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Ханнс Зайдель Фондусунун
«Кыргыз Республикасында жергиликтүү деңгээлде
экологиялык тарбия берүү» программасы
Ханнс Зайдель Фондусу 2012-жылы “Кыргыз Республикасында
жергиликтүү деңгээлде экологиялык тарбия берүү” темасына арналган
атайы программаны жүзөгө ашырууну баштаган. Программа 2012-2015жылдар аралыгында өздөштүрүлөт.
Кыргызстанда жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын,
жаратылышты коргоо боюнча түзүлгөн жигердүү топторду, жергиликтүү
активисттерди, жарандык сектор өкүлдөрүн, мектеп окуучуларын жана
мугалимдерди, ошондой эле бул маселеге кызыкдар болгон бардык
жарандарды жана Фонддун мурдагы бүтүрүүчүлөрүн ишке тартуу
аркылуу, курчап турган чөйрөнү коргоо жагында жергиликтүү деңгээлде
иш жигерин арттыруу - аталган программанын негизги максатынан.
Программа боюнча негизги иш-аракеттер атайы тандалып алынган
пилоттук субъекттерде: Токтогул (Жалал-Абад областы), Тоң (Ысык-Көл
областы) райондорунда жүзөгө ашырылат. Демек, программа райондук,
мамлекеттик администрациялар жана тандалып алынган 18 айылдык
аймактарында ишке ашырылат.
Программанын алкагында аткарылуучу негизги милдеттер:
1.
Кыргыз Республикасында жергиликтүү деңгээлде экологиялык
тарбия берүү проблемасына жана бул багытта тиешелүү билим
деңгээлине болгон керектөөгө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү.
2.
Жергиликтүү аймактардын жашоочуларына курчап турган
чөйрөнү коргоо жагында экологиялык тарбия берүү жана алардын
бул иш багытына кызыгуусун арттыруу үчүн тиешелүү окуу жана
маалыматтык материалдарды, колдонмолорду иштеп чыгуу.
3.
Жер-жерлерде экологиялык тарбия берүүнүн жаңы концепциясын
иштеп чыгып, аларды колдонууга киргизүү үчүн жергиликтүү
тренерлерди окутуу.
4.
Учурда колдонулуп жаткан мыйзам талаптарын эске алуу менен
курчап турган чөйрөнү коргоонун укуктун алкагында, билим
берүү жана квалификацияны жогорулатуу боюнча иш-чараларды
жүргүзүү.
5.
Жергиликтүү коомдордун курчап турган чөйрөнү коргоо
технологиялары боюнча потенциалын жогорулатуу жагында ишчараларды жүргүзүү (калдыктарды кайра иштеткенден кийин
пайдалануу, иче турган таза сууну сактоого алуу, жаратылышты
коргоо ж.б.).
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6.

7.

8.

Жергиликтүү калкты, жарандык коом өкүлдөрүн жана
жергиликтүү мектеп жамаатын жер-жерлерде курчап турган
чөйрөнү коргоо маселесин чечүүгө мобилизациялап, тартуу
боюнча семинарларды өткөрүү.
Жергиликтүү деңгээлде курчап турган чөйрөнү коргоого алуу
боюнча стратегиялык концепцияны иштеп чыгууда тандалып
алынган
субъекттерге
тиешелүү
кеп-кеңештерди,
консультацияларды берүү.
Жергиликтүү деңгээлде курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча
иштелип чыккан стратегиялык концепциялардын тандалып
алынган субъекттерде колдонулушуна контролдукту жүргүзүү
максатында
жыл
аягында
мониторингди
ишке
ашыруу/аналитикалык баяндамаларды даярдоо.

Күтүлүп жаткан натыйжалар:
1.
Пилоттук аймактарда курчап турган чөйрөнү коргоо жагында
орун алган көйгөйлүү маселелерине талдап-иликтөөлөр
жүргүзүлүп, максаттуу топтордун ал маселелердин чечилишине
биргелешип катышуусу колдоого алынат.
2.
Жергиликтүү коомдордун иш жигерин арттыруу үчүн “Кыргыз
Республикасында жергиликтүү деңгээлде экологиялык тарбия
берүү” темасы боюнча маалыматтык жана окуу материалдары
иштелип чыгып, тандалып алынган пилоттук айылдарда жана
шаарларда колдонулат.
3.
Тандалып алынган айылдар, райондук жана шаардык
администрациялар курчап турган чөйрөнү коргоо технологиясы
жагында зарыл билим деңгээлине ээ болуп, колдонуудагы мыйзам
талаптарын эске алуу менен курчап турган чөйрөнү коргоо
укугунан талаптагыдай пайдалана алышат.
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Киришүү
Бул китепчеде биз “Жашылдандыруу” темасы боюнча кыскача
маалыматтарды даярдап, Сиздердин карооңуздарга сунуштадык. Табигый
өскөн жана атайылап отургузулган бак-дарактар адам баласынын, жанжаныбарлар дүйнөсүнүн күн кечирип, жашоосу үчүн олуттуу мааниге ээ.
Ушул түшүнүктүн маани-маңызы көптөгөн адабияттарда, интернет
сайттарында чечмеленген болсо да, айланага көрк берип өскөн бакдарактардын эң эле маанилүү айрымалоочу өзгөчөлүгү – бул, анын бардык
тирүү организм үчүн кислородду (абаны) бөлүп чыгаруусу болуп саналат.
Чакан райондордо, калктуу пункттарда жашаган адамдар өздөрү үчүн бакдарактарды тигип, айлана-чөйрөнү көрктөндүрүүгө аракеттенип келишет.
Анткени, ааламдык көз караштан алганда да, алардын мааниси өтө
олуттуу. Мына ошондуктан, өлкөнүн жөнөкөй жаранынан тартып, өкмөткө
чейинки деңгээлде жергебиздин эң башкы кенчи - байлыгы болгон
жаратылышты коргоп, аны сактап, ага аяр мамиле жасоо менен керемет
сулуулукту кийинки муунга калтырууга аракеттенүүгө тийишпиз. Калктуу
пункттарды көрктөндүрүп, жашылдандыруу – бул, бир катар ишчараларды өзүнө камтыган иштер түрмөгү. Калктуу пункттарды
жашылдандыруу иши кайра иштетүү, санитардык-экологиялык, чарбалык,
архитектура-декоративдик жана эстетикалык максаттарды көздөйт.
Бак-дарактарды отургузууну долбоорлоо учурунда алардын катуу
шамалдан, чаң ызгыган, газ тараган жагдайлардан, аба-ырайынын ар
кандай шарттарынан жана ызы-чуудан коргоо мүнөздөмөлөрүн да эске
алуу зарыл. Мында, анын эстетикалык жана композициялык
функцияларына да көңүл буруу талап кылынат.

Чыгыш ойчулдарынын бири белгилегендей эле: Ден соолугуң чың болуп,
көпкө жашагың келсе, жашыл кымкап жамынган айлана чөйрөгө көз
чаптырып, шар аккан таза сууга кулак төшө...
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Терминдер жана кыскартылган сөздөрдүн тизмеси
Терминдер
Сидераттар

Фитонциддер

Жерди
тындырып
каныктыруу
Кара топуракка
айландыруу
Эрте жаздагы
айдоо
Кумдуу
кыртыш

Чополуу
кыртыш
Органикалык
жер
семирткичтер
Минералдык
жер
семирткичтер

Нитроаммофос

Жалгашкан

Түшүндүрмөлөр
Кийинчерээк органикалык жер семирткич катары жер
кыртышына аралашып, анын тешикчелерин,
жыртыкчаларын ажыратпастан бүтөп туруусу үчүн
өстүрүлгөн өсүмдүк
Өсүмдүктөрдөн бөлүнүп чыккан, ар кандай зыяндуу
илдеттердин, бактериялардын, микроскопиялык жугуштуу
илдеттерди өлтүргөн же алардын жайылып кетишине
бөгөт койгон биологиялык активдүү заттар
Жантайыңкы жерлердин, жарлардын, суу бойлорунун,
тектир жерлердин азыктуулугун жогорулатуу боюнча ишчаралар топтому (кыртышты азыктандыруу аркылуу). Бул
ыкма жер кыртышын эрозия илдетинен да сактай алат
Күзгү жер айдоо
Эрте жаздагы айдоо иши
Кумдуу кыртыш мүнөздөмөсүнө ээ болгон, бирок
өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн пайдалуу заттар зарыл
өлчөмдө каныккан, кыртыштын орто катмарын түзгөн
кумдак кыртыш.
Ылайлуу чопо жана кумдак кыртыш
Өсүмдүктөрдүн (жалбырактардын, үрөөндөрдүн)
чириндисинен жана малдын кыгынан турган жер
семирткичтер
Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн эң эле зарыл болгон
азыктандыруучу элементтерден турган органикалык эмес
кошулмалар. Минералдык жер семирткичтер өзүндө ар
кандай минерал туздары түрүндөгү азык заттарды
камтыйт. Аларга фосфор, азот, калий жана
микроэлементтерден турган жер семирткичтер кирет.
Азот-фосфор-калий жер семирткичтеринин татаал
минералдык аралашмасы. Ал аммиак селитрасынан,
аммофостон, хлорис аммонийден, сульфат аммонийинен
жана калий селитрасынан турат.
Сабагы жана түпкү тамыры башка өсүмдүктөргө
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өсүмдүк

жалгаштыруу үчүн колдогулган өсүмдүк

Башка
өсүмдүккө
жалгануучулар
Жапайы
өсүмдүк
Тамчылатып
сугаруу

Башка өсүмдүктөргө жалгаштырылуучу сабактар,
жалбырактар, гүлү жана алган мөмөлөрү

Камбий

Өсүмдүктөрдүн
генеративдик
жандануусу
Өсүмдүктөрдүн
вегетативдик
жандануусу

Мөмө байлаган жапайы өсүмдүк (алма, алмурут ж.б.)
Тамчылап сугаруу - бул өстүрүлүп жаткан өсүмдүктүн
тамырына белгилүү өлчөмдөгү сууну түздөн-түз
тамчылатып туруу аркылуу сугаруу ыкмасы. Бул ыкма
сууну жана башка ресурстарды (жер семирткичтерди, кол
эмгегин, энергияны жана суу түтүктөрүн) кыйла үнөмдүү
пайдаланууга мүмкүндүк берет
Камбий ( латынча cambium — алмашуу, алмаштыруу
деген сөз) өсүмдүктүн сөңгөгүнүн жана тамырларынын
калың катмарын камсыз кылган клеткалар жыйындысы.
Камбиянын сезондук өзгөрүүсү калың катмарланган, оңой
сыйрып алуучу кабыкчаны пайда кылат.
Гүл ачкан бүчүрлөрдүн пайда болушу

