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ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН БОЗ-ШАЛБАА ТОПУРАГЫНДАГЫ КОТОРУШТУРУП 

АЙДООДОГУ ЭКИНЧИ ЖҮГӨРҮНҮН ДАНЫНЫН ТҮШҮМҮНӨ, САПАТЫНА ЖАНА 

ТАМАК-АШ КООПСУЗДУГУНА ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕРДИН ТҮРЛӨРҮ, 

ӨЛЧӨМДӨРҮ ЖАНА КАТЫШЫНЫН ТААСИРИ. 

Аннотация. В условиях сероземно-луговых почв, при высоком уровне агротехники  и 

правильном применении видов, форм, норм и сочетаний удобрений ,можно получить 110-

115 ц/га урожаи зерна кукурузы надлежащего качества. 

Аннотация. Тажрыйба жайгашкан боз – шалбаа топурагынын шартында, 

агротехниканын жогорку деңгээлинде жана жер семирткичтердин түрлөрүн, 

катыштарын туура колдонуу менен дандык жүгөрүнүн сапаттуу 110 – 115 ц/га 

түшүмүн өстүрүп алууга болот. 

Урунттуу сөздөр. Жер семирткичтер системасы, боз- шалбаа топурагы, азот, 

фосфор, калий жер семирткичтери, түрлөрү, айкалыштары, катышы. 

Ключевые слова. Системы удобрения,сероземно-луговая почва, азот, фосфор, 

калийные удобрения, виды,формы, сочетания,соотношения. 

Дыйканчылыктын учурдагы эң маанилүү заман бап талаптарынан болуп ,айыл 

чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн  ар кандай методдорду колдонуу менен арттыруу 

болуп эсептелет. Бул ишти турмушка ашырууда, өсүмдүктөрдүн минералдык 

азыктануусунун негизги булагы катары жер семирткичтердин ролу баа жеткис. Анткени, 

аларды туура колдонууда, топурактын асылдуулугу артып, гумустун камтылуусу 

жогорулоосу менен бардык айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү 40 – 50 % 

жогорулайт. (Пономарева. А. Т.; Елешев Р., 1991; Корнева Н. Г., 1976; Кузнецов Н.И., 

Кормилина Е.Г., 1973; Ахматбеков М 2000.; Дуйшембиев Н., 2007). Өсүмдүктөрдүн 

түшүмдүүлүгүн арттыруу, жер семирткичтерди колдонуу менен, мал чарба продукциясын 

өндүрүүнү жогорулатууга алып келет. Республикабызда жүргүзүлгөн талаа тажрыйбалары, 

жер семирткичтер өсүмдүктөрдүн түшүмүн, анын ичинен жүгөрүнүн түшүмүнө оң таасир 

бербеген жер жок экенин көрсөттү. Жер семирткичтерди колдонуу түшүмдү эле эмес, 

өсүмдүк продукциясынын сапатына да оң таасирин тийгизүүдө. Жогорудагы 

окумуштуулар белгилешкендей жер семирткичтердин таасири менен тамырдагы, мөмө – 

жемиштердеги канттын камтылышы 1 – 1,5%, белок, крахмалдын жүгөрүнүн даны менен 

картошкадагы камтылышы 1,5 – 2 % жогорулаган. Ошентип, минералдык азыктануунун 

деңгээлин жогорулатпастан сапаттуу жашылча жемиштерди жана жогорку крахмалдуу 

жүгөрүнүн данын алууга эч мүмкүн эмес. 

Биз изилдеп жаткан жүгөрүнүн данынын тушүмүн аныктай турган жер 
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семирткичтер системаларынын боз-шалба топурагында 

