо ичеги карыны сезгенип,
бөтөгөнүн башы айлана канталган болот.
◄Оорунун өтүү деңгээли.
Акырын, тез, өтө тез ылдамдыкта өтөт.
Өтө тез өткөндө 2-3 күндө 90-100% чейин
тооктор кырылып калат (өзгөчө жөжөлөр).
◄Алдын алуу чаралары.
Эгер оору тегеректеги айылдарда болуп
жатса, бир жылда 2 жолу жазда, «Н» вакцинасын саюу жакшы жыйынтык берет. Бул
вакцина менен 2 айдан жогорку жаштагы канаттууларды эмдөө керек. Жаш жөжөлөрдү
эмдесе өлүп калат, анткени вакцина өтө
күчтүү.
Жаш жөжөлөр Ла Сота вакцинасынан
15-20 жана 40-50 күндө эки ирет ичирүү
керек. Эгерде баштапкы жылдарда бул
оору катталбаса, анда жылына 1 жолу
күзүндө (сентябрь-октябрь) вакцинациялоо
жетиштүү.
Эгер бөтөн жерден тоок сатып алсаңыз,
ал канаттууларды үйдөгүлөргө кошпой, жок
дегенде 10-15 күн бөлөк жерде кармаңыз.
Тооккананы таза кармап, жакшы
тоюттандырсаңыз тоокторуңуз бул ооруга
бир топ туруштук берет.
◄Дарылоо.
Жакшы жыйынтык бербесе, союу керек.
Бахтияр НЕМАТИЛЛАЕВ,
ветеринар.

Áåëåñ
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«Жалал-Абад облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн жергиликтүү
азык-түлүктөрдү өндүрүү системасын колдоо» долбоору
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Балды көп чогулткан
"Карпат" аарылары

018-жылдын
март айында консультант
Акматов Эмил агайдан туура
жана түркүндөштүрүп тамактануу системасын жөнгө
салуу (FSDS) долбоору жүрүп
жатканын, анда бал аарычылык
боюнча да аткарылуучу иштер
бар экени жөнүндө билдим. Бал
"КАРПАТ"
аары багууну каалаган бал
ПОРОДАСЫНДАГЫ БАЛ
аарычы фермерлер өз ара топ
ААРЫЛАРЫН
түзүп жаңы “Карпат” пороЖЕРГИЛИКТҮҮ ААРЫЛАРГА
дасындагы аары бүлөлөрүн
САЛЫШТЫРСАК:
алып келүү жана көбөйтүп
колдонууга мүмкүнчүлүгү
J Алар тез көбөйүшөт.
бар экенин айтты.
J Агрессивдүү эмес.

8 кгдан бал алган болсок, экинчи
качка 28-июлда болду. Ар бир үйбүлөдөн 9 кгдан бал алдык. Жогоруда айтып өткөндөй аарылардын
кубаттуулугу жакшы эле. Ошондуктан аларды көчүрүп келгенден
кийин да ар-бир үй-бүлөдөн 4
кгдан бал сүзүп алдык. Менин алган пайдамды жана
J Тез жана көп бал топтошот
аарылардын абалын көргөн
(жергиликтүүгө караганда эки кг көп).
топтун башка мүчөлөрү дагы
Мен өзүм көп жылдарJАары бүлөнүн курамы чоң болсо да
ушул
аарылардан
алууну
дан бери бал аары багып
ройго чыкпайт.
пландап алышты. Мен болсо
келем. Аары багууну ийJ Ооруларга туруктуу (башка
өзүмдөгү аарыларды корпустуу
не-жибине чейин билем деп
жергиликтүү аарыларда вааящиктер менен алмаштырууну
жүрчүмүн, бирок “Карпат“ поророз, варроатоз, акарапипландап жатам.
дасы боюнча түшүнүгүм жок болдоз илдеттер кездешет).
Төмөндө экономикалык анализ
чу. Ушул жаңылыкты үйрөнүшүм
чыгарып көрдүк.
керек деген ой келди жана бул
алганга жетиштик. Ошентип алармүмкүнчүлүктү колдон чыгарбады көзөмөлдөп отуруп, август айыйын деп чечим чыгардым. Ошол
нын биринчи жумасында 2-жолу
күндөн тартып бир жуманын
бал тартуу болду. Бул жолу ар биичинде айылыбыздагы бал аарыринен 7 кгдан бал алдык.
чылыкка кызыккан 16 адамдан
2019-жылдын кышында кар
турган топ түздүм. Долбоордун
көп болгондуктан жаздын биринчи
тренер-консультанттары Араббой
айы да суук болду. Анын натыйжаХамдамов жана Эмил Акматов
сында аарылардын жарымы кыакелер бизди долбоордун шартрылып калды! Ошондой болгонутары менен тааныштырып, тажна карабай аларды тез көбөйүүсү
рыйба алмашуулар, окутуулар босебеп болуп, апрель айынын желоорун айтышты. Бул шарттарды
тисинде аларды бөлүү жолу меуккандан кийин аябай кубандым.
нен кайра 20 үй-бүлө кылып кайСебеби эгер ошол аарыларды
ра калыбына келтирдим. Аларды
өзүм сатып алсам кымбат түшмөк
жайлоого көчүрүүдөн мурда бизжана окуулар болбосо жаңы подин топко “Корпустуу ящиктер”
роданы жоготуп алышым мүмкүн
жөнүндө окуу өткөрүштү. Окууда
эле.
Кадыров Азизбек өзүнүн тажрыйОшентип апрель айынын аябасынан мисал келтирди. Корпусгында Жалал-Абад областынын
Экономикалык анализ.
туу ящиктер бал аарылар үчүн эң
Токтогул районундагы бал аарыидеалдуу
болоорун
айтып,
окучылык боюнча адиси Кадыров
Канча жолу/
Чыгашалар
туп кетти. Анын айтуусу боюнча
Азизбектин чарбасына бардык.
канча сомдон
бул бал челектерди колдонууда
Ал бизге карпат аарыларынын
бал тартууга кеткен чыгымдар
мүнөздөрү жана өзгөчөлүктөрү
болбойт. Балдын сапаты жогоКачка 2018
2/ 750
жөнүндө практикасын көрсөтүп
ру болот, балды тартуу/качкадан
берди. Биз алышыбыз керек болкийинки аарылардагы стресс байгон 16 аары бүлөсүн бөлүү жолу
Качка 2019
3/750
калбайт экен. Мен багып жүргөн
менен 20га көбөйттүк жана аарыаарылар стресстен чыгып кайра
ларды алып, Ала-Букага кайттык.
Сущ ващина
120/100
иш баштоосуна 10-12 күн кетет
Мен жылда аарыларымды Чаткал
Жол үчүн
2/4800
жана ал учурда бал чогултпашын
районунун Ак-Таш жайлоосуна
Проверка
10/350
билчүмүн.
алып чыгып, багып келем. АарыЭкинчи
сезондо
карпат
аарыларды алып барып жайгаштырганКызмат акысы
2/10000
лары адаптация болгондуктанбы
дан кийин алардан ар жума сайын
Кышкы
даярдык
20/320
тезинен качкага даяр болушту.
кабар алып турдум. Июнь айынын
ЖАЛПЫ:
Ошентип июндун башында качка
онунда 1-жолу бал тарттык. Анда
жасадык, анда ар бир үй-бүлөдөн
ар бир үй-бүлөсүнөн 8 кгдан бал