Жалбырак өнүп чыккан бүчүрлөрдүн пайда болушу
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1. Калк жашаган аймактардын айлана-чөйрөсүн көрктөндүрүү
Кайсы болбосун калктуу пунктту көрктөндүрүп, жашылдандыруу иши
экологиялык, өрттөн сактоо кызматтары, административдик-техникалык
инспекция менен макулдашылып, кылдат ойлонуштурулуп иштелип
чыккан, бекитилген долбоор боюнча ишке ашырылууга тийиш. Башкы
план 25-30 жыл аралыгын камтыгандай иштелип чыгып, анда айыл
жеринин андан ары өнүгүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган аймак резервде
каралууга тийиш.
Жаратылыш шарттары – аба ырайы, жергиликтүү рельеф,
отургузулган бак-дарактар, агып өткөн дарыя суулары, көлмөлөр калктуу
пункттун архитектуралык-пландаштырылган түзүмүн иштеп чыгууда эң
эле маанилүү роль ойнойт. Жергиликтүү рельеф жана отургузулган бакдарактар калктуу пункттардын ар кайсы бөлүгүн бириктирүүгө же
тескерисинче, бөлүүгө алып келиши ыктымал. Ал эми дарыя суусу, орун
алган көлмөлөр курулуп жаткандардын конфигурациясын жана чектерин
белгилөөнү шарттайт.
Жаратылыш шарттарын туура пайдалануу калктуу пункттун жалпы
көрүнүшүн көркүнө чыгарып, коомдук жайларды, бала-бакчаларын,
мектеп имаратын, турак-жайларды рационалдуу жана максатка ылайык
жайгаштырууга, ошондой эле калктуу пункттун өзгөчөлөнгөн,
кайталангыс көрүнүшүн чагылдырууга өбөлгө түзөт.
Айыл жеринде бак-дарактардын ар кандай түрүн отургузууну
пландаштырууда, алар бирдиктүү архитектуралык-планда каралган
системаны түзө алышын эске алуу зарыл. Көрктөндүрүү маселесин,
айталык: жол четтерин бойлото көчөттөрдү отургузууну, коомдук
имараттарга, турак үйлөргө караштуу жер тилкелерин жашылдандырууну,
гүл бакчаларды тигүүнү ойлонуштурбай туруп ишке ашырууга жол
берилбейт.
Айыл жерин ыңгайлаштырып, көрктөндүрүү ишин шаардагыдай эле,
эки бөлүккө бөлүүгө болот:
 көчөлөр, аянттар, гүл бакчалар, атайлап табигый тосмо катары
отургузулган бак тилкелери;
 короолор, турак-жай жана коттедждер жанында отургузулган
бак -дарактар.
Менчик үйлөргө караштуу жер тилкелерин, бийик салынган турак
үйлөр ортосун бөлүп турган чакан аянтчаларды жакшы ойлонуштуруп,
жашылдандыруу ошол көчөнү керемет кооздукка бөлөп, ыңгайлуулукту
жана көңүл көтөргөн маанайды жаратат. Калктуу пункттарды
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жашылдандырууну адаттагыдай
эле чакан аянтчалардан, андан
соң
көчөлөрдөн,
ошентип
ыңгайлашып отуруп, бүтүндөй
жашыл
тилкени
түптөп,
айылдык гүл бакчага айланган
аймактардан баштоо максатка
ылайыктуу.
Адатта,
айыл
жериндеги
гүл
бакчалар
коомдук жайларга чиркеше
жакын жайгашып, бир аймакты түзүүгө тийиш.
Айыл жериндеги турак үйлөр алдында орун алган аянтчалардын
функционалдык багыты айыл көчөлөрүнүн аймагынан, үй жанындагы жер
тилкесине ырааттуу өтүшүнөн көрүнөт. Ушуну менен катар эле, үй
жанындагы жер тилкеси көчө чаңынан жана ызы-чуудан коргогон
кандайдыр бир тосмо да болуп саналат. Албетте, бак-дарак отургузуп,
бадалдарды тигүү да, турак үйлөр жайгашкан көчөнүн ойдогудай
пландаштырылышына өбөлгө түзөт.
Айыл жерин, айрыкча коомдук жайларга жана жергиликтүү гүл
бакчаларга улай салынган турак үйлөрдү көрктөндүрүүдө карагай, кызыл
карагай, арча, эмен, чынар терек, ак кайың сыяктуу дарак өсүмдүктөрүн
отургузуу максатка ылайыктуу, анткени булар четин, майда жалбырактуу
кара жыгач жана ушундай эле башка дарактардын түрү менен бир
бүтүндүктү түзүп, кооздукту жаратат.
Бак-даракдар жана бадалдар жандуу тосмо катары да кызмат өтөйт, ал
эми сирень, жасмин сыяктуу гүлдөгөн бадал өсүмдүктөрү үйдүн
айланасын керемет кооздукка бөлөп, көрктүү жайга айландырат.
Айыл жеринде гүл бакчаларды түптөөдө, ошондой эле ошол
областтын, райондун же айылдык аймактын элине мүнөздүү болгон
жергиликтүү салт-санааны да эске алуу талап кылынат. Мындан тышкары,
салтка айланган ырым-жырымдарга, мисалы жаңы үйлөнгөндөр бакчасы,
балдар ойноочу жай, кыз-жигит кездешкен жай сыяктуу гүл бакчаларды
отургузууга да болот.
Калктуу пункттарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу
төмөнкү принциптерге негизденет:
 Коомдук аймактарды жана калктуу пункттардын объекттерин
көрктөндүрүү жана жашылдандыруу концепциясы жана долбоору
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иштелип чыгууга тийиш. Мында, жергилкитүү каада-салт, калктын
экологияны баалап, аны күтүүгө карата көз карашы жана билим
деңгээли, жакын арада жана мурда болуп өткөн экологиялык
кесепеттерди кошо алганда, табигый жана социалдык-экономикалык
факторлор эске алынышы зарыл. Мисалы, жергиликтүү рельеф, аба
ырайынын
өзгөчөлүгү,
айылдык
аймактардын
каржылоо
мүмкүнчүлүктөрү, бак-дарак тигилген аймактарды кеңейтүү
мүмкүнчүлүктөрү;
Жаратылыш-климаттык шарттар, жергиликтүү ландшафттын бардык
өзгөчөлүктөрү, суу булактарынын, ойдуңдардын, көлмөлөрдүн жана
табигый, ошондой эле отургузулган бак-дарактар жана бадалдар,
калктуу пункттун түзүмү жана пландаштырылышы: көчөлөрдүн,
жолдордун, гүл бакчанын, аянттардын, коомдук жайлардын,
өндүрүш аймагынын жайгашуу өзгөчөлүгү да эске алынууга тийиш;
Жантайыңкы, ойдуң жерлерге мал чарбасы үчүн каралган
жайлардын, дааратканалардын курулушуна жол бербөө зарыл.
Мындай тегиз эмес жерлерге көлмөлөрдү тосуп, бак-дарак,
бадалдарды тигүү менен ал жерди эс алуу жайларына айландырууга
болот;
Коомдук пайдалануудагы эс алуу жайлары (гүл бакчалар, мелдеш
өткөрүлүүчү жайлар) калктын санына жана алардын канчалык
деңгээлде жыш жайгашуусуна, ыңгайлуулуктун түзүлүшүнө жараша
түптөлүүгө тийиш. Мелдеш өткөрүлүүчү жайлар, ири гүл бакчалар,
массалык эс алуулар өткөрүлүүчү жайлар калктуу пунктту экиге
бөлүп, анын инфраструктурасынын бузулушуна алып келбегендей
курулушу зарыл;
Ооруканаларга, мектеп, бала бакчаларына, дүкөндөргө, коомдук
имараттарга жакын, аларды бойлото отургузулган бак-дарактар ушул
объекттердин пайдаланылышына, архитектуралык өзгөчөлүгүнө
жараша болушу зарыл;
Мында колдонуудагы имараттарды гана эмес, долбоору түзүлүп,
келечекте пайдаланууга берилүүчү имараттарды, курулмаларды,
коммуникацияларды жана жол тилкелерин да эске алуу талап
кылынат;
Калктуу пункттар аралыгында ар кандай ызы-чуудан, зыяндуу
газдан, чаңдан коргогон бак-дарак, бадалдарды отургузуу аркылуу
табигый тосмо тилкелерин куруу талап кылынат. Калктуу
пункттарды, айрыкча айыл жерин көрктөндүрүүдө атайы максатта
отургузулган: шамалдан коргогон бийик өскөн дарактарды тигүү, ал
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эми дарыя жана арык бойлото бадалдарды тигүү, жантайыңкы ойдуң
жерлерге кыртышты сактап, азыктандыруучу өсүмдүктөрдү
отургузуу талап кылынат.
Бийиктеп өскөн өсүмдүк дүйнөсү функционалдык белгиси боюнча үч
топко: жалпы пайдалануудагы, пайдаланууда чек коюлган жана атайы
отургузулган бак-дарактар тобуна бөлүнөт.
Жалпы пайдалануу үчүн отургузулган бак-дарактар — бул
массалык эс алуу жайлары, спорттук мелдештер өткөрүлүүчү жайлар, көчө
бойлото, коомдук имараттардын жанына отургузулган бак-дарактар.
Пайдаланууда чек коюлган бак-дарактар – бул, айыл калкынын
чектелген бөлүгү гана андан пайдаланууга же ага кирүүгө мүмкүнчүлүгү
болгон дарылоо мекемелеринин, балдар бакчаларынын, мектеп аймагында,
агрардык-өндүрүштүк комплекстердин, коммуналдык кампа жайларынын,
чарбалык аймактардын жанында отургузулган бак-дарактар.
Атайы максаттарда отургузулган бак-дарактар — бул катуу
шамалдан коргогон, өрттөн сактаган тилкелер, айыл аймагында жайгашкан
санитардык-коргоого алынган аймактардын, мелиорациялоо жана суу
сактагычтарды бойлото отургузулган бак-дарактар. Буларга мөмө-жемиш
бактарын, питомниктерди, гүл өстүрүлгөн жерлерди, аарычылык үчүн
каралган жерлерди кошууга болот.
1.1. Жалпы пайдалануу үчүн отургузулган бак-дарактар
Унаа көп жүргөн жолдор
өткөн
көчөлөрдү
жашылдандырууда бийик өскөн
бак-дарактарды
жолдун
эки
капталын бойлото отургузуу
талап кылынат. Албетте, ошол
жолдор калк жашаган пункттар
аркылуу өткөн болсо, бул жашыл
тилкелер көчөдөгү ызы-чуудан
жана чаңдардан коргогон табигый тосмо катары да кызмат кылат. Тосмо
катары отургузулган бак-дарактардын арасынан өтмөк жолдорду калтырып
кетүү зарыл. Жол четтери турак үйлөргө жакын жайгашкандыктан,
алардын эки тарабына кыска бойлуу кара жыгач же бадалдар
отургузулууга тийиш.
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Коомдук жайларды жашылдандыруу алардын кандай максаттарда
пайдаланылышына, түзүмүнө жана жергиликтүү каада-салтка жараша
ишке ашырылат. Республиканын түштүк региондорунда күн ысык
тийгендиктен, бак-дарактар анын аптабынан коргонуу үчүн отургузулуп,
дайыма сугарып турууну талап кылат. Коомдук жайлардын айланасын
жашылдандырууда бийиктиги 1,5 метрден ашпаган бадалдар тигилет.
Мындай жайлардын тегерегине гүлдөр тигилип, кооздолушу да зарыл.
Айрыкча, соода жүргүзүү, тиричилик багытындагы коомдук имараттардын
жанында отургучтар орнотулуп, алардын айланасы көрктөндүрүлүп, эс
алууга ыңгайлаштырылышы зарыл.
1.2. Пайдаланууда чек коюлган бак-дарактар
Айыл мектептери гүлбакчага жакыныраак, бирок борбордон бир аз
алысыраак (100 метрге жакын чакырымда) курулууга тийиш.
Бала-бакчалардын аймагына ар түрдүү гүлдөр тигилип, көк шибер
өстүрүлүшү зарыл. Кире беришине декоративдүү бактар отургузулуп,
жолдун эки тарабына гүлдөр тигилип, көркөмдөп кыркылган бадалдар
менен көркүнө чыгарылат. Айылдык оорунакалар, бейтапканалар турак
жай жана өндүрүштүк массивдерден, магистралдык жолдордон бир кыйла
алысыраак четте жайгашууга тийиш. Алардын аймагы бийик, калың өскөн
бадалдардан жана бак-дарактардан турган, 10-20 метр калыңдыктагы
тыгыз тосмо менен корголушу зарыл. Жугуштуу илдеттен дарылоочу
корпустар, чарбалык курулмалар жана бейтапкана ичиндеги жолдор
ушундай эле бак-дарак, бадалдар менен чектелип тосулат. Дарылоо
жайлары да күн нурун тоспогондой бийиктиктеги жана аралыктагы,
шамалдан коргоочу ушундай эле тосмолор менен тосулушу талапка
ылайыктуу. Көбүнчө мындай жайларга кызыл карагайлар отургузулат. Ал
эми дарылоо мекемелеринин имараттары арасында бак-дарак көп
тигилбейт.
Оор илдетке чалдыккандар дарыланган жайлар сырттан караганда
көңүл чөктүрбөгөндөй көрктөндүрүлүп, ачык көрүнүп турууга тийиш.
Ал эми дарылап-ден соолукту чыңдоочу мекемелердин аймагында
дарыланып жаткандар, эс алып сейилдеп жүрүүсү үчүн ыңгайлуу
болгондой шарт түзүлүп, өтүүчү жолдорду бойлото гүлдөр, көк шибер
отургузулуп, отургучтар орнотулууга тийиш. Мындай жайга айрыкча
фитонициддерди бөлүп чыгарган ийне жалбырактуу өсүмдүктөр
отургузулушу зарыл.
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Мектеп жанында бак-дарактарды отургузуу варианттары
1 — мектептин имараты; 2 — чарба жайы; 3 — чарбак (мөмө багы);
4 — мектеп багы; 5 — ойноо жана эс алуу үчүн аянтчалар; 6 — спорт
аянтчасы; 7 — тосмо катары тигилген бадалдар; 8 — гүл отургузулган
аянттар.
Спорттук мелдештер өткөрүлгөн аймак (стадион) — бул ыңгайлуулук
түзүүдөгү милдеттүү элемент. Көбүнчө мындай жайлар турак жай
массивинен четте, токой тилкесине жакын жайгаштырылат. Айланасы бакдарактар жана бадалдардан турган, эндүүлүгү 10-15 мге жакынды түзгөн
жашыл тилкелер менен курчалат. Оюн аянттарына бак-дарактардын
көлөкөсү түшпөөгө тийиш. Алар бири экинчисинен көркөмдөлүп бирдей
чекте кыркылган жашыл тосмолор менен бөлүнөт. Айыл жеринде мал
чарба фермалары, оңдоо жайлары, механикалык жана курулуш цехтери,
унаа токтоочу жайлар, кампа жайлары, айыл чарба азык-түлүгүн кайра
иштетүү цехтери жана аларды сактоо жайлары өндүрүштүк аймакты түзөт.
Мындай жайлар турак жай аймагынан четте курулуп, шамалдын ыгына
жараша, ызы-чуудан, жагымсыз жыттан, чаңдан, зыяндуу заттардан
коргоону камсыз кыла алгандай алыстыкта жайгаштырылат.
Мал чарба фермалары, кык топтолгон жайлар, курчап турган
чөйрөнүн булганышына алып келген агрохимикаттар сакталган кампалар,
химия комбинаттарынан чыккан коркунучтуу, зыяндуу заттардан кем
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калышпайт. Мындай обьекттерди жашылдандыруу өрткө каршы
маселелерди эске алуу менен санитардык-гигиеналык, экологиялык
милдеттер менен кошо каралып, чечилүүгө тийиш.
Өндүрүш аймагы бакдарактарды жана бадалдарды
катар тигип, тилкеге бөлүнгөн
тосмолор менен чектелет. Бакдарактар
катар
тигилгендиктен, ал булганган абанын
өндүрүш аймагында топтолушуна бөгөт коюп, турак жай
массивдерин
булгануудан
сактайт.
Мал
чарбасы
үчүн
каралган жайларда, кык топтолгон жерлерде, агрохимикаттар сакталган
кампаларда 3 метр тереңдикте атайы чуңкурлар казылат. Бул булганган
суулардын сыртта туш келди агып кетишинен коргоп, чуңкур аркылуу
алардын жерге тарап, сиңип кетишине өбөлгө түзөт.
Ири мал чарба жана кайра иштетүүчү комплекстердин чет
жакаларында административдик-тиричилик борборлору курулат, алардын
ортосун катар тигилген бак-дарактар жана бадалдардан тосмо бөлүп турат.
Мындай борборлордун тегерек-чекесине гүл бакчалар, көк чөптөр
тигилип, эс алуу үчүн отургучтар орнотулуп, имарат бою өсүп, көрк берип,
көлөкөдөн сактай алгандай кылып дарактар бириндетип отургузулат.
1.3. Атайы максаттарда отургузулган бак-дарактар
Калк жашаган аймактарды жана жолдорду катуу шамалдан, кар
күрткүсүнөн сактоо үчүн туурасы 10-20 м келген, шамалга беттеп тосмо
катары 2-3 катар отургузулган, токой тилкелери 80-100 метр аралыкка
созулууга тийиш.
Айрыкча мындай шартта ак кайың, ийне жалбырактуу карагайлар,
арча, кызыл карагай, ак теректер, бай терек, кара жыгачтарды, ал эми
бадалдардан - долоно, майда жалбырактуу кара жыгачты отургузуу
талапка ылайыктуу. Көлмөлөрдү, суу аккан арыктарды жана дарыяларды
булгануудан жээк бойлото 5-10 м аралыкка катар тигилген, туурасы 20-30
метрге жеткен дарактар жана бадалдардан табигый тосмолор коргоого
тийиш. Ошентип, көлмөлөрдүн айланасы катмарланган же кабатталган
тосмо менен курчалып, коргоого алынат.
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1.4. Айыл чарба багытындагы жерлерди коргоого алып, бакдарактарды тигүү
Тосмо катары тигилген
бак-дарактар мелиорациялоонун
бир түрү болуп саналат.
Мындай тосмолор шамал жана
суу
эрозиясынан
коргоо,
кургакчылыкка каршы чара
көрүү,
айдоо
жерлеринин
кыртышындагы нымдуулукту
сактоо, кар топтоо үчүн кызмат
кылат.
Көп
жылдык
байкоолорго таяна турган болсок, мындай чаралар коргоого алынбаган
талаа тилкелериндеги абалга салыштырганда түшүмдүүлүктү 20-25%
чейин жогорулатууга өбөлгө түзөт. Мындай тилкелер жаратылышты
коргоодо да маанилүү роль ойнойт, анткени ал агроландшафттын
экологиялык каркасынын бөлүгү болуп саналат. Суу эрозиясы жол
берилген чектен жогору болбогон шартта, (негизги) бойлото отургузулган
токой тилкеси эң эле коркунучтуу кургак шамалга, чаң ызгыткан бороончапкынга каршы, андан сактап кала алгыдай тартипте отургузулат.
Тамыры терең жайылып өскөн бадалдар эрозия коркунучун жараткан
ойдуңдарда, алардын андан ары тереңдеп кетпешине жол бербегендей
туурасынан отургузулат. Талааларды коргогон токой тилкелери 30°
ашпаган чекте тигинен, бурчту көздөй жантайыңкы тигилет, албетте
мында алардын аралыгы азаят. Негизги коргоого алуучу токой
тилкелеринин аралыгы: кургак талаанын кара күрөң жана коңур күрөң
кыртыш аралыгы 350; ачык күрөң жана такыр талаанын кыртыш аралыгы 250; кумдак жана кайрак кыртыштар аралыгы 100-250 метрге жакынды
түзөт. Тоо тектери өтө жешилип бара жаткан аймактарда коргоого алуучу
негизги тилкелер ортосундагы аралык 40%, орточолорунуку 20%, ал эми
тап-такыр начарларыныкы 10-15% кыскарат.
Ал эми шамал багыты ар тараптуу болгон аймактарда мындай
көмөкчү тосмолор миң м аралыкты камтышы мүмкүн. Негизги жана
көмөкчү тосмо катары отургузулган токой тилкелеринин кесилишинде
туурасы 20-30 метр келген ажырым орун алат. Тосмо катары кызмат
кылган токой тилкелери көп жалбырактуу барпайып өскөн өсүмдүктөн
турат. Мындай тосмолорго бак-дарактар жана бадалдар катар тигилет.
Мурда уя катары, шахмат тибинде, туурасынан тигүү ыкмалары да
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колдонулуп келген. Дарактардын качан отургузулгандыгына жана алардын
жоон-ичкесине жараша шамалдан коргоочу токой тилкелери сугарылбаган
жерлерде 2-3 катар тигилет, ал эми талаа-түстө 3 катар, кургак жана такыр
жерлерде 3-4 катар, сугат жерлерде 2-3 катар тигилет. Мейкин талаада
отургузулган токой тилкелеринин туурасы 12 метрден, ал эми кургак жана
такыр талааларда 16-20 метрге жетет.
Коргоочу тосмо катары отургузулган токой тилкелери курамы боюнча
- таза жана аралаш болуп бөлүнөт. Айрыкча мында ак теректерге
артыкчылык берилет. Ал эми кара күрөң кыртыштуу жерлерди бакдарактар, жапыз бойлуу барпайып өскөн бадалдар менен аралаш
отургузулат. Көчөттөрдү жыш отургузуу аркылуу мына ушундай коргоочу
токой тилкелерин түзүүгө болот. Көчөттөр 50-60 см тереңдиктеги
чуңкурларга отургузулат. Чырмоок чөптөр өспөгөн, тазаланган жерлерде
келечекте мына ушундай коргоо тилкелерин түзгөн көчөттөрдү отургузуп,
өстүрүп алууга болот.
1.5. Айыл жериндеги калк отурукташкан аймактарды
жашылдандыруу
Айыл жеринин калк отурукташкан аймагын жашылдандыруу
санитардык-гигиеналык, декоративдик жана чарбалык милдеттерди
аткарат. Турак үйлөр жанындагы участкалар айыл жеринин олуттуу
бөлүгүн ээлегендиктен, аларды көрктөндүрүп, жашылдандыруу бүтүндөй
айылдын жалпы көрүнүшүн аныктайт. Олтургузуучу бак-дарактарды туура
тандоо жана аларды рационалдуу жайгаштыруу мындай участкаларды
көрктөндүрүп, ирээтке келтирүүдө чоң рол ойнойт. Мындан тышкары алар
эс алуу үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Гүл бакчалар, бак-дарактар жана
барпайып өскөн бадалдар короо жанындагы участканы гана эмес, айыл
көчөлөрүн да көркүнө чыгарат. Турак жай жанындагы жер тилкеси короожайды, майда-барат чарбалык курулмаларды, мөмө-жемиш багын,
чарбакты жана тегерете тигилген бак-дарактарды камтыйт. Катар салынган
үйлөрдү, коңшулардын жер тилкелерин декоративдүү бак-дарактарды
жана бадалдарды отургузуп, гүл тигүү аркылуу чектеп бөлүү сунушталат.
Декоративдүү дарактардын алдына эс алуу үчүн отургучтарды да
орнотууга болот. Үй жанына бак дарактарды отургузууда турак үйдүн күн
нуруна бет алып жайгашуусун эске алуу зарыл. Түндүк жагына бийиктеп
өскөн даракты жана бадалдарды отургузууга болбойт. Анткени ал күн
нурун тосуп, караңгылыкты жаратат. Бийиктеп өскөн бак-дарактарды
четке, шамал багытына карата отургузуу талап кылынат. Ал эми түштүк
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жана түштүк-батыш тарабында отургузулган бак-дарактар тескерисинче,
турак жайды жылдын аптаптуу мезгилинде күн нурунан коргоочу катары
кызмат өтөшү мүмкүн.
Мөмө-жемиш багы адатта үйдүн артына же ага катар отургузулат.
Бак-дарактар жана барпайып өскөн бадалдар жакшы өсүшү үчүн алар
катары менен жөөктөтүп тигилет. Бак ичине 15-20 түп жемиш багын
отургузууга болот, алар 400 - 600м2 аянтты ээлеши мүмкүн. Мөмөбактарын жана бадалдарда жайгаштыруу мүнөзү жер тилкесинин аянтына,
анын кайсыл тарапта жайгашкандыгына жана өсүмдүктөрдүн
ассортиментине жараша болот.
Короо жанындагы жер тилкесине бак-дарактарды отургузуунун
болжолдуу аянтын (чарбакты эске албаганда) төмөнкүчө бөлүштүрүүгө
болот:
Мөмө-жемиш багы
Тосмо катары отургузулган бак-дарактар
Декоративдүү өсүмдүктөр
Жыйынтыгында