изилденбегендиги,республиканын көптөгөн дыйкан,фермердик чарбаларына үрөндүн, 

семирткичтердин кору , аларды күз башынан колдонуу учурунда табыла 

бербестиги ,ошондон улам талаа иштеринин жазга жылдырылышы менен 

түшүндүрүлөт. Ушул себептен биз жүгөрүнүн райондоштурулган сортун тандап алуу , 

изилдөө иштерин жүргүзүү менен айыл чарба өндүрүшүнө жардам берүүнү 

чечтик.Изилдөө иштеринин негизги максаты, Чүй өрөөнүнүн боз шалбаа топурагында 

тогуз талаалуу которуштуруп айдоонун  бешинчи ротациясында экинчи жүгөрүнүн жер 

семиткичтер системасын иштеп чыгуу жана бизди канаттандырган фондорду 

өндүрүшкө сунуштоо эсептелет. Ошону менен катар жер семирткичтер системаларынын 

боз шалбаа топурагындагы жүгөрүнүн түшүмү, сапатына, өзүн актоосуна таасирин 

көрсөтүүсүн эсептейбиз. Алынган натыйжалардын жаңылыгы,  жүгөрүнүн өндүрүшкө 

биз сунуштаган өлчөмдөрү эсептелет. Стационардык шартта жүргүзүлгөн изилдөө 

иштеринин натыйжасында жер семирткичтерди узак мөөнөттө колдонууда алардын 

оптималдуу түрлөрү, өлчөмдөрү,катыштары, колдонуу мөөнөттөрү, айкалыштары 

табылды. Жер семирткичтердин эффективдүү системасын колдонуудан, экинчи 

жүгөрүнүн 109,4-113,8 ц/га түшүмүн алууга мүмкүн болду. 

Жүгөрүнүн данына,сапатына жер семирткичтердин өлчөмдөрүнүн таасирин изилдөө, 

мурдагы агрохимия кафедрасынын окуу тажрыйба чарбасынын стационардык тажрыйба 

талаасында жүргүзүлгөн. Бул стационардык тажрыйба 1967- жылы уюшулуп, тогуз 

талаалуу которуштуруп айдоодо, өсүмдүктөрдүн төмөнкүдөй алмашуусу боюнча 

жүргүзүлгөн:1.Жаздык арпа+беде,2.Беде,3.Беде,.4.Күздүк буудай,5.Кант  

кызылчасы  ,6.Жаздык буудай ,7.Жүгөрү,8.Күздүк буудай,9. . 

Биздин жер семирткичтердин өлчөмдөрүнүн жүгөрүнүн данынын түшүмү менен 

сапатына таасирин изилдөө боюнча жүргүзгөн тажрыйбабыз төмөнкү схема боюнча 

коюлду (1 табл.). 

1 таблица 

Тажрыйбанын схемасы. 

Вариант Негизги семирткич Себүүд

ө 

Кошумча 

азыктандыру

у 

 N P2O5 K2O P2O5 I/ N II/N 

1 Көзөмөл – Р10 себүүдө - - - 10 -  

2 Толук минералдык система 

N120P130K45 

60 120 45 10 60  
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3 1,5 эсе минералдык система 

N180P195K67,5  

90 185 67,5 10 90  

4 2 эсе минералдык система 

N240P260K90 

120 250 90 10 60 60 

5 РК толук өлчөмү +1,5 N 

N180Р130К45 

90 20 45 10 90  

6 NК толук өлчөмү +1,5Р  

N120Р195К45 

60 185 45 10 60  

7 Толук мин.система 

N120Р130К45 

60 120 45 10 60  

8 Азотсуз мин.система 

Р130К45 

- 120 45 10  - 

9 Фосфорсуз мин.система 

N120Р10К45 

60 - 45 10 60  

10 Калийсиз мин система 60 120 - 10 60  

 

Тажрыйба төрт кайталоодон турат, тилкелердин жайгашуусу көп катарлуу тепкичче 

түрүндө, тилкелердин узундугу 27 м, туурасы 8,4м, аянты – 226,8 м
2
.Жер семирткичтер 

жүгөрүгө, негизги семирткич катары күзгү айдоо алдына, жазында себүүдө жана 

вегетация мезгилинде кошумча азыктандырууда берилди. Жер семирткичтер катары, 

аммиак селитрасы (34,6% N), жөнөкөй гранулданган суперфосфат (19,5% P2O5 ) жана 

хлордуу калий (48% K2O) колдонулду.Түшүм жыйноо мезгилинде жер семирткичтердин 

жүгөрүнүн данынын түшүмү менен сапатына таасирин изилдеш үчүн, ар бир тилкеден, 

төрт кайталоодон  20  даанадан сотолор алынды.Дандын физикалык касиеттерин: дандын 

абсолюттук массасын, көлөмдүк массасын  ГОСТ боюнча аныктадык.Түшүмдү 

эсептөөнү,жыйноону дан толук бышканда, тилкенин эсеп аянтынан текши үлгү алуу 

методу менен жүргүздүк.Түшүмдүн маалыматтарын математикалык жактан иштетүү 

Доспеков боюнча, дисперсиялык анализ методу менен жүргүзүлдү. 