“Карпат”
породасындагы
аарылар балды көп
чогултат.

– Жалпысынан жаңы карпат породасындагы аарылардан 88 750 сом таза пайда
көрдүк деп айтсак болот. Ал эми мурдагы
жергиликтүү породадан 52 750 сом пайда таптым, жалпы 36 000 миң айырмачылык чыкты.
Мен бул бизнести башкаларга да сунуштап
кетет элем, башка аары багуучу фермерлерге
ушул породаны көбөйтүп сатам деп ойлойм
жана алар да сурап жатышат.
Бул иш-чаралар «Жалал-Абад облусунун Ноокен жана Ала-Бука райондорундагы туура тамактанууну жөнгө салуу үчүн
жергиликтүү азык-түлүктөрдү өндүрүү системасын колдоо» долбоорунун алкагындап
“FSDS” Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары уюмунун колдоосу менен, Жалал-Абад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы
тарабынан аткарылууда.
Осмоналы ХАЙРУЛЛАЕВ,
Ала-Бука району.
Сумма/
сом

Сумма/сом

Таза
пайда

1500

2 жолку качкадан 15 кг бал
алынган. Жалпы 15х20=300
60000-27625
аны 200 сомдон саттык
300х200=60000

=32375

2250

3/9+8+4 = 21 х 20 = 420 х 200

=56375

Пайдалар

84000-27625

12000
9600
3500
20000
6400
55250/2=

27625

88750

Ал эми мурдагы жергиликтүү бал аарылардан алынган пайдаларды эсептеп көрөбүз:
Чыгашалар

Ãезиттин ээси:
Æалал-Абад регионалдык
Айылдык консультациялык
кызматы
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Б.АСАНБЕКОВ
Редактор: Н.МУСАЕВ
Жасалгалаган:
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Сумма/
сом

Пайдалар

Сумма/сом

Качка 2018

2/ 750

1500

2 жолку качкадан 11 кг
бал
алынган.
Жалпы
44000-27625
11х20=220 аны 200 сомдон
саттык 220х200 = 44 000

Качка 2019

3/750

2250

9+7=16х20=320х200

Сущ ващина

120/100

12000

Жол үчүн

2/4800

9600

Проверка

10/350

3500

Кызмат акысы

2/10000

20000

Кышкы даярдык

20/320

6400

ЖАЛПЫ:

ëåñ
Á åгезити

Канча жолу/
канча сомдон

Күбөлүк № 000630
Нускасы 3300
Гезит 2000-жылдан
бери чыгат

55250/2=

27625

=64000-27625

Таза пайда

=16375
=36375

52750

Биздин дарек: Жалал-Абад шаары, Курманбек көчөсү 10,
тел:(03722) 5-09-11, факс: 5-01-56, www.rasja.kg E-mail: rasja@rasja.kg
Гезит Жалал-Абад АККнын компьютеринде терилип жана жасалгаланды.
“ММКны колдоо боюнча борбор” фондунун басмаканасында басылды.
Бишкек шаары, Горький көчөсү, 1-б. Буюртма № 243