450 – 460 м2
50—70 м2
100—200 м2
600-870 2

2. Өсүмдүк өстүрүлүүчү менчик жайды (питомникти) түзүү
Эгерде сиздер бир нече даракты эле эмес, бүтүндөй токой тилкесин
өстүрүп, аны туруктуу камкордукка алууга ниеттенген болсоңуз өзүнчө
чакан питомникти түзүү оңтойлуу. Анткени анда өзүңүзгө жаккан
дарактарды өстүрүп, көчөттөргө талаптагыдай камкордук көрө аласыз.
Демек, сатып алган көчөттөргө караганда өзүңөр өстүргөндүн сапаты алда
канча жогору болот. Алдын ала сатып алып, кайда отургузууну ойлонуп
отурбастан, керектүү учурда каалаган жериңизге отургузуп аласыз.
Мындан тышкары, багбанчылыктын өзү да кыйла кызыгууну жаратат.
Чакан питомник үчүн анчалык чоң аянт деле талап кылынбайт. Бош
жаткан 3-4 чарчы метр келген чакан жер тилкесине эң эле керектүү
ондогон бак-даракты жыл сайын өстүрүп алууга болот. Питомникти
кандай болбосун жерде, күн жарыгы жакшы тийген жайда түптөөгө болот.
Чакан питомник анчалык эмгекти да талап кылбайт, болгону күн сайын
көңүл буруп, камкордук көрүү гана зарыл. Ошентип, анчалык түйшүктү
талап кылбаган 2-3 жыл аралыгындагы эмгек эл керегине жараган, көз
жоосун кандырган көркөмдүү токой тилкесине ээси болууга өбөлгө түзөт.
2.1. Питомник үчүн жер тандоо
Жазгы жамгырдан кийин көлчүктөгөн суу топтолуп калбаган,
азыктандырылган жер кыртышына ээ,
жарык жакшы тийген жер
питомник үчүн пайдаланылат. Мисалы, үй жанындагы чарбакты да бул
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максатта пайдаланууга болот. Эң башкысы, бийиктеп өскөн бак-дарактар
же курулмалар жарыкты тосуп калган, көлөкө түшкөн жер болбошу керек.
Анткени, бир аз эле убакыт көлөкөнүн түшүшү (бир нече саат аралыгында)
көчөттөрдүн өсүшүнө кедергисин тийгизет.
Мурда көчөт отургузулган, катуу тапталган жерлерди питомник үчүн
пайдаланууга болбойт. Анткени, тапталган жерде көчөт кеч өсөт. Ошол
үчүн борпоң, үстүңкү катмары үбөлөнүп турган кыртыштуу жерлер талап
кылынат. Эгерде жер кыртышы кумдуу же чополуу болсо, жер иштетүү
кыйындыкка туруп, отургузулган көчөт кечигип бүрдөп, көпчүлүк учурда
илдетке чалдыгышы ыктымал.
Токой тилкесине отургузуу үчүн каралган көчөттөр үчүн чарбак
сыяктуу жерди пайдалануу эң эле оңтойлуу. Эгерде, борпоң топурактуу
чарбак катары колдонгон жериңиз жок болсо, бир аз күч-аракет жумшап,
түйшүктөнүү менен ойлогон ой-максаттыңызга жетсеңиз болот.
Алгач колуңузда өстүрүүгө ниеттенип жаткан бак-дарактардын
үрөөнү гана болсо, бул үчүн бир-эки жөөк тартылгандай эле чакан жер
керектелет. Питомниктин айланасы тегиз же болбосо сугарууга ыңгайлуу
болгондой түндүк багытка 3-50 жантайыңкы болгону оң. Тандап алган жер
тилкеси шамалдан жана кыш мезгилинин ар кандай шарттарынан жакшы
корголгон болууга тийиш.
2.2. Жер кыртышын даярдоо
Питомник үчүн кыртышты күздөн тартып иштете баштоо зарыл.
Эгерде, мындай мүмкүнчүлүгүңүз болсо, токой питомниги үчүн каралган
жер участкасын күзүндө жакшылап майдалап, тээп коюу талап кылынат.
Күзүндө тебилген жер, кардан сарыккан сууну өзүнө жакшы сиңирип,
кыртыштын борпоң болушуна шарт түзөт. Эң башкысы, алдын ала тээп
коюу отоо жана чырмоок чөптөрдөн арылууга өбөлгө түзөт. Күзүндө
коңторулуп казылган жер участкасында кийинки жылдын жаз жана жай
айларында чырмоок чөптөр аз кездешет. Демек, отургузулган көчөттөрдүн
түбүн бошотуу анчалык түйшүк алып келбейт.
Күз айында жерди коңторуп казуу алдында органикалык жер
семирткичтерди – кыктарды, чиринди калдыктарды чачып коюу да өз
натыйжасын берет. Бирок, органикалык жер семирткичтерди ашкере
колдонууга да болбойт, чарчы метр жерге 5-10 киллограммдан ашпаган
көлөмдө талап кылынат. Айрыкча, көпкө жатып калган кыкты пайдалануу
зарыл. Күз айында
органикалык жер семирткичтерди чачууга
мүмкүнчүлүк жок болсо, аны пайдалануудан дегеле баш тартуу керек.
Анткени жазында жаңы кыкты пайдалануу жаш көчөттөрдө бир катар
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илдеттердин пайда болушуна алып келет. Күз айында питомник үчүн жер
кыртышын даярдоого жетише албай калсаңар, өткөн жылда казылып,
иштетилген өз чарбагыңарды пайдаланууга аракет кылыңыз. Айрыкча,
картошка эгилген жерди пайдалануу алда канча натыйжа берет.
Кар эрип, бир аздап күн жылый баштаган жаз мезгилинде жерди
казып, үрөөн сээп, көчөт отургузууга даярдай баштагыла. Питомник үчүн
бөлүнгөн жер участкасын күрөктүн башы толук баткандай тереңдикте
казуу талап кылынат. Казып жаткан учурда жерден чыккан отоо
чөптөрдүн, чырмооктордун чокмороктошкон тамырларын жыйнап,
алысыраак жерге топтогула. Ушунун өзү үрөөн сээп, көчөт отургузуу,
андан соң алардын түбүн бошотуп, отоо учурундагы түйшүктү кыйла
жеңилдетет. Жаз алдында казылган жерди комплекстүү жер семирткичтер
менен каныктыруу талап кылынат. Жер семирткичтердин курамында
макроэлементтер (өсүмдүктөрдүн өчүшү үчүн өтө зарыл болгон азот,
фосфор жана калий элементтери) гана эмес, микроэлементтердин топтому
(бор, молибден, марганец, цинк) да болууга тийиш.
Адатта жер семирткичтердин курамы, ошондой эле тигил же бул жер
семирткичтердин талап кылынган саны (жер аянтынын бирдигине
эсептегенде) алар салынган баштыкчанын сыртында көрсөтүлөт. Болжолу
менен алганда, жашылча-жемиштер үчүн белгиленген норманы
пайдалангыла.
"Нитроаммофоска"
түрүндөгү
комплекстүү
жер
семирткичтердин болжолдуу саны 1 чарчы метр аянт үчүн 50-70 граммды
түзүүгө тийиш. Жерди казуу алдында питомник үчүн бөлүнгөн жердин
бетине бирдей өлчөмдө минералдык жер семирткичтерди текши чачуу
талап кылынат. Анткени, казуу
учуруда алар кыртыш бетине
бирдей өлчөмдө бөлүштүрүлөт.
Жерди эки жолу, 10-15 күн
аралыгында кайра казуу зарыл. Бул
ар
кандай
отоо
чөптөрдөн,
чырмооктордон
арылтууга
мүмкүндүк берет. Ал эми кайталап
тебүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо,
бир жолу талаптагыдай казуу гана
жетиштүү. Жерди үрөөн себүүгө чейин бир күн мурда казуу талапка
ылайыктуу болот, анткени казылган жердин үстү нымдуу болгондуктан,
дароо сугарууну талап кылбайт. Казылган жерди тегиздеп, тырмооч менен
майдалоо зарыл. Айрыкча, казып жаткан учурда эле майдалап кетүү анын
үстүн кайталап басып, тапталып калышына алып келбейт. Өзгөчө туурасы
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80-100 см жерди казып алып, тырмооч менен дароо майдалап тегиздеп,
андан кийин кийинки катарды казууга өтүп, ишти ушундай ырааттуулукта
аткаруу кошумча түйшүккө алып келбей, үрөөн себүү үчүн жердин борпоң
бойдон сакталышына өбөлгө түзөт.
Жерди казып, тырмооч менен майдалап, тегиздеп алгандан кийин
жөөк салуу талап кылынат. Көпчүлүк учурда жөөктөрдү бийик жондонтуп
үйүүнүн зарылчылыгы жок, бул жай мезгилинде артыкча топурактардын
кургап, чокмороктоп калышына, сугаруу учурунда суунун ашыкча
коромжуланышына алып келет. Эң ыңгайлуусу кендир жип тартып
жөөктөргө бөлүп, алардын аралыгын этияттык менен таптап коюу зарыл.
Жөөктөр 50-70 см ашпоого тийиш, анткени бул өнүп келе жаткан
көчөттөргө камкордук көрүү үчүн да ыңгайлуу. Мындан тышкары,
жөөктөр арасы отоо чөптөрдөн арылтып, сугаруу учурунда да бири-бирине
тоскоолдук кылбагандай аралыкта, б.а. 40-60 см кеңдикти түзүүгө тийиш.
Питомникти айланта 50-60 см келген жерди бош калтырып коюу зарыл,
анткени бул көчөттөр өнүп жаткан жөөктөргө чырмоок чөптөрдүн басып
кетпешине тоскоолдук кылат. Бош калтырылган ошол жерди, ошондой эле
жөөктөр арасын жай мезгили ичинде бир нече жолу кайра казып коюуга
туура келет.
Жөөктөр салынып бүткөндөн кийин алардын бийиктиги бирдей
тегиздикте экендигине ынангыла. Тегиз болбой калса, тырмооч менен
тегиздөөгө туура келет. Ушундан кийин гана үрөөн сееп же көчөт
отургузууга киришүүгө болот.
2.3. Жаңыдан өнүп келе жаткан өсүмдүктөргө камкордук
Себилген үрөөн же отургузулган көчөттөр өнүп, жалбырак байлай
баштаган учурдан тартып, аларды отоо чөптөрдөн арылтып туруу талап
кылынат. Айрыкча, бул жаңыдан чыгып келе жаткан алгачкы жумаларда
отоо чөптөрдөн жабыр тарткан бак-дарактардын түрлөрү (ак кайың, четин,
ошондой эле ийне жалбырактуу дарактар) үчүн маанилүү.
Үрөөн
сепкенден 2-3 жума өткөндөн кийин эле алгачкы отоо ишин жүргүзүү
зарыл. Анткени ушул учурда жөөктөрдөн өсүмдүктөрдүн жаңыдан
кылтыйып өсүп келе жаткандыгын байкоого болот. Жума сайын отоп
туруу талап кылынат. Анткени бул, өнүп келе жаткан өсүмдүккө
тоскоолдук кылган чырмоок чөптөрдөн арылтып туруунун эң эле
алгылыктуу жолу.
Отоо ишин өтө кылдаттык менен жүргүзүү зарыл, анткени жаңыдан
өнүп, көтөрүлүп келе жаткан сабак морт келгендиктен, аларды кокусунан
сындырып алуу да мүмкүн. Бүтүндөй жай жана күз айлары ичинде отоп
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туруу зарыл, анткени бул отургузулган бак-дарактын жакшы өсүп
жетилишинин башкы шарты. Сепкен үрөн өнүп, сабагы бир нече сантимге
жеткенден кийин аларды жекелеп коюу талап кылынат (2-4 сантим
аралыгында). Эгерде, калың бутак басып кетсе, 1-2 см аралыгында начар
бутактарды кыркып, андан соң бийиктиги 4-5 см жеткенде оптималдуу
калыңдыкта чектөөгө туура келет.
Себилген үрөндүн же көчөттөрдүн талаптагыдай өсүшү үчүн туура
жана өз учурунда сугарып туруу да өтө маанилүү. Айрыкча, өнүп
чыккандан кийинки алгачкы бир жума ичинде каныктыра сугаруу талап
кылынат. Кургакчыл мезгилде жумасына кеминде 2 жолу сугаруу зарыл.
Андан соң 3-4 жумадан кийин, акырында жумасына бир жолу (жамгыр
жааган болсо) же таптакыр сугарбай коюуга да болот. Бул үчүн 5-6 см
тереңдиктеги жер кыртышы талап кылынган нымдуулукту сактап турууга
тийиш. Ошентип, күз келгенде дароо отургузууга боло турган ар кандай
өлчөмдөгү жаш көчөттөргө ээ болосуңар. Ийне жалбырактуу
карагайлардын көчөтү 7-15 см бийиктикте (ал эми карагай жана ийне
жалбырактуулар мындан да кыска) болот. Жалбырактуу дарактар, алсак
кайың, алма, алмурут, алча мөмө бактары, ошондой эле карагай алгачкы
жылы 30-50 см чейин өсүшү мүмкүн. Бир катарда өстүрүлгөн айрым
өсүмдүктөрдүн өлчөмү бири-биринен айырмаланып, 5-6 см 50-60 см
чейинкини түзүшү мүмкүн, айрыкча буталбаган айрым бактардын
бийиктиги бири-биринен өтө айырмаланат. Ийне жалбырактуу дарактарды
(бийиктиги 7-15 см ашпаган карагай, ийне жалбырактуу дарактын,
ошондой эле кызыл карагайдын жана жумшак ийне жалбырактуу даракты)
ордунан жылдырбай, өсүп турган жеринде дагы бир жыл калтыруу талап
кылынат. Мында, көчөттөр отургузулган жөөк отоо чөптөрдөн таптакыр
арылтылып, тазаланышы өтө маанилүү. Ал эми бийиктиги 7-10 см жана
андан бийик болгон жумшак ийне жалбырактуу даракты, карагайларды
казып алып, ошол эле питомниктин ичинде өзүнчө бөлүнгөн жерге кайра
отургузуу зарыл. Анткени, 1-2 жылдан кийин эле туруктуу жерге
отургузулуп, көрк берген бак-даракка ээ болосуз. Ийне жалбырактуу
дарактардын көчөттөрүн иргеп, бийик өскөндөрүн (40-50 см) туруктуу
жайына отургузуп, ал эми калгандарын питомниктин ичинде
которуштуруп отургузуу талап кылынат.
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3. Мөмө багын отургузуу
3.1. Мөмө багын отургузуу үчүн жер тандоо
Мөмө багын отургузуу үчүн жер тандоодо жантайыңкы жерлерди
сыяктуу эле, жер кыртышынын физикалык касиетин жана анын сууну
сиңирүү өзгөчөлүгүн көңүлгө алуу зарыл. Түштүктү бет алган жантайыңкы
жер өсүмдүк үчүн алда канча ыңгайлуу жана асылдуу жер болсо да,
мындай жерге суу токтобой шар агып кеткендиктен, өсүмдүк өстүрүү
кыйла түйшүктү жаратат. Ал эми ошол эле жердеги оордошкон, нымдуу
кыртыш өсүмдүк өстүрүү үчүн алда канча оңтойлуу жер. Чыгышка бет
алган жантайыңкы жерге тигилген көчөттөргө жазгы муздак шамал жана
кычыраган кыш эң эле кесепеттүү таасирин тийгизе тургандыгы баса
белгилеп кетүү зарыл. Ошентип, борпоң кыртыштуу жерге, батышка карай
жантайыңкы жерге артыкчылык берүү оң. Түштүк-батыш жана түштүкчыгышка жантайган жерлер эң эле ыңгайлуу болуп эсептелет. Жай
мезгили аптаптуу ысык болгон түштүккө бет алган жантайыңкы жерлерден
качууга туура келет. Дөңсөрөөк жайгашкан, бирок кыртышы нымдуулукту
жетиштүү деңгээлде сактай алган, 8-12 метр тереңдикте суу болгон жерлер
жакшы түшүм берүүчү өсүмдүктөрдү отургузуу үчүн ыңгайлуу. Өтө эле
эңкейиш жерлер мөмө берүүчү бактарды отургузууга ыңгайсыз болсо да,
2-3 м тереңдиктен суу чыга турган болсо, ал жерге көчөт отургузууга
болот. Анткени, мындай жерлердин кыртышы сапаттуу келет. Кыш
мезгилинде жер түбүндөгү суу көтөрүлө турган болсо, анда көчөттөрдү
бийик үймөктөп коюу талап кылынат. Ошентип, бак отургузуу үчүн
ыңгайлуу жерди тандоодо жалпы коюлган талаптардын мына ушундай
алгылыктуу жана алгылыксыз жактарына көңүл буруу зарыл.