Биздин 2 жылдык маалыматыбыз боюнча (2 табл), көзөмөлдө орточо түшүм 58,0 

ц/га түздү. Максималдуу жүгөрү данынын түшүмү (113,8 ц/га) эки эселенген минералдык 

системаны (N240P260K90) колдонуудан алынды. 
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2 таблица 

Жүгөрүнүн данынын түшүмү, ц/га. Орточо 2 жылдыгы. 

 

Варианттар 

 

2018 ж. 

 

2019 ж. 

 

Орточо 

Кошумча 

түшүм 

ц/га % 

1 Көзөмөл – Р10 себүүдө 59,3 56,8 58,0 - - 

2 1,5 эсе минералдык система 

N180P195K67,5 

109,0 109,9 109,4 51,4 88,6 

3 2 эсе минералдык система 

N240P260K90 

115,1 112,6 113,8 55,8 96,2 

4. РК толук өлчөмү +1,5 N 

N180Р130К45 

91,0 93,1 92,0 34,0 37,0 

5.  NК толук өлчөмү +1,5Р  

N120Р195К67 

88,8 90,4 89,6 31,6 35,3 

6.  NРК Толук өлчөмү 

N120Р130К45 

111,3 112,5 111,9 53,9 48,2 

7. Азотсуз мин.система 

Р130К45 

89,4 77,3 83,4 25,4 30,4 

8. Фосфорсуз мин.система 

N120Р10К45 

85,5 85,6 85,6 27,6 32,2 

9. Калийсиз мин система N120Р130 92,2 93,0 92,6 34,6 37,4 

 

Толук минералдык система да (N120P130K45) бир топ түшүмдү жогорулатты 

(111,9ц/га). Ал эми бир жарым эселенген система (N180P195K67,5) төмөнүрөөк (109,4 ц/га) 

түшүмдү камсыз кылды. Мындан эмне десек болот. Жүгөрүгө минералдык жер 

семирткичтердин жогорулатылган өлчөмдөрүн колдонуу пайдасыз, оң натыйжа бербейт, 

андан көрө минералдык жер семирткичтердин орточо, реалдуу өлчөмдөрүн, толук 

минералдык системадай (N120P130K45), колдонуу менен ырааттуу өзүн актаган түшүмдү 

алууга болот демекчибиз. 

Азот менен калийдин толук өлчөмүндө фосфордун өлчөмүн 1,5 эсеге көтөргөндө 
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түшүмдүн чоңдугу 89,6 ц/га, андан кийинки түшүм (85,6ц/га) фосфор кемчил болгон 

системадан (N120Р10К45) алынды. Дандын эң эле төмөнкү түшүмү(83,4 ц/га), азык 

элементтеринин курамынан азотту алып салганда байкалды. 

Демек сиздерге көрсөтүлгөн маалыматтар боюнча, жүгөрүнүн данынын өзүн өзү 

актай турган ырааттуу түшүмүн алуу үчүн, жер семирткичтердин алардын курамындагы 

катышын туура сактоо менен берүү керек демекчибиз. Тигил же бул семирткичтердин 

кемчилдиги түшүмдүн санына да сапатына да терс таасирин тийгизе тургандыгын 

көрсөттү. Түшүмдүн чоңдугуна таасирлери боюнча, жүгөрү өсүмдүгү алгач азотко 

көбүрөөк муктаж экендиги көрүндү, андан кийин фосфорго, анан калийге анча мынча 

талабы бар экендиги билинди. Түшүм азык элементтеринин орточо толук өлчөмүндө 

жогорку болоору далилденди. Ошондой эле, берки эки элементтин фонунда азот менен 

фосфордун азык элементтеринин ортосундагы катышын бир жарым эсеге жогорулатууда 

оң натыйжа бере албады. 

И.М. Коданевдин (1980) билдирүүсүнө караганда, жүгөрүнүн данынын көлөмдүк 

массасына минералдык семирткичтерге караганда аба ырайынын өзгөрүүсү көп таасир 

берет экен. 