Бардык бакча
Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү үчүн
өсүмдүктөрү үчүн
тегизделген, ыңгайлуу жер
тегизделген, ыңгайлуу
жер
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Жаз алдында жүргөн
үшүктүн кесепетинен
бардык бакча
өсүмдүктөрү үчүн
тегизделген, бирок
ыңгайсыз жерлер

Алма, алмурут жана
алкор өсүмдүгү үчүн
алда канча ыңгайлуу
болгон, нымдуу
жерлер

Бак өсүмдүктөрү
үчүн ыңгайсыз
жерлер

Бардык мөмө-жемишин берген
өсүмдүктөр, анын ичинде алча үчүн
ыңгайлуу болгон жантайыңкы жерлер

Тилкелүү, дарыянын
чукул
имерилишиндеги
жерлер

Тилкелүү, бак өсүмдүктөрү анчалык деле
ыңгайлуу болбогон жерлер

Четтеги кабыргы
жерлер

1-сүрөт. Жер кыртышынын ар кандай абалы ( анча бийик эмес
бөксө жерлер, жантайыңкы ойдуң жерлер, өзгөрүлбөгөн жерлер) жана
алардын бак өсүмдүктөрүн отургузуу үчүн ыңгайлуулук деңгээли.
3.2. Мөмө бактары отургузулуучу жерлерди даярдоо
Питомниктен алынып келинип, бакка отуругузулган дарак алгачкы
жылдары өзгөчө камкордукка жана азыктандырууга муктаж. Көчөт
отургузулуучу жерди жакшы даярдоо жана көчөттү туура отургузуу,
анын талаптагыдай өсүшү жана эртелеп мөмө байлашы үчүн өбөлгө
түзөт. Мөмө бактарынын тамыры жер кыртышына тереңдеп тарайт.
Мөмө берген бактардын (алма багынын) негизги өзөктүү тамыры күл
ташталган кыртыштарда 15-20 см - 50-60 см чейинки тереңдикте
жайылат. Ал эми азыктандырылган жерлерде 20 сантимден 80 сантимге
чейин жайылат. Алмурут өсүмдүгүнүн тамыры алманыкына караганда
алда канча терең жайылат. Ал эми алчаныкы тескерисинче, кыртыштын
үстүнкү катмарына жакыныраак жайылып өсөт. Көп жылдык бактардын
тамыры сөңгөгүнүн бийиктигине караганда 1,5-2 эсеге кеңейип
жайылат. Кыртышты көчөт отургузулганга чейин 1-2 жыл мурда алдын
ала даярдоо зарыл. Кыртыш канчалык жакшы иштетилсе, отургузулган
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көчөт жерге ошончолук батыраак ыңгайлашып өсүп, жакшы түшүм
берет.
Мөмө багын отургузуу алдында кыртышты өтө кылдат даярдоо
зарыл. Максат – кыртыштын сапатын жакшыртуу, жакшылап
шамалдатуу, чириндилер жана башка жер семирткичтер менен
азыктандырып, алардын жакшы аралашуусуна көз салып туруу зарыл.
Мөмө багы отургузулган жылы жай айында кыртышты 50-60 см
тереңдикте казып, химиялык же органикалык жер семирткичтерди
жетиштүү санда чачуу талап кыылнат. Айрыкча, кык төгүлгөн
кыртышта мөмө багы жакшы байлайт. Бакты отургузуу үчүн 1,0 м
кеңдиктеги тилкени даярдоо зарыл. Тандалып алынган тилкеде мөмө
бактарын кандайча жайгаштырып, тигүү тартибин аныктап алгандан
кийин чуңкурчаларды казып, мөмө багынын көчөтүн ырааттуулугу
менен туура отуругузуу талап кылынат. Алгачкы 1-2 жылда жаш
көчөттөрдүн тамыры ошол казылган чуңкурчалар боюнча тарап өсөт.
Демек, көчөт отуругзулуучу чуңкурча канчалык азыктандырылган
болсо, жаш көчөттүн тамыры ошончолук кенен жайылып, тездик менен
өсө баштайт.
Чуңкурчалар туурасы 75-1,0 м,
ал
эми
тереңдиги
40-60
сантиметрге жетип, кайра тебилип,
майдаланылууга тийиш. Ал эми
жантайыңкы
жана
таштак
жерлерде чуңкурчалар өлчөмүн
туурасынан 1,5 мге чейин, ал эми
тереңдигин 1 мге чейин казуу талап
кылынат. Чопо аралашкан катуу
жерде да бактардын тамыры
кеңири тарап, жер шартына
ыңгайлашуу менен жакшы өсөт,
бирок мында көчөт отуругузуу
үчүн дайындалган чуңкурчалар анчалык терең болбошу зарыл.
Көчөт отургузуу үчүн чуңкурларды казууда андан чыккан чиринди
тамырлар жана кыртыштын үсүёкү катмары толук алынып, бир тарапка
ташталууга, ал эми төмөнкү катмар башка жакка ташталууга тийиш.
Айрыкча, казылган чуңкурлардын эң түбүндөгү катмары толук алынып
салып, ал үсүңкү жагынан жана орто жерден алынган кыртыш менен
алмаштырлышы жакшы натыйда берет. Бирок тереңден алынган
кыртыш топурагы көчөт отургузулуучу чуңурлага ташталбайт, алар
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бүтүндөй жер тилкеси боюнча чачылууга тийиш. Эрте жазда көчөт
отургузуу үчүн чуңкурларды күзүндө, ал эми күзүндө отургузулуучу
өсүмдүктөр үчүн бир-эки ай мурда казып даярдоо талап кылынат.
3.3. Көчөттөрдү отургузууга даярдоо
Көчөттөрдү отургузуу алдында аларды атайы даярдайт. Курч бычак
же кайчы менен артыкча бутакчаларды, куурап калган же үшүп кеткен
тамырларын кыркып, ак түстөгү көңдөй сөңгөк көрүгөнчө тазалайт.
Өгерде көчөт кургап калган болсо, сөңгөк күрөң түстө, үшүп кеткен
болсо бозомук-кара түтө болот. Көчөт туура формада өсүшү үчүн абдан
эле узарып кеткен же начар бутактарды да кыркып салуу талап кылынат.
Көчөт тамырлары өзөгүнөн перпендикулярдуу кесилет.
Эгерде өсүмдүк сөңгөгүнөн төрттөн ашык сабак өнүп чыккан болсо,
алар дароо эле түбүнөн кыркылып салынууга тийиш. Андан соң
сөңгөктүн түбүндө, анын тамырына жакын бапайып өскөн бутактар да
толугу менен кыркылууга тийиш. Кыркылган бутактардын ордун бычак
менен жонуп жылмалап, өсүмдүк чайыры менен сыйпап коюу талап
кылынат. Бул айрыкча шабдаалы өсүмдүгү үчүн маанилүү. Кийинки
өнүп чыккан артыкча бутакчалар жазында буталып, кыркылат.
Көчөттөр тамыр алып, тез өсүшү үчүн аларды отургузардын алдында
тамырлардын түбүнө аюу кулак менен бирге чириндилер кошундусунан
турган аралашмалар менен азыктандыруу зарыл. Бул аралашмага
кыртышты аба киргизбей
кургатып катырып жиберген, ал эми
тамырлардын жер кыртышына жайылып өсүшүнө кедергисин тийгизген
тундурмалар кошулбайт.

Жандап өскөн бутактарды кесүү ыкмалары: 1 — өсүп жаткан бутакчаны а)
туура; б), в) туура эмес; 2 — төмөн жагын а) кыш мезгилинде кескен учурда; б)
вегетациялоо учурунда; 3 — бутакчанын көзөнөкчөсүн а) туура; б), в) туура эмес; г)
бутакчаларды кесүү
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Сөңгөгү бийиктеп өскөн же тамыры анчалык жайылбаган бактарга,
айрыкча катуу шамал жүрүп турган жерлерде байырлап өскөн бактарга
атайы тирегичтер орнотулат. Бийик өскөн өсүмдүктөр үчүн мындай
тирегичтер бактын сөңгөгү жооноюп, бекемделгенге чейин 5—8 жыл
кызмат кылат. Тамыры терең жайылбаган, бутактанып өскөн өсүмдүктөр
үчүн мындай тирегичтер дайыма колдонулат. Тирегичтерди катуу
материалдардан даярдоо зарыл. Тирегичтер бактардын
жайылган
тамырынан ары терең сайылбоого тийиш (өң өле терең тамырдын
деңгээлинен 10 см төмөн). Жыгач тирегичтердин жерге сайылган төмөнкү
бөлүгүнүн учу күйгүзүлүп же чайыр сыйпалып коюлушу талап кылынат.
Алдын ала даярдалган чуңкурлардын жанына тирегичтер көчөт
отургузулганга чейин өле кагылып коюлушу зарыл.
3.4. Мөмө бактарын отургузуу
Көчөттөрдү күзүндө жана жазында отургузууга болот. Күзүндө
көчөттөр октябрь айынын акырында жана 15-20-ноябрдан кечиктирбестен,
б.а. катуу суук түшкөнгө чейин 20-30 күн мурда, ал өми жазында март
айынын акырынан апрелдин акырына чейин отургузуу талап кылынат.
Көчөт отургузулуучу чуңкурларга кыртыштын үстүнкү бетинен алынган
же жер семирткичтер менен азыктандырылган болжол менен алганда 1/3
аралашма топурак чачылат. Бир чуңкурга 2-3 чака чиринди, 1-1,5 кг
суперфосфат, 150-200 грамм күкүрт кычкыл калийи жана 1 кг жыгач
отундун күлү ташталат (ушул компоненттердин бардыгын бак өстүрүү
үчүн керектүү болгон заттар сатылган базардан же дүкөндүн сатып алууга
болот). Чуңкурлардын чок ортосуна 50-60 см бийик тирегич орнотулат.
Андан ары чуңкурлар азыктандырылган топурактар менен бийиктетип
толтурулат, андан соң көчөттүн тамырлары чуңкурдун деңгээлинен 4-5 см
жогору тургандай жайылтылып, чуңкурлар акырындап топурак менен
толтурулат. Көчөт тамырларын асылдандырылган топурак менен

Отургузулган көчөттү
таптап тыгыздоо

Мөмө багын отургузуу
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акырындап толтурууда, көчөттү алып бир нечке жолу силкүүгө туура
келет, бул учурда чуңкурдун бош калган жерлери жылчыксыз толтурулат.
Андан соң отургузулган көчөттүн түбүн таптап коюу талап кылынат.
Тамырлары кыска өсүмдүктөр үчүн чуңкурлар жондонуп толтурулбайт,
тирегичтерди орнотуу үчүн көчөт отургузулган жерлер тегизделет. Бирок
тамырлардын түбү мурдагыдлай өле чуңкурдан 4-5 см жогору
жайгаштырылып, акырындап топурак менен толтурулуп, көчөттүн түбү
жакшылап тапталат. Ар бир көчөт үчүн 10-20 литр суу эсебинде сугарып
туруу, 7 күндөн кийин кайталап сугаруу талап кылынат.
3.5. Бак-дарак отургузуу схемасы
Бактардын көчөттөрүн отургузууда алар өсүп жетилгенден кийин
айлана-чөйрөгө кандай көрк берээрин өске алуу менен катарлаш, биринбири толуктагандай отургузуу зарыл. Демек, өтө жыш отургузуунун
зарылчылыгы жок. Анткени жыш отургузулган көчөттөргө жарык
талаптагыдай тийбегендиктен, алардын сөңгөгү жарыкка бой созуп,
бийиктеп өскөндүктөн аз гүлдөп, анча мөмө бербей калат. Мындай
шартта өскөн көчөттөр ар кандай илдеттерге кабылып, түрдүү
зыянкечтердин курмандыгынан болуп калышы да ыктымал. Бийиктеп
өсүүчү алма көчөттөрү жана гиласты (черешня) 8-10 м аралыкта,
алмурут өсүмдүгүн 7-9 м, жаңгак өсүмдүгүн 10-15 м, алкор менен
алчаны 6-8 м, чоң өрүктү 6-7 м, шабдаалыны 4-5 м, ал эми кыска бойлуу
алмурутту 4-6 м аралыкта, крыжовник жана карагатты
2-3 м,
бүлдүркөндү 1-2 м аралыкта, токой жаңгагын - 4 м аралыкта отургузуу
талап кылынат.
Үй жанына отургузулуучу, бөтөнчө көрк берген
бактарды 3 - 4 м аралыкта
түндүктөн түштүктү караган
багытта тегиз жерге, ал эми
жантайыңкы
жерде
түз
сызыкка
ыңгайлаштырып
отургузуу зарыл.
Эгерде бүтүндөй бактын
кайсы бир бөлүгүнө бирдей
көчөт отургузуу пландаштырылса, аларды үч бурчтук
түрүндө
жайгаштыруу
Рис. 42.
1. Торт бурчтуу, 2. Тик бурчтуу, 3. Шахмат түрүндө,
4. Контур түрүндө
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оңтойлуу, анткени бүтүндөй аймак натыйжалуу пайдаланылат. Ал эми
ар кандай түрдөгү, сорттогу (мисалы, данектүү өсүмдүктү алча менен
же бак өсүмдүгүн бадалдар менен) аралаштырып отургузууда аларды
төрт бурчтук, чарчы же анча чоң болуп өспөгөн бадалдарды жана
бактарды аралаш өтургузуу менен тик бурчтуу түрүндө жайгаштырып
отургузуу, келечекте бактын айланасына бөтөнчө көрк берип өсүп,
кооздукту жаратат.
Эгерде мөмө бактарынын
көчөттөрүн
картайган
бактарды
түп-тамырынан
коңторуп алып салган жер
участкасында
отургузуу
пландаштырылган
болсо,
мындай
жерди
кеминде
жарым жыл эс алдырып коюу
талап кылынат, анткени ушул
мезгил ичинде жер кыртышын калып калган эски тамырлардан,
чириндилерден арылтып, бир нече жолу казып коюу керек. Мындан
тышкары, мындай жер тилкесинин кыртышына кык чачып же жер
семирткичтерди пайдаланып асылдандыруу да жашылча, жемиштерди
отургузууда өз натыйжасын берет. Албетте, мөмө бактарынын жаңы
көчөттөрү түздөн-түз өски бактардын ордуна отургузулбайт. Мында
түрдөгү бак көчөттөрүн отургузуу сунушталбайт.
Жантайыңкы жерде мөмө бактарынын көчөттөрүн отургузууда,
жөөктөрдү жарыктын тийишине көз карандысыз, тик сызык боюнча
каршылаш салуу талап кылынат. Бул ыкма кыртыш эрозиясына каршы
күрөшүүнү жеңилдетет. Мисалы, жантайыңкы жерде суу тез агып,
кыртышты жууп кетпеши үчүн жээк катарында суу токтотуучу
арыкчаларды салууга туура келет.
3.6. Мөмө
асылдандыруу

бактарын

отургузуу

алдында

жер

кыртышын

Мөмө бактарынын талаптагыдай өсүп, жакшы түшүм бериши жер
кыртышынын азыктандыруучу элементтерге канчалык деңгээлде
каныгышына жараша болот. Алсак, мөмө бактары он жылдап өскөндүктөн,
бардык азыктандыруучу заттарды өзүнө сиңирип алгандыктан, мезгилмезгили менен аларды кошумча азыктандырып турбаса, түшүмдүүлүгү
төмөндөйт. Мына ошондуктан кыртыштын курамындагы азыктандыруучу
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заттардын запасын дайыма толуктап туруу зарыл. Табигый жол менен
азыктандыруудан тышкары, жер кыртышын жасалма жол менен б.а.
органикалык жана минералдын жер семирткичтерди чачуу аркылуу
азыктандырып туруу талап кылынат. Жер семирткичтерин чачуу, убагында
сугарып туруу, башка агротехникалык чараларды көрүү түпкүлүгүндө
келип алгылыктуу натыйжа берет.
Көп жылдык бак өсүмдүгүнө, айрыкча анын бутактарынын кеңири
жайылап жакшы өсүшү жана мөмө байлашы үчүн азот көп талап
кылынат. Азот жетишсиз болсо, өсүмдүктүн жалбырактары ачык жашыл
түстөн сартылтым жашылга же кызыл түскө айланат. Жалбырактары
кескин кичирейип, сөңгөктөрдүн өсүшү басаңдап, ачылган гүлдөрдүн саны
азайып, байлаган мөмөсү майда болуп, жалбырактары эрте түшө баштайт.
Өсүмдүк жетилгенге чейинки аралыкта азот менен каныгуу бирдей чекте
жүрбөйт: айрыкча ал жалбырактары, бутактары жана байлаган мөмөсү
чоңоюп келе жаткан учурда көбүрөөк талап кылынат. Ал эми күз айында
азотко болгон керектөө кыйла кыскарат. Азоттун ашкере көп болушу да
зыян алып келет: мында көчөттүн жерге ыңгайлашып өсүшү басаңдап,
негизги сабактарынын өсүп жетилиши кечеңдеп, өсүмдүктөрдүн суукка
чыдамдуулугу төмөндөп, мөмө байлоо мүмкүнчүлүгү начарлайт. Көп
жылдык бак өсүмдүктөрүн азот менен каныктыруу үчүн органикалык жана
азот камтылган жер семирткичтерди колдонуп, бактериялар үчүн ыңгайлуу
шарттарды түзүү зарыл (анткени алар, азотту өсүмдүк жакшы сиңире
албаган абалдан сиңимдүү абалга айландырат).
Фосфор – бул өсүмдүк клеткаларынын бөлүнүшү үчүн зарыл болгон
негизги азыктандыруучу зат. Ал гүл чанактарынын түптөлүшүнө, мөмөнүн
өсүп жетилишине чоң таасирин тийгизет. Фосфор азыгы айрыкча, өсүмдүк
бой тартып өсө баштаганда, ошондой эле эртерээк мөмө байлай баштаган
учурда өтө зарыл. Фосфордук азыктандыруу түшүмдүүлүккө гана
алгылыктуу таасир этпестен, түшүмдүн сапатына, б.а. канттуулугуна,
мөмөнүн талаптагыдай бышып жетилишине таасир өтет. Бак өсүмдүгү
жетилүү мезгил ичинде фосфор менен каныгууда бирдей эмес чекте жүрөт:
айрыкча жаз айында, жайдын акырында жана күз айынын баш жагында
фосфорду сиңирүү интенсивдүү болот. Өсүмдүк организминде фосфор
жетишсиз болгон шартта өнүп чыккан бутактар ичкерип, сейрек гүлдөп,
жалбырактар каралжын жашыл түскө айланып, эрте түшө баштайт. Эрте
жазда өсүмдүк организминде фосфор өтө жетишсиз болсо, жалбырактын
бетинде сыя көгүш тактар пайда болот. Фосфордун ашкере көп болушу
шартында өсүмдүктөргө цинктин, бордун жана жездин түшүүсү азаят.
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Өсүмдүктү фосфор менен азыктандыруу үчүн фосфордук жер
семирткичтер колдонулат.
Калий элементи өсүмдүктөргө көмүр кислотасын каныкканча
сиңирип алууну, ал эми жер кыртышынан азотту алууну жеңилдетип,
кышкы суукка жана ысыкка, кургакчылыкка чыдамдуулугун арттырат.
Мөмө берген бактарда калий элементи жетишсиз болсо, алардын
жалбырагы бырышып, чет жакаларын кызыл түс басып, күйгөнсүп калат.
Калий өтө жетишсиз болсо, өнүп чыккан бутактар сезондун акырына
жетпей эле куурап калат же сапатсыз мөмө байлап, начар сакталат
(айрыкча жүзүм өсүмдүгү калийдин жетишсиздигине өтө сезгич келет).
Калий минералдык жер семирткичтерди, жыгач күлүн (10% калийди
камтыган) чачуу аркылуу өсүмдүктөрдү калий элементи менен
азыктандырууга болот. Күлдөрдү кургак жерде сактап, жылдын кайсы
болбосун убагында пайдаланып же көчөт отургузуу алдында аларды башка
жер семирткичтер менен аралаштырып, көчөттүн түбүнө куюуу талап
кылынат. Жер семирткичтердин жогоруда аталган үч маанилүү түрүнөн
тышкары өсүмдүктөр кальцийге, магнийге, темирге, цинкке, борго,
марганецке да муктаж.
Органикалык жер семирткичтер (кык, чириндилер, ачытылган кык,
фекалий) жер кыртышын азыктандыруучу заттар менен байытып,
кыртыштын сапатын жакшыртып, андагы нымдуулуктун жана абанын
сакталышын жөнгө салып, ошол аркылуу өсүмдүктөрдү көмүр кычкыл
газы менен камсыздайт. Анткени алар бардык өсүмдүктөргө өтө зарыл
болгон азыктандыруучу заттарга бай келет.
Кык – бул өтө маңыздуу жер семирткич, айрыкча канаттуулардын
кыгы таасирдүүлүгү боюнча биринчи орунда турат, жылкы жана уй
жаныбарынын кыгы үчүнчү орунда турса, койдун кумалагы экинчи орунду
ээлейт. Жаңы кык мөмө берүүчү өсүмдүктөрдү азыктандырууга
керектелбейт. Бул үчүн көпкө жатып калган же чирип бара жаткан кыкты
пайдалануу натыйжалуу. Көпкө жатып калган кык үшөлөнгөн түрдөгү кара
күрөң массаны түзөт. Чачылган кыктардын таасирин төрт жылдан кийин
байкоого болот (биринчи жылы – 50%, экинчи жылы – 25%, үчүнчү жылы
– 15%, төртүнчү жылы – 10%).
Ачытылган кык – мезгил-мезгили менен азыктандырып туруу үчүн
колдонулат. Ачытылган кыкты алуу үчүн атайын идиштин тең жарымынан
көбүн кыкка толтуруп, үстүнө суу коюп ачытып коңт. Кыртышты
азыктандыруунун алдында 1 литр ачытылган кыкка 5-8 литр суу кошуп
пайдаланууга болот.
30

Чиринди (компост) – ар кандай калдыктардын калдыгы чириндинге
алып келет (б.а. сасык жыттанбаган масса).
Фекалийде азот элементи кыкка караганда эки өсе көп. Фекалийди
кыртышка түздө-түз колдонууга жол бербейт. Андан келип чыккан
чиринди калдыктарды 1-2 жылдан кийин гана жер семирткич катары
пайдаланууга болот.
Отургузуу алдында жер семирткичтерди себүү ченеминин таблицасы

Мөмө
бактары

Көчөт
отургузулуучу Органикалык Фосфордук
Калий жер
чуңкурчанын
жер
жер
семирткичи,
өлчөмү, см семирткичтер, семирткичтер,
гр.
(диаметркг/чуңкурча гр.\ чуңкурча чуңкурча
тереңдиги)