Биздин жүргүзгөн изилдөөлөрүбүздө, ( 3 табл.) көзөмөлдө дандын көлөмдүк 

массасы орточо эки жылда 755 г/л болуу менен семирткичтердин таасири менен 776 – 782 

г/л чейин өзгөрдү. Же, жүгөрүнүн көлөмдүк массасы 21 – 27 г/л чейин семирткичтердин 

таасири менен жогорулады дегендикке жатат. Максималдуу маани (782 г/л), эки эселенген 

минералдык системаны колдонуудан алынды (N240P260K90). Изилдөө жүргүзүлгөн 

жылдарда бул көрсөткүч боюнча анча айырмачылык болгон жок. 

3 таблица 

Жер семирткичтердин өлчөмдөрүнүн жүгөрүнүн данынын физикалык 

касиеттерине таасири. Орточо 2 ж. 

Варианттар 

 

1000 дандын массасы,г Дандын көлөмдүк 

массасы,г/л  

2018ж. 2019ж. орточо 2018ж. 2019ж. орточо 

1 Көзөмөл – Р10 себүүдө 285 287 286 756 753 755 

2 1,5 эселенген минералдык  

система N180P195K67,5 

310 316 313 777 784 781 

3 2 эселенген минералдык 

система N240P260K90 

310 315 313 778 786 782 

4 РК толук өлчөмү + N 1,5 300 306 303 769 758 764 



_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

өлчөмү N180P130K45 

5 NК толук өлчөмү + Р 1,5 

өлчөмүN120P195K45  

300 310 305 773 763 768 

6 NPK толук өлчөмү  

N120Р130К45 

310 316 313 773 779 776 

7.Азотсуз мин.система 

Р130К45 

240 266 253 759 751 755 

8 Фосфорсуз мин.система 

N120Р10К45 

310 301 305 761 763 762 

9.Калийсиз мин .система 

N120Р130 

310 306 308 765 769 767 

 

Жер семирткичтердин өлчөмдөрүнүн жүгөрүнүн  1000 данынын масссына 

таасирин изилдегенибизде төмөнкүдөй натыйжаларды алдык ( 3 табл.). 1000 дандын 

минималдуу массасы (286г) көзөмөлдө болду. Ал эми жер – семирткичтердин изилденип 

жаткан системаларынын таасири менен бул көрсөткүч эч өзгөрүүгө дуушар болгон жок 

жана бардык варианттарда бирдей мааниге ээ болду (313 г). 

Жалпысынан алганда жер семирткичтер жүгөрүнүн данынын физикалык 

сапатына, анын ичинен дандын көлөмдүн массасына түрдүүчө таасир беришти. Көлөмдүк 

массанын минималдуу мааниси жер семирткичтердин өлчөмдөрү жогорулаган сайын 

көтөрүлөт экен. Ал эми 1000 дандын массасына жер семирткичтер системалары 

жалпысынан.оң таасир беришкени менен варианттар арасындагы таасирлери сезилген 

жок. 

Ошол эле көрсөткүч семирткичтердин таасири менен 755 – 776 г/л чейин 

жогорулады. Белгилей кете турган нерсе, дандын көлөмдүк массасынын азотсуз 

минералдык системаны колдонууда көзөмөлдүн деңгээлинде болуп калуусу болду. Демек, 

жүгөрү өсүмдүгүнө көлөмдүк массасынын маанисине азот жер семирткичтери, же азот 

азыгын жер семирткичтердин курамында жакшыртуу оң таасир беришет экен. 

Жалпысынан, жер семирткичтердин түрлөрү, катыштары жүгөрүнүн көлөмдүк 

массасын 762 г/л ден 776 г/л чейин жогорулатышты, азотсуз минералдык системадан 

сырткаарысы. Максималдуу көрсөткүчтү 776 г/л менен толук минералдык система 

(N120Р130К45) камсыз кылды. Андан кийинки таасирдүүлүгү NК фонунда фосфордун 1,5 

өлчөмүн колдонууда (N120Р195К45) жана калийсиз минералдык системаны (N120Р130) 
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колдонууда болушту. 