Алма,
алмурут

60х80

15-30

200

60

Алча, алкор
алыча, эрте
бышкан
алча

40х60

15-30

150

60

Чычырканак
ашы
(мөмөсү)

40х60

8-10

60

30

Карагат

40х40

8-10

30

15

Шилби

40х60

12-16

30

15

Кызыл
карагат
крыжовник

40х40

8-10

15

30

Малина

40х40

8-10

15

20
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3.7. Мөмө багын сугаруу
Бактардын көчөтүн отургузгандан кийин алар сууга өтө муктаж
болушат. Алгачкы эки жыл ичинде аларды, айталык, алма багын же
алмуруттун ар бир түбүнө 2-3 чака эсебинде, сезон ичинде 4—5 жолу, ал
эми алчаны, алкорду жана бадалдарды 1—2 чакадан ар бир жолу сугарып
туруу талап кылынат. Өсүмдүк тамырынын негизги массасы кык 40—50
см тереңдикте жаткандыктан, жер кыртышын каныктыра сугаруу зарыл.
Бактын түбүн айланта казылган чөнөктөргө толтура суу куюп, сугаруу
тамырлардын тез жана кенен жайылып, ыңгайлашуусуна шарт түзөт.
Бактарды нымдуулук азыраак бууланган кечки убакта сугаруу талап
кылынат. Айрыкча, жандап өскөн бутактар жаңыдан өнүп келе жаткан
учурда - май, июнь, июль айларында, ошондой эле, катуу суук түшкөнгө
чейин күз айында сугарып туруу өтө зарыл. Алма же алмурут багынын бир
түбүнө он чакадан көбүрөөк, ал эми алча үчүн андан эки эсе азыраак суу
талап кылынат.
Тамчылатып сугаруу – бул,
короо жанындагы участкаларда
фермердик
чарбаларда
же
чарбактарда өстүрүлгөн кайсыл
болбосун өсүмдүктөрдү сугаруунун
идеалдуу
ыкмасы.
Анткени
чарбакта өстүрүлгөн жашылча,
жемиштер, бактар, жүзүмзар, гүл
бакча жана бадалдар үчүн бул
сугаруунун эң эле натыйжалуу жана үнөмдүү ыкмасы болуп саналат.
Мындан тышкары, баалуу сортторду өстүрүп алууда, баалуу мол түшүм
берген жүзүмзарларды сугаруу, роза гүлү өстүрүлгөн гүл бакчаларды
сугаруунун дүйнөлүк тажрыйбасы да
мына ушул ыкмага н3егизделген.
Анткени
тамчылатып
сугаруу
шартында
тамырлардын
жерге
Тамчылайпа
сугаруу
жайгашып, өсүшү кадимки ыкмада
сугарууга караганда алда канча
үзүрлүү.
Жогоруда белгиленип
кеткендей эле, тамчылатып сугаруу
ыкмасы
дүйнөдө
эң
жогорку
Нымдуу бөлүгүү
натыйжага жетишүүгө өбөлгө түзгөн.
Бул ыкма ар бир өсүмдүк түбүнө ченемдүү өлчөмдө жер семирткичтерди
32

чачууда да колдонулат. Ошентип, тамчылатып сугаруу ыкмасын
пайдалануу аркылуу багбанчылар дайыма олуттуу түшүмгө ээ болуп
келген.
4. Бак-дарактарды кыйыштыруу жана окулировкалоо
4.1. Башка өсүмдүккө жалгаштырып кыйыштыруу
Кыйыштыруу учуру дарактын түрүнө жараша болот. Адатта, бүчүр
ачыла элекке чейин кыйыштыруу зарыл. Анткени климаттык шарттарга
жараша кыйыштыруу учуру да өзгөрүшү ыктымал. Ошондуктан ар бир
региондо кыйыштыруу учурлары өз алдынча аныкталат.
Кыргызстанда алманы жана чоң өрүктөрдү кыйыштыруу апрель
айында жана майы айынын алгачкы он күндүк аралыгында жүргүзүүгө
болот. Бул учурдан кечигип кыйыштырылган өсүмдүк талаптагыдай
жалгаша албай калат, анткени бүчүрлөр ачылып, кыйыштырылган бутак
морт келүү менен сынып калышы ыктымал.
Ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдү кыйыштыруу убактысы климаттык
шарттарга жана көчөткө жараша аныкталат. Адатта февраль, март айлары
жана апрель айынын биринчи он күндүгү кыйыштыруу үчүн ыңгайлуу
мезгил болуп саналат.
Кыйыштырууда бутакты тандоодо бир нече бутак өсүп чыга
ала турган бутакты тандоого болот. Көпчүлүк бутактар
кыйыштыргандан кийин жакшы өспөй калышы мүмкүн. Мында
кыйыштыруу үчүн тиешелүү бутакты аныктап, тандоо да
өзүнчө чеберчиликти талап кылат. Кылдат байкоо жүргүзүү
аркылуу гана керектүү бутакты оңой тандоого болот.

Процесс получения привоя

Бутактын өмүп чыгуу
процесси
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Төмөндө келтирилген 1 – 4-сүрөттөрдө бутактарды кыйыштыруу үчүн
даярдоо процесси чагылдырылган.

2. Бутакчаны бир нече бөлүккө бөлүп,
жарактуусун тандайбыз

1. Көчөт үчүн бутакча

4. Төмөн жагын даярдоо
(ички бетин)

3. Төмөн жагын даярдоо
(алдынкы бетин)

4.2. Кыйыштыруу өзгөчөлүктөрдү
(1) Узунунан тилип кыйыштыруу
Бул ыкманы жалгашып бат өсүп кеткен дарактарга карата колдонууга
болот. Кыйыштыруу учурунда өсүмдүктүн тышкы кабыгы менен сөңгөгү
бир тарабынан гана жалгашкандыктан, аларды бекем таңып коюу талап
кылынат. Мындай кыйыштыруу сөңгөктөрү жумшак келген бак
өсүмдүктөрү ийне жалбырактуу бактар, алма жана чоң өрүк өсүмдүктөрү
үчүн да ыңгайлуу.
Кыйыштыруу баскычтары：
1. Сөңгөктүн орто жеринен тилүү
(2)
Кабыгынан кыйыштыруу
2. У тамгасы формасында жантайыңкы кесүү
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Бул да кыйыштыруунун көп колдонгон ыкмасынын бири. Айрыкча
мөмө бактарында колдонулат. Өсүмдүк сөңгөгү катуу болсо, оңой
кыйыштырылат.
Өзгөчөлүктөрү:

1. Кесилген жердин туурасы бирдей
2. Кесилген жердин учун 1-2 см
узундукта жантайыңкы кесинди менен
чектейбиз.
3. Сөңгөк менен кабыкчанын
ортосундагы катмар эки тарабынан тең
жалгашууга тийиш.

1. Үстүнкү бөлүгүн кесебиз

2. Даяр көчөт

6. Жалгаштыргандан
кийин

5. Кыйыштырылуучу менен
жалгануучу
бутактын
жалгашуусу

7. Сыртынан бекемдеп ороо

8. Жалгаштыруу
процессинин аягы
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3. Тилип даярдоо

4.Тилип кесүүнү аягына
чыгаруу

* Кургап калбашы үчүн кесилген жерин
бекем оройбуз же чайыр менен
каптайбыз

(3) Кыйыштыруунун эң эле жөнөкөй ыкмасы
Бул ыкма Кыргызстандын бардык жеринде тез байыр алып, өсүп
кетүүгө жөндөмдүү бак өсүмдүктөрү үчүн колдонулат. Жыл ичинде эрте
жазда жана күзүндө эки жолу кыйыштырууга болот. Жазында кыштан
калган бүчүрлөр колдонулган болсо, күзүндө жалбырактын сөңгөгүнүн
түбүндө пайда болгон бүчүрлөр пайдаланылат. Кыргызстанда, айрыкча
алма өсүмдүгү жана чоң өрүктөрдү күзүндө кыйыштыруу ыкмасы кеңири
жайылган.
Өзгөчөлүктөрү:
1. Кыйыштырган бутак жакшы жалгашып, өнүп
кетиши үчүн кесиндилерди кененирээк тилүү
зарыл.
2. Кыйыштыруу үчүн бүчүрлөрдү даярдоодо
тажрыйбалуулук жана өзгөчө чеберчилик талап
кылынат.
Жалгашып,
өнгөн жерлери

Үстү жагынан караганда, кабык
астына
жалгаштыруу.
Ал
эки
тарабынан тен жалгашып, өнө
баштайт.

Үстү жагынан караганда, тилинген
жерге
жалгаштыруу.
Ал
бир
тарабынан гана жалгашып, өнө
баштайт.

5. Отургузулган көчөттөргө камкордук
Отургузулган жаш көчөттөрдүн байыр алып жакшы өсүшү, биринчи
кезекте, ар кандай отоо чөптөр баспаган, жумшак кыртышка жараша
болот. Алгачкы 2-3 жылда бак өсүмдүгүнүн сөңгөгү 1 метрге өскөн болсо,
кийинки жылдары 2 метрге чейин жетет. Биринчи жылы убагында
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сугарып, жакшы азыктандыруудан тышкары ашыкча түйшүк талап
кылынбайт. Мындан тышкары жаш көчөттөрдүн ортолоруна экинчи жана
үчүнчү жылдары (андан кийин да) жашылча жемиш, бүлдүркөндөрдү,
гүлдөрдү, карагат же крыжовник отургузууга да болот. Албетте, булар да
кошумча жер семирткичтерди талап кылаарын унутпоо зарыл.
Жантайыңкы жерде отургузулган көчөттөрдү жай мезгилинде суу жууп
кетпеши үчүн алардын ортолоруна да жашылчалар же калың өскөн башка
өсүмдүктөр отургузулуп же көп жылдык чөптөр себилүүгө тийиш.
Үй жанында өстүрүлгөн бактарды камкордукка алуу айлана-чөйрөнү
көрктөндүрүп, өс алууга шарт түзөт. Мында, отургузулуучу материалдын
сапаты жана тез арада байыр алып, өнүп кетиши чоң роль ойнойт.
Отургузулган жаш көчөттөр өзгөчө мамилени талап кылат. Убагында
каныктыра сугарып, өсүмдүктүн көрктүү өсүшү үчүн түбүнө тирөөчтөрдү
орнотуу да маанилүү.
Бак-дарактарга камкордук көрүү баскычтары:
Бак-дарактарды жана бадалдарды камкордукка алуудагы зарыл
процесстер: Өсүмдүк түбүн жумшартып туруу, сугаруу, ар кандай
зыянкечтерден коргоо үчүн актап коюу, ашыкча бутактарды кыркып,
илдеттерге жана зыянкечтерге каршы чараларды көрүү, өз учурунда жер
семирткичтерди чачуу. Төмөндө ушул процесстердин бардыгы кылдат
кароого алынат.
5.1.