Жүгөрүнүн физикалык касиеттерине жер семирткичтердин түрлөрү менен 

катыштарынын таасирлерин жалпылап айтканда дандын көлөмдүк массасына түрдүүчө 

таасир беришет экен. Биздин тажрыйбада көлөмдүк масса толук минералдык системаны 

(N120Р130К45) колдонууда, фосфордун бир жарым өлчөмүн, NК фонунда колдонууда 

жогорулады. Көлөмдүк массанын мааниси калийсиз минералдык системаны (N120Р130) 

колдонгондо да жогору болду. Азоттун жер семирткичтин курамындагы кемчилдиги 

көлөмдүк массанын мааниси көзөмөлдүн деңгээлине түшүрүп койду. 

Миң дандын массасына жер семирткичтердин түрү, катышынын таасири боюнча 

тажрыйбанын жыйынтыгы мындайча болду. Жалпысынан жер семирткичтерди колдонуу 

көрсөткүчкө оң таасир беришти, азотсуз минералдык системадан башкалары аталган 

системада 1000 дандын массасы көзөмөлдөн да бир топ төмөндөөгө дуушар болду. 

Варианттар арасында анча айырмачылыктар сезилген жок, толук минералдык системадан 

(N120Р130К45) башкасынын. 

Демейде, жер семирткичтерди колдонуунун экономикалык эффективдүулүгү биз 

жогоруда сөз кылгандай методика боюнча эсептеп чыгарылчу. Бирок , биз базар 

экономикасына өткөнүбүзгө байланыштуу, баалар туруктуу болбой, экономикалык 

эффективдүүлүктү жогорудай аныктоого мүмкүн болбой калды. Ушундан улам жер 

семирткичтерди колдонуунун маанилүү экономикалык критерийлеринин биринен болуп 

алардын энергетикалык эффективдүүлүгү болуп калды десек болот. Анткени, айыл чарба 

өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү, жер семирткичтерди өндүрүү, колдонууга, сугатка, 

механизация каражаттарын колдонууга кеткен иштер энергиянын чыгымдары менен 

байланышкан. Окумуштуулардын билдирүүлөрүнө караганда (Тверитин 

А.В.,1984,БлянкманЛ.М.,1990) энергиянын чыгымдарынын ичинен жер семирткичтердин 

үлүшүнө 41,4 – 56,5% туура келет. Ушундан улам, көпчүлүк изилдөөчүлөр (Тверитин 

В.А,1984,Державин Л.М,1985,Минеев В.Г.1993) билдиришкендей, экономикалык жактан 

продукциянын бирдигин чыгарууда аз энергия чыгымдаган гана технология пайдалуу 

болот. Жер семирткичтердин өзүн актоосу алардын аракетин толук түшүндүрбөгөндүктөн, 

жер семирткичтер системасынын эфффективдүүлүгүн так эсептөө үчүн, өсүмдүктүн 

кошумча түшүмүндөгү камтылган энергияны жана жер семирткич өндүрүүнү, колдонууга 

кеткен чыгымдарды эсепке алуу керек. Андан кийин энергетикалык эффективдүүлүктү же 

энергетикалык эффективдүүлүк коэффициентин ЦИНАОнун методикасынын негизинде, 

айыл чарба продукциясында топтолгон энергияны (МДж), жер семирткичтерди өндүрүү, 

колдонууга кеткен чыгымдарга бөлөт. Мында жүгөрүнүн данында топтолгон энергия 

(МДж/га), кошумча түшүмдү, 1 кг (МДж)кургак заттагы камтылган энергияга көбөйтүү 



_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

менен аныктайт. 1 кг түшүмдөгү энергиянын камтылышын справочниктен алат. Жер 

семирткичтердин энергия сыйымдуулугу, азоттуку- 86,6; фосфордуку – 12,6; калийдики – 

8,3; кыктыкы – 0,42 МДж. Мында азот жер семирткичтеринин энергетикалык 

эффективдүүлүгү, фосфор менен калийге караганда төмөн, анткени азотту өндүрүү 

кымбат, көп энергия талап кылынат. 

Ошентип, жүгөрүгө жер семирткичтерди колдонууда, алардын энергетикалык 

эффективдүүлүгүн аныктоо төмөндөгүдөй натыйжа берди (4 табл). 

4 таблица 

Жүгөрүгө жер семирткичтерди колдонуунун энергетикалык эффективдүүлүгү. Орточо 2 

жылдыгы. 