Бак-дарактарды бутоо

Мөмө бактарын бутоону кесипкөйлүк деңгээлде аткарууда биз көп
сандаган максаттарды көздөйбүз!
Отургузулган көчөт башынан эле туура эмес бутакталган болсо, анын
баш жагы мөмө байлабаган ашыкча бутактарга жык толуп, абаны жана күн
нурун кабыл алышын начарлатып, азыктандыруучу заттарды каныктыруу
мүмкүнчүлүгүн чектейт.
Мөмө бактарынын активдүү жана туура өсүшү жана кошумча
тирөөчтөрсүз эле, байлаган түшүмдүн оордугун көтөрө алгандай
бутактардын бирдей, кеңири жайылып өсүшүнө шарт түзгөн түпкү
пайдубал катары сөңгөктүн бекем болушу өтө маанилүү.
Мезгил аралыгына жараша бутактоону эки түргө бөлүп келишет:
Күзгү-кышкы. Жалбырактар түшкөн учурдан тартып жаңы жалбырак
байлаганга чейинки, б.а. өсүмдүк тыныгуу учурунда бутактоо.
Жазгы-жайкы. Өсүмдүк активдүү өсүп жаткан учурдагы бутактоо.
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Бактарды бутоо схемасы:
1. Көп жылдык бак-дарактын өзөктүү (негизги)
сөңгөгү кесилбейт, кыска бойлуу
өсүмдүктөрдүкү гана кесилет.
2. Жандап өскөн бутактарды кыркып салуу талап
кылынат.
3. Баш жагында өскөн артыкча бутактарды кесүү.
4. Жыш өскөн бутактарды кесүү.
5. Бир жылдык бутактарды кесүү.
6. Бактын төмөн жагында өскөндөрдү кесүү.
7. Жалгаша өскөн жапайы бутактарды кесүү.
Аралатып бутоо
Бактардын баш жагын ашыкча бутактардан арылтуу күндүн нурунун
бирдей тегиз тийишине өбөлгө түзөт. Мында дарактын башкы сөңгөгү
өзгөрбөсө да бутактар эркин жайылып өсүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Албетте, бул мөмө байлоочу бутактардын толук кандуу жетилишине шарт
түзөт, анткени жарык жакшы тийбей жыш өскөн бутактарга караганда
мындай шартта өскөн бутактар 2-3 эсе узагыраак жашайт. Натыйжада
мөмө бербеген, бактын өсүп жетилишине кедергисин тийгизген ашыкча
бутакчалар алынып салынгандан кийин гана мөмө багы талаптагыдай өсүп,
мол түшүм берет.
Кыскартып бутактоо
Бул ыкма бүчүр байлоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатып, жанында өскөн
бутактар кыскартылган кийин негизги мөмө берүүчү бутактардын өсүшү
жанданат.
Өсүмдүктүн жыл ичинде канчага өсүшүнө жараша канча өлчөмгө
кыскартуу аныкталат. Эгерде жыл ичинде 40 см жетпеген чекте өскөн
болсо, буларды кыскартууга болбойт, 40-60 см өскөн болсо да бир аз эле
кыскартууга туура келет. Өсүмдүк 60 см жогору өскөн болсо 1/3кө
кыскартылат.
Канчалык көбүрөөк кыскартылып турса, өсүмдүктүн негизги сөңгөгү
ошончолук жооноюу менен анын мөмө байлоо мүмкүнчүлүгү артып,
тышкы таасирлерге байымдуу болуп, чыдамдуулугу ошончо жогорулайт.
Бирок жаш көчөт жаңыдан калыптанып келе жатканда бутактарды
кыскартып кесүү мөмө байлоо мүмкүнчүлүгүн кечеңдетиши ыктымал.
Бардык бутактарды мезгил-мезгили менен кесип туруу жыш бутактардын
көбөйүшүнө алып келип, күн нурунун дарак көңдөйүнө сүңгүп киришине
тоскоолдук кылат. Бул ыкманы декоративдик өсүмдүктөр үчүн пайдалануу
ыңгайлуу.
Жетилип калган бактардын жандап өскөн бутактары көбөйүп отуруп,
белгилүү бир максимумга жетет, бирок өсүш процесси басаңдашынан
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улам, гүл ачкан бүчүрлөрдүн, ачылган гүлдөрдүн жана алган мөмөнүн
ассимиляциялануу мүмкүнчүлүгү кескин кыскарат. Бул ашыкча гүлдөө,
көп мөмө байлоого алып келип, натыйжада алар жетиле бышпастан түшүп
калып, көп сандаган азыктандыруучу заттардын жөн эле коромжу
болушуна алып келет. Мындай учурда жетилип калган бак
өсүмдүктөрүнүн генеративдик жана вегетативдик мүмкүнчүлүгүнүн
ортосунда тең салмактуулукту калыбына келтирүү үчүн жандап өскөн
артыкча бутактардын санын азайтуу талап кылынат. Артыкча бутактарды
кылдат, ыңгайына жараша кесүү гана мына ушундай натыйжага алып
келет.
Өзгөчө кыскартып бутактоо – бутактарды өзгөчө кыскартып кесүү өсүш
процессин калыбына келтирет. Айрыкча буга элүү сантиметрден кем эмес
өскөн бутактар туш келет (үч жылдан бери өсүп келе жаткан бутактар).
Абайлап бутактоо – эскирген, өтө өсүп кеткен бутактарды кыскартып
кесүү.
Жер семирткчитерди чачуу - дарактардын жана бадалдардын түбүнө жер
семирткичтерди чачуу алардын өсүп жетилишин жогорулатат. Ошондой
болсо да, жер семирткичтерди чачуу, бүтүндөй бакка камкордук көрүү
принцибиндей эле тиешелүү эрежелердин так сакталышын талап кылат!
Органикалык жол менен алынган жер семирткичтер, б.а. малдын кыгы же
өсүмдүк чириндилери кыртыштын түзүмүнө жагымдуу таасир этип,
тамырдын жайылып, жерге байыр алышы, гүл ачкан бүчүрлөрдүн
калыптанышына ыңгайлуу шарт түзөт. Минералдык жер семирткичтер
кыртышта сакталып калбайт, аларды түздөн-түз өсүмдүктүн өзү сиңирип
алат.
5.2. Мөмө, жемиш бактарынын зыянкечтери жана илдеттери,
аларга каршы күрөшүү ыкмалары
Мөмө, жемиш бактарынын жана мөмөлүү бадалдардын дээрлик
бардыгы кандайдыр бир деңгээлде ар кандай зыянкечтерге кабылып,
илдеттерге чалдыгат. Натыйжада өсүмдүктүн өсүшү басаңдап, суукка
байымдуулугу,
кургакчылыкка
чыдамдуулугу төмөндөйт. Мөмө, жемиш
багынын негизги зыянкечтеринен болуп
төмөнкүлөр саналат: өсүмдүк митеси,
медяницалары (жалбырак жегичтер),
коңуздар, көпөлөктөр.
Жашыл түстөгү алманын мите
курту жаңыдан өнүп келе жаткан бутак
сөңгөктөрүн
кемирип,
мөмө
жана
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жалбырактар менен азыктанат. Анын кесепетинен жалбырактар бырышып
түрмөктөлүп, сөңгөктөрдүн өсүшү токтоп, кургап калышы да мүмкүн.
Алмадан тышкары, бул мите алмурут, айва, четин, долоно өсүмдүктөрүн,
кызылгатка да кесепеттүү болуп саналат. Мына ушундай мөмө
өсүмдүктөрүн мите курттардан арылтуу үчүн жаз айында бүчүр ачканга
чейин № 30 (30с, 30сс) 6% эмульсия препаратын же 3 % нитрафен
эритмесин (10литр сууга 300 грамм катышында) чачып, зыянкечтер уялап,
жумурткасын таштаган бутактарды жакшылап сыйпоого туура келет.
Эгерде бүчүр ачылганга чейин мөмө бактарын мына ушундай жол менен
зыянсыздандырууга мүмкүн болбосо, жумурткадан чыккан личинкалардан
пайда болгон мителерге 03% карбофос эмульсиясын чачуу талап кылынат.
Жапыз бойлуу дарактарда байыр алган мителерди 2% самын эритмеси же
тамеки чыланган суу менен чачып жок кылууга болот.
Кан соргон мите – алманы, айрым
учурда алмурутту жок кылат. Бул
зыянкечтер дарактын сөңгөгүндө, ошондой
эле бутактарда жондонгон катмарды, андан
соң чоңоюп отуруп, акыры жарылгандан
кийин терең оюктарды пайда кылат. Кан
соргон мителерди жок кылуу үчүн эң оболу
афелинус-митеси колдонулат. Күзүндө
афелинус жуккан, бирок өлүп калган
мителер сакталган бутактарды суук жерде
жазга чейин сактайт. Алмалар гүлдөп баштаган учурда афелинус жуккан
бутактарды мите каптаган бактарга байлап коюшат. Афелинус жок
кылынса, бак өсүмдүктөрүнө күзүндө жана жазында гүлдөгөндөн кийин
№ 30 же 30 с 2% эмульсия препаратын чачуу зарыл.
Алкор

митеси

алкор

өсүмдүгүнүн, чоң өрүктүн, алчанын,
шабдаалынын жалбырактарына, өнүп
чыккан
бутактарына
жана
мөмө
чанактарына
зыян
келтирет.
Бул
өсүмдүктөрүн ушул зыянкечтен коргоо
үчүн жазында бүчүр ачканга чейин
аларды 3% нитрафен эритмесин же №30 6
%
эмульсия
препаратын
чачып
зыянсыздандыруу талап кылынат. Мите
курттар жайында пайда болсо, бактарга
жогоруда аталган препараттарды чачуу эле жетиштүү болот.
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Май коңузу айрыкча, алкордун
жалбырагын жеп түгөтөт. Көпчүлүк
учурда ачылган гүлдөргө жана
түйүлгөн мөмөлөргө зыян келтирип,
өсүмдүктүн
өсүшүн
басаңдатып,
суукка байымдуулугун начарлатат.
Айрыкча, анын личинкалары зыянкеч
болот, алар өсүмдүктүн тамырын
кемирип жегендиктен, анын куурап калышына алып келет.
Мындай мителерге каршы 2% хлорофос эритмесин чачуу, жарык
алдында бирден кармап, бактарды силкип, аларды түшүрүп алуу менен
жок кылуу ыкмаларын колдонуу зарыл. Өсүмдүк кабыктарына 2%
хлорофос эритмесин чачуу аркылуу алардын личинкаларынан арылууга
болот.
Алма
медяницасы
алма
бүчүрлөрүнө, гүл чанактарына жана
жалбырактарына
зыян
келтирет.
Гүлдөрү
кургап
түшүп
калат.
Мындай зыянкечке каршы жазында
бүчүр ачылганга чейин 3% нитрафен
эритмесин чачуу, же кийинчирээк
бүчүр ачылган учурда №30
2%
эмульсия препаратын колдонуу менен
күрөшүү зарыл.
Алмурут медяницасына чалдыккан
учурда
өсүмдүктүн
жалбырактарын,
бутактарын жана мөмөсүн толугу менен
каралжын кебер каптап калат. Натыйжада
мөмө, жемишинин жетилиши кечеңдеп,
жалбырактар жана жандап өскөн бутактар
кургап, дарак өсүшүн токтотот. Кышында
илдетке чалдыккан мындай өсүмдүктү үшүк
алып кетиши ыктымал. Бул илдетке каршы жогоруда белгиленген, алма
митесине каршы колдонулган каражаттарды колдонууга болотт.
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Алмадагы мөмө жегичтер митеси
–
жумурткадан
чыккан
көпөлөк
курттары аркылуу мөмөлөргө зыян
келтирилет. Көпөлөк курттар мөмөгө
кирип, анын жумшак эти жана данеги
менен 20—38 күнгө чейин азыктанат.
Бул зыянкечтерден мөмө бактарын
коргоо үчүн кышкы сорттогу алма
өсүмдүгү гүлдөп бүткөндөн 17—18 күн
өткөндөн кийин аларга хлорофос, фозалон же карбофос чачылууга тийиш.
Бул процессти дагы 12—14 күн өткөндөн кайра кайталоо талап кылынат.
Алманын күзгү жана кышкы сортторуна мындай заттар экинчи жолу
чачылгандан 18-20 күн өткөндөн кийин үчүнчү жолу чачуу зарыл. 0,1 %
хлорофос эритмесин жана 0,2 % карбофос эритмесин бир учурда чачуу
кыйла натыйжа берет.
Мөмө жегич мындай зыянкечтерге каршы бир эле химиялык ыкма
менен күрөшүү жетишсиз. Химиялык ыкма менен катар эле, төмөнкүдөй
иш-чараларды жүргүзүү талап кылынат. Июнь айында алманын сөңгөгүнө
туурасы 15-20 сантиметр келген кездемеден тигилген курду, баштыкчаны
же кагаз бүктөмөнү илип коюп, ал эми июль - август айында аларга
түшүп калган мителерди бактан тышкары алып чыгып, жарык
берүүчүлөрдүн жана жыттанган жем салынган туткучтардын жардамы
менен көпөлөктөрдү бирден кармап жок кылуу зарыл. Күзүндө түшүм
жыйналгандан кийин бактардын сөңгөктөрүн чирип калган калдыктардан
ажыратып, аларды башка таштандылар менен кошо өрттөп салуу талап
кылынат.
Алма көпөлөк курту массалык
түрдө көбөйүп кеткен шартта 30-20 күн
аралыгында алар бакты желелеп каптоо
менен жалбыракты жей баштайт. Бул
35-40 күн созулушу мүмкүн. Алма
багын жаз айында бүчүр ачкан учурда
хлорофос же фозалон менен чачуу
аркылуу мындай зыянкечтерге каршы
күрөшүүгө
болот.
Алма
гүлдөп
бүткөндөн кийин да бул процессти
кайталоо талап кылынат. Мындан тышкары, даракты каптаган желелерди
алып, көпөлөк курттар уялаган жерди күйгүзүү, ошондой эле жарык
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берүүчү каражаттын жардамы менен аларды бирден кармап жок кылуу
зарыл.
Мөмө бактары дуушар болгон илдеттер – мындай илдеттерге
котур илдети, мөмө чириндисин, өсүмдүктүн башка илдети (мучнистая
роса) атоого болот. Мөмө бактары айрыкча котур илдети –
микроскопиялык мите курту менен ооруйт.
Котур
илдети
мөмө
багынын
жалбырактарына, мөмөсүнө жана өнүп келе
жаткан жаш бутактарына зыян келтирип, анын
кесепетинен жалбырактардын жана байлаган
мөмөнүн бетинде кара тактар пайда болуп,
өсүмдүктүн өсүшү кечеңдеп, түшүмдүүлүгү
азаят. Мындай илдеттен коргоо үчүн мөмө
бактарына жана эрте жазда түшүп калган анын жалбырактарына бүчүр
ачканга чейин 3 % нитрафен эритмесин чачуу талап кылынат. Жаз айында
жамгыр көп жааган аймактарда гүлдөп бүткөндүн кийин 1% бордосс
суюктугун чачып, андан 18 күн өткөн соң процессти кайталап, бүчүр ачкан
учурда да 3 % бордосс суюктугун (300 грамм көк ташты жана 300 грамм
акиташты 10 литр сууга аралаштыруу) чачуу зарыл.
Алманын түштүк сорттору үчүн бордосс суюктугун жана жездин
хлор кычкылын колдонууга болбойт. Анткени алар жалбырактардын
массалык түшүүсүнө алып келет. Булардын ордуна 5% фталан эритмесин,
0,3 % фигонду, 0,5 % каптанды пайдалануу сунуш кылынат.
Зыянсыздандыруучу заттарды чачуу менен катар эле күз айында
түшкөн жалбыракты чогултуп өрттөө, кеч күздө же эрте жазда бактардын
түбүн казып жумшартуу, ал эми бүчүр байлаганга чейин котур баскан
бутактарды кыркып, өрттөп салуу талап кылынат.
Мөмө
чириндиси
алманын,
алмуруттун жана башка данектүү мөмө
өсүмдүктөрүнүн түшүмүчө зыян келтирет.
Мындай илдетке чалдыккан мөмөлөр эрте
чирип түшүп калат. Айрыкча, ири мөмө
байлаган сорттогу: Ренет Писгуда, Ренет
Ландсбергский сортундагы өсүмдүктөр
мындай илдеттен жабыр тартышат.
Илдетке чалдыккан мөмө жемишине 1% бордосс суюктугун чачуу
илдеттен арылтканы менен аны таптакыр жок кыла албайт. Мына
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ошондуктан, тиешелүү коргоочу заттарды чачуу менен катар эле, чирип
бара жаткан же түшүп калган мөмөлөрдү мезгил-мезгили менен жыйнап
алып, өрттөп же 1 метрге жакын тереңдикке көөмп салуу аркылуу бакты
мындай илдеттен арылтууга болот.
Мындан тышкары, мөмө бактары дуушар
болгон илдеттердин катарына мучнистая роса
илдети да кирет. Ал, айрыкча, алманын: Бойкен,
Джонатан, Папировка, Пепин шафран сортторуна
зыян келтирет. Жаз айында, бүчүр байлаганга
чейин 3% нитрафен эритмесин чачуу, ошондой
эле эки жолу июнь, июль айларында жана август
айында илдетке чалдыккан бутактарды кыркып
алып, өрттөп салуу менен мындай зыянкечтен
коргонуу болот.
6. Бышкан мөмөлөрдү жыйноо жана сактоо
6.1. Алманы жыйноо жана сактоо
Данектүү өсүмдүктөрдүн кышкы сортторун жыйнап алуу мөөнөтүн
мөмө этиндеги крахмалды локалдаштыруу менен аныктоого болот.
Кесинди болуп бөлүнгөн мөмөлөргө 0,5—1 % суу кошулган йод чачылып,
каныктырылат. Мында мөмөнү төмөнкүчө баллдарда бөлүштүрүүгө болот:
5 — мөмө кесиндисинин бүтүндөй үстүнкү катмары кара көгүш түскө ээ
болот; 4 — ушундай эле абалга туш болуп, бирок данек кутучасынын
үстүнкү бети боелбой калат; 3 — жарык шоолага салып кароодо мөмө
кабыкчасынын алды кара түскө айланат, ал эми 2 — кабыча алдын кара түс
каптап, ал мөмө жемишинин бир аз бөлүгүн камтыйт; 1 — кабыкча
алдынын бир аз карайышы. Узак мөөнөткө сакталуучу алма жана алмурут
мөмөсүн 3 балл шартында жыйыноо талап кылынат, ал эми кыйла
узагыраак убакыт сактоо же башка жакка ташып жеткирүү үчүн 2 балл
шартында жыйноо зарыл. 1 балл шартында мөмө тез арада дароо бышып
жетилет.
Убагы толук жете электе же кечигип жыйналган түшүмдүн сырткы
түрү гана начарлабастан, бул алардын сапатына, салмагына жана даамына
да таасирин тийгизет. Түшүм жыйноо мөөнөттөрүн белгилөөдө ар кандай
көрсөткүчтөргө таянуу зарыл, мисалы: мөмө жемишинин негизги түсүнүн
өзгөрүшүнө, сабагынын бекемдигине, мөмө этинин
катуулугуна,
крахмалдын канчалык деңгээлде экендигине, ошол сортко мүнөздүү
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болгон даамга жана жытына, ал
эми айрым сорттор үчүн мөмө
этинин кээ бир консистенциясын
жана башка мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл. Түшүм
жыйноо учурун бир нече белгилер
боюнча так белгилөөгө болот.
Жайкы жана күзгү сорттогу
алма
жемиши,
талаптагыдай
бышып жетилген мөмөнүн түшүүсүнүн алгачкы белгилери пайда болгонго
чейин бакта сакталышы мүмкүн. Кышкы алма сортторун жеткире
башканга чейин үзүп алуу зарыл, ал эми сактоо үчүн каралган сорттогу
алманы кайталап эки үч жолу жыйнап алган оң. Пепин шафран сортундагы
алманы агыш-кызгылтым түскө ээ болгон учурда; кадимки Антоновканы
жана Уэлсини агара баштаганда, күзгү тилкелүүлөрдү жана (осеннее
полосатое) жана Мелбуну — ички даны карая баштаган учурда жыйнап
алуу талап кылынат. Алмуруттун көпчүлүк сортун кату кезинде эле үзүп
алып, сактаган жакшы (агара баштаган же саргылтым тарта баштаган
учурунад).
Бышкан түшүмдү жыйнап алуу техникасын бузууга жол берүү же ага
аяр мамиле жасабай коюу өсүмдүктү өстүрүүгө жумшалган бүтүндөй күчаракетти жокко чыгарып коюушу ыктымал. Бышып жетилген мөмөгө зыян
келтирүүгө деги эле жол берилбейт. Жада калса мында, тырмактарды
түбүнөн тегиз алып салууга да туура келет. Түшүм жыйноодо учурунда
төмөнкүдөй техниканы сактоо
талап
кылынат.
Бышып
жетилген мөмөнү түбүнөн
кармап, бир аз жогору көтөрүү
менен бир жагына жантайта
буруп үзүү керек. Үзүү учуру
келип
жеткендери
эч
кыйынчылыксыз эле дароо
үзүлөт. Мөмө үзүүнү бактын
түп жагынан баштап, улам жогорулап отуруу менен зыянга
учурагандардын санын кыскартуу зарыл. Ар бир сорттогу мөмө өлчөмүнө
жана бышып жетилишине жараша тиешелүү идиштеге жайгаштырылат.
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Үзүлгөн мөмөнү муздак жерде кармап, температурасы төмөн,
салыштырмалуу жогорку нымдуулуктагы жайларда сактоо зарыл. Жогорку
температура клеткаларда хлорофиллдин тез бөлүнүшүн, ал эми өтө эле
төмөнкү температура мөмөнүн сакталышына терс таасирин тийгизиши
мүмкүн (1,4...—1,8 °С шартында алманы үшүк алып кетиши ыктымал).
Көпчүлүк сорттор үчүн эң эле алгылыктуу температурадан болуп О °С
саналат, кадимки Антоновка жана Ренет Симиренко сортундагы алма үчүн
—2—3 °С температурасы алгылыктуу. Температураны төмөндөтүү үчүн
(тоңгон муз жок, кар жакшы жаабаган учурларда) алма сакталган жайлар
түнкүсүн же суук болгон учурларда жакшылап желдетилет.
Температураны эки термометр менен өлчөөгө болот. Алардын бири жерге
төшөлгөн тактайга жана каалгага же терезеге жакын, экинчиси мөмө
салынган идиштерге жакын орнотулат.
Күн сууктап калган учурда
мөмө жемиши сакталган бардык
жайлар мезгил-мезгили менен
желдеттирилип
же
атайы
желдеткич
жабдуулары
орнотулууга тийиш Аба ырайы
канчалык өзгөрүлүп турса, сактоо
жайларын
кылдаттык
менен
желдетүү талап кылынат..
Эгерде мөмө жемиштерди сактоочу атайы жайлар жок болсо, үй
шартында терезе жанынан бир аз жерди чектеп короолоп, катуу суук
түшкөн учурда ал жерди кошумча жылуулап, күн жылый баштаганда
желдеткичти орнотуу зарыл. Бөлмөдөн тышкары жерде мөмөлөрдү жыгач
таарындылары менен көмүлгөн бочкаларга же жылуулатылган
коробкаларга салып сактоо талап кылынат. Жыгач таарындыларынын
катмары О °С жакын температураны камсыз кылууга тийиш. Сактоо
температурасы канчалык жогору болсо, мөмө жемиши ошончолук эркин
жайгаштырылат. Жылуулатылган жайларда пленкаларды колдонуу
мөмлөрдүн бырышып кетишине, азыктандыруучу заттарды чыгымдоосун
кыскартууга өбөлгө түзөт.
Терең казылган жертөлөдө туш тарабы жылмаланган чоң чуңкур аң
казылууга тийиш, ага жыгач устундар орнотулуп, сомдолгон таштар же
жыгач жалпак тактайлар менен пайдубал түптөлүшү зарыл. Айрым учурда
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жертөлөнүн үстүн көчүп кеткендиктен, аны жыл сайын сырдап туруу
талап кылынат. Ошондуктан жертөлөнүн дубалдарын кандайдыр бир катуу
материал менен каптап, ага желдетип туруучу түтүкчөлөр киргизилет.
Анда туздалган муздар аралашмасы куюлган чакалардыда коюп коюу
керек. Терең казылган жертөлөнү күтүү түйшүктүү экендигинен улам,
анча чоң эмес, терең казылбаган оролорду пайдалануу эң эле ыңгайлуу.
Нымдуулукту жакшы сактаган мындай жайлар үч-төрт жыл кызмат кыла
алат.
6.2. Өрүктөрдү жыйнап, сактоо
Өрүк мөмөсү бышып жетилишине жараша жыйналып алынат. Алгач
өсүмдүк багынын үстүңкү бутактарындагы мөмөсү, андан соң орто
жериндеги, акырында бактын төмөнкү бутактарындагы мөмө жетилип
бышат. Ошентип, бышкан түшүм 3 баскычта жыйналып алынат.
Оңой үзүлгөн, саргарып
бышкандары жетилген мөмө
болуп саналат. Мөмөнүн
улам бышып, жетилишине
жараша
алардын
кычкылдуулук
деңгээли
төмөндөп, кургак заттар
көбөйөт. Кол менен бирден
кармап терип алуу бышкан
түшүмдү жыйнап алуунун эң
эле идеалдуу ыкмасынан.
Анткени, мында бир да мөмө зыянга учурабайт, бышып жетиле электерин
кошо жыйнап кетүүгө жол берилбейт. Мөмө багын силкип, ургулап отуруп
түшүмдү жыйнап алуу экинчи бир ыкмадан. Мында, алгач бактын түбүнө
калыңыраак жумшак материал төшөп коюу талап кылынат. Анкени
бышкан мөмө жерге, ташка катуу тийип, урунду болуп зыянга учурашы
мүмкүн. Албетте, бул мөмөнү кургатуу процессинде билинип, анын
сапатын төмөндөтүп, бүтүндөй алганда рынокто ага болгон сурооталаптын кыскарышына алып келет.
Бышкан мөмөнү кагып түшүрүп алуу да бактын бутактарына доо
кетип же алар сынып калышы ыктымал. Бул өсүмдүктүн ар кандай илдетке
чалдыгуусуна алып келет. Мына ошондуктан бирден терип алуу
кыйындыкка турса, бакты силкип, мөмөнү түшүрүп алуу эң эле
оптималдуу вариант болуп саналат. Бакты бир нерсе менен ургулап,
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мөмөнү кагып түшүрүү ыкмасына жол бербөө зарыл. Кургатылуучу мөмө
толук жетилип бышканга чейин сакталууга тийиш. Өтө бышып кеткен
мөмөнү талаптагыдай кургатуу да кыйынчылыкка турат.
Жаңы
үзүлгөн
мөмөлөр
урунбагандай кылып атайы жыгачтан
жасалган же картон контейнерлерге
салынып жөнөтүлөт. Кургытылып
сакталуучу
өрүктөр
кечирээк
жыйналып,
ар
кандай
илдетке
чалдыкпашы
үчүн
SO2
менен
иштетилет. Жаңы үзүлгөн өрүктүн
кургатылгандарга болгон катышы
5,5:1 түзөт. Өрүктөр табигый жол
менен б.а. күнгө жайып же атайы кургаткычтарда кургатылат.
Өрүктөр өтө эле кыска мөөнөт аралыгына: 0 °С температура жана 90%
нымдуулук шартында 1-2 жума ичинде сакталат. Жыйналып алынгандан
кийин алар ар кандай илдеттерге да бат чалдыгышы мүмкүн.
7. Айыл чарба өсүмдүктөрүн сактоо
7.1. Картошканы сактоо
Кыш мезгилинде картошкалар атайы кампаларда (жертөлөө, оро),
чуңкурларда
сакталат.
Картошкалар
2—4°
температурада,
салыштырмалуу 90—92% нымдуулукта сакталат. Аба-ырайынын басымы
кыйла төмөндөп кеткен шартта аларды үшүк уруп, ал эми бир аз жылып
кетсе алар өнүп кетиши ыктымал. Картошкалар ачык сакталууга тийиш,
аба кирип тургандыктан, бул
аларды илдетке чалдыгуудан
коргойт.
Сактоого
коердун
алдында
картошкалар
кургатылат,
демек
алар
фитофторадан
корголот.
Мындан
тышкары
алар
сорттолуп, чирип бараткандары,
илдетке
чалдыккандары,
майдалары өзүнчө бөлүнөт.
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Картошкаларды кампаларда сактоодо аларды 1 метр бийиктикте
төгүп же ящиктерге салып сактайт. Түбү бетондолгон, таш жаткырылган
же топурагы тегизделип тапталган кампанын ичине 25—30 см аралыкта
торчо тактайлар жаткырылат. Кампанын туурасы метрге жакын аралыкты
түзөт. Үйүп толтурулган картошка менен кампа оозунун ортосунда 60—80
сантиметрге жакын боштук калтырылууга тийиш. Картошка
(жашылчалар) сакталуучу атайы кампалар жок болсо, аларды суу
каптабаган, дөңчө жерлерде 2 метрге чейин казылган ородо сактоого
болот. Казылып алынган түшүмдү 1 метрге чейинки бийиктикте төгүп
(200—250 кг), үстүнө 10 см калыңдыктагы кургак кум менен көөмп, андан
соң четтерин топурак менен толуктап, суук түшкөндө оролорду 50 см
чейинки калыңдыкта жыгач таарындылары, түшкөн жалбырактар же жер
кыртышы менен жылуулоо талап кылынат
.
Картошканы атайын даярдалган,
жылуулукту чыгарбаган материалдар
менен капталган жайларда сактоо талап
кылынат. Анча терең эмес казылган
чуңкурлары да сактоо жайы катары
пайдаланышы
мүмкүн.
Адатта,
түндүктөн түштүккө карай ык койгон багытта 25 см тереңдиктеги аңчалар
казылат. Үрөндүк картошка үчүн анын туурасы 170-200 см түзүүгө тийиш.
Сорттолгон, азык үчүн пайдаланылган картошкаларды кыска убакытка
сактоодо аларды төрт метрге чейин үйүп коюу алгылыктуу. Мындай
сактоо жайынын узундугу 20-25 метрден ашпайт, ал эми бийиктиги 90-100
см түзүшү мүмкүн.
7.2. Пиязды жана сарымсакты
сактоо
Чоң
кичине
болуп
иргелип,
кургатылган пияздар атайы даярдалган
баштыкчаларга салынып сакталат. Пиязды
үй шартында сактоо үчүн төмөнкүлөр
пайдаланылат:




жыгач ящиктер;
өрүлгөн куржундар;
кездемеден тигилген каптар;
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жашылча-жемиш сакталуучу атайы торчо баштыкчалар;
 капрон байпактар.
Ящиктер жана коробкалар 30 см ашпаган бийиктикте жана желдеткич
катары көзөнөкчөлөрү болууга тийиш. Каптар жана торчолонгон
баштыкчалар орточо өлчөмдө болуп, аларга 30 см. ашпаган чекте пияздар
салынышы керек. Пияздарды бир нерсеге үйүп салгандан көрө, бир нече
каптарга же баштыкчараларга салып сактоо, түшүмдүн бузулбай көпкө
сакталышына өбөлгө түзөт.


7.З. Сабизди, кызылчаны жана түрптү сактоо
Сабизди кум арасына көөмп, 20-30 кг сыймдуулуктагы ящиктерге
салып сактоо талап кылынат. Сабиз отургузулган ар бир жөөктү бир аз
нымдуу, анчалык одуракай кесек кум менен көөмп же ылай балчыкта
жакшы сактоого болот. Бул үчүн ылайды сууга аралаштырып, коюу
массага айландырат, ага сабиздерди бир нече мүнөт матырып койгондон
кийин, аларды сууруп чыгып, кургагандан кийин сактоого коет. Мында эң
башкысы сабиздер 5°С чейин муздатылууга тийиш.
Кызылча менен түрп өсүмдүгүнүн катмарланган калың териси
нымдуулукту жакшы сактайт. Бул жашылчаларды күн тийбеген
муздагыраак жерде жабык ящике же капка салып сактоого болот. Адатта
сентябрь айынын акырында же октябрдын баш жагында түшүм
жыйнаган учурда бул жашылчаларды да жыйнап алуу талап кылынат.
Анткени жерге анчалык терең көмүлбөгөндүктөн 5° төмөн суукта аларды
үшүк алып кетиши ыктымал. Төмөнкү сабактары саргара баштаганда,
бул жашылчаларды жыйнап алуу талап кылынат.
Курак мезгилде жыйналып алынган кызылчаны бир аз кургаткандан
кийин, аба ырайынын басымы плюс 2—3 градус, ал эми нымдуулук 80—
85% чегинде турган шартта полиэтилен баштыкчаларына салып сактоого
болот.
Жалбырактары
жөөктөрдөн
эле
кыркылып
салынат.
Баштыкчалардын түбүнө 2 см калыңдыкта кум себилип, түбүн жогору
каратып, тигинен катар жайгаштырылат. Ар бир катарынын аралыгы кум
менен толтурулуп, жертөлөгө түшүрүлөт.
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1тиркеме: Багбанчынын шаймандары

Ар бир багбанчы үчүн өтө зарыл болгон шаймандар жана
материалдар: бутактоо үчүн зарыл болгон кескичткер, бак
өсүмдүктөрү үчүн атайы каралган бычактар, жыгач буласы, керме кол
араа, өсүмдүк мому жана жабышкак тасма. Бул шаймандар айрыкча
бактарды кыйыштыруу жана бутактоо учурунда колдонулат.

2-тиркеме. Жаңыдан жетилип келе жаткан бак өсүмдүктөрүнүн баш
жагын көркүнө чыгарып тегиздөө

Чаржайыт өсүп жаткан бутактарды тегиздөө: а), в) кергичтердин
жардамы менен б) бутактарды байлап коюу аркылуу
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