 

Жер семирткичтер 

системасы 

Кошумча 

түшүм, 

ц/га 

Кошумча 

түшүмдөгү 

энергиянын 

камтылышы., 

МДж/га 

Жер 

семирткичтерди 

колдонуу чыгымы, 

МДж 

Энергетикалык 

эффективдүулүк 

коэффициенти, 

бирдик 

1 га 1 ц 

кошумча 

түшүмгө 

Толук минералдык 

система 

N120P130K45 

 

53,9 

 

70280 

 

12404 

 

230 

 

5,66 

1,5 эсе минералдык 

система 

N180P195K67,5 

 

51,4 

 

66925 

 

18605 

 

362 

 

3,60 

2 эсе минералдык 

система 

N240P260K90 

55,8 72654 24804 444 2,93 

 

Жогорку таблицадан көрүнүп тургандай, жүгөрүнүн данынын кошумча түшүмүнүн 

чоңдугуна жараша, анда 66925 МДж дан 72654 МДж чейин энергия топтолду. 

1 гектарга эсептегенде, энергиянын чыгымдалышы жер семирткичтердин толук 

минералдык системасын (N120P130K45) колдонгондо минималдуу өлчөмдө болду жана 

12404 МДж түздү. Эки эселенген минералдык системаны колдонууда энергиянын 

чыгымдалышы да салыштырмалуу 2 эсеге өстү, же 24804 МДж жетти. 

Жер семирткичтердин энергетикалык эффективдүүлүгүн айгинелей турган 

көрсөткүч, бул анын энергетикалык эффективдүүлүк коэффициенти. Мында, бул 
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көрсөткүч боюнча эң эффективдүү болуп толук минералдык система эсептелди жана 

энергетикалык эффективдүүлүк коэффициенти 5,66 бирдикти түздү. Семирткичтердин 

өлчөмдөрүнүн жогорулоосу, алардын энергетикалык эффективдүүлүктөрүнүн 

төмөндөөсүнө алып келди. Жалпылап айтканда жүгөрүнүн данынын кошумча түшүмү 

менен биз изилдеген фондордо 66925 – 72634 МДж тегерегиндеги энергия топтолот экен. 

Бардыгынын энергетикалык эффективдүүлүк коэффициеттери бирден көп жогору, же 

чогултулган энергия өзүн актайт дегенди билдирет. Кошумча түшүм менен энергиянын эң 

көп чогулуусу, жер семирткичтердин энергетикалык эффективдүүлүгү, алардын толук 

өлчөмүн (N120P130K45) колдонгондо жогору экендиги байкалды. 5 таблицадан көрүнүп 

тургандай 1 кг NРКнын жүгөрү данынын кошумча түшүмү менен өзүн актоосу 8,8 – 18,3 

кг чегинде экендиги аныкталды. Кошумча түшүмдүн наркы, жүгөрүнүн 1 кг данынын 

баасы 15 сомдон болуу менен кошумча түшүмдүн көлөмүнө жараша 38100 – 80850 сомдун 

тегерегинде болду. Максималдуу нарк жер семирткичтердин толук өлчөмүн колдонгондо 

алынган кошумча   

5 таблица 

Жүгөрүнүн данынын түшүмү менен жер семирткичтердин өзүн актоосу. Орточо 2 

жылдыгы. 

Вариант Кошумча түшүм 1 кг NРК кошумча түшүм менен 

кайтарымы 

ц/га  сом кг сом 

Көзөмөл - - - - 

N180Р130К45 34,0 51000 9,6 143,7 

N120Р195К45 31,6 47400 8,8 131,7 

N120Р130К45 53,9 80850 18,3 274,1 

Р130К45 25,4 38100 14,1 217,7 

N120К45 27,6 41400 16,7 250,9 

N120Р130 34,6 51900 13,8 207,6 

түшүмдөн пайда болду жана 80850 сомду түздү. Бул системага салыштырмалуу, башка 

жер семирткичтердин фонунда, кошумча түшүмдүн наркы бир топ эле төмөн болуп калды. 

Жалпысынан жүгөрүгө жер семирткичтерди колдонуу өзүн актайт. 1 кг NРК 8,8 – 
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18,3 кг дан берүүсү менен максималдуу көрсөткүч дагы эле жер семирткичтердин 

чектелүү өлчөмдөрүн берүүдө, же ошол эле толук минералдык системаны (N120Р130К45) 

колдонуудан алынды десек болот. 
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