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Киришҥҥ. Акыркы чейрек 

кылымды камтыган доордо өлкөбҥздҥн 

дыйканчылыгында пайдаланылган 

топурактардын кҥрдҥҥлҥгҥнҥн 

төмөндөшҥ  гумустун азайышы менен 

коштолуп, айдоо жерлердин 

агрохимиялык жана агрофизикалык 

сапаттарынын начарлашы айыл чарба 

өсҥмдҥктөрҥнҥн тҥшҥмҥнҥн азайышына 

кесепетин тийгизҥҥдө.  Мында көп 

жылдык чанактуу чөптөрдҥн (беде, 

эспарцет ж.б.) ҥлҥшҥнҥн азайышы жана 

айдоо талаасында аз калтырылган 

өсҥмдҥк калдыктары менен органикалык 

жер семирткичтердин (малдын кыгы, 

сидераттар ж.б.) аз, жетишсиз берилиши, 

топурактагы органикалык заттардын 

азайышынын негизги себеби болуп 

саналат. Ошондой эле жөөктөрҥ 

интенсивдҥҥ иштетилҥҥчҥ өсҥмдҥктөрдҥ 

өстҥрҥҥдөгҥ өкҥм сҥргөн антропогендик 

прессинг (айдоо, сугаруу, 

культивациялоо, минералдык жер 

семирткичтерди колдонуу ж.б.) 

топурактын органикалык массасынын тез 

коромжуга учуроосуна жол ачат жана 

ушундай микробиологиялык процесстин 

жҥрҥшҥндө атмосферага көмҥр кычкыл 

газы бөлҥнҥп чыгып, СО
2
 эмиссиясы 

көбөйөт. Жалпысынан алганда, топуракта 

топтолгон органикалык заттар дҥйнөдөгҥ 

туруктуу көмҥртек запастарынын негизги 

бөлҥгҥн тҥзөт жана гумустун запасын 

коромжуга учуратпай сактоо азыркы 

экологияны коргоонун жана айыл чарба 

өндҥрҥшҥнҥн негизги милдети болуп 

саналат.  

      Сугат айдоолорунун арыкташы, 

тҥшҥмдҥҥлҥктҥ көтөрҥҥ ҥчҥн кошумча 

көп каражаттарды жумшоону талап 

кылат жана продукциянын өздҥк наркын 

кымбаттатат.  

Кыргызстандын  агроөнөр жай 

комплексинин азыркы мезгилдеги 

негизги  милдети  - гумустун мындан ары 

коромжуга учурашын токтотуу менен 

айыл чарба өсҥмдҥктөрҥнҥн 

тҥшҥмдҥҥлҥгҥн көтөрҥҥгө багытталган.     

Материалдар жана изилдөө 

ыкмалары. Изилдөөнҥн объектиси 

болуп Ысык-Көл ойдуңунун батыш 

тарабындагы жана дыйканчылыкта 

пайдаланылган ачык-куба-кҥрөң 

топурактар  эсептелет. Топурак 

ҥлгҥлөрҥн талаада жана 

лабораторияларда изилдөөдө 

Кыргызстанда сунушталган ыкмалар 

колдонулду. 

        Гумусту лабораторияда изилдөөдө 

көмҥртекти  аныктоо ыкмасы колдонулат 

жана ал органикалык заттардын кургак 

же нымдуу кҥйҥҥсҥ аркылуу көмҥр 

кычкыл газына жана сууга ажыратууга 

негизделген. Көмҥртекти кургак кҥйҥсҥҥ 

ыкмасы менен аныктоо автоматтык 

анализаторлордо газ аралашмасынын 

жылуулук өткөрҥмдҥҥлҥгҥ боюнча 

жҥргҥзҥлөт. Нымдуу кҥйгҥзҥҥ 

ыкмаларын колдонууда органикалык 

бирикмелердин көмҥртектҥҥлҥгҥ же 

бөлҥнҥп чыккан көмҥр кычкыл газынын 

өлчөмҥ (Кнопп-Сабанин ыкмасы) же 

органикалык заттарды кҥйгҥзҥҥ ҥчҥн 

колдонулган кычкылдандыргычтын 

өлчөмҥ (Тюрин ыкмасы) менен 

аныкталат [2]. 

Кургак кҥйҥҥ ыкмасы изденҥҥчҥ 

топурактардагы органикалык заттарды 

жана органикалык көмҥртекти аныктоодо 

колдонулган. 

Изилдөөнҥн натыйжалары. 

Адабий маалыматтарда, планетабыздагы 

атмосферанын көмҥр кычкыл газынын  

25-40% топурактагы жҥргөн татаал 

биохимиялык процесске көз каранды 

экендиги көрсөтҥлөт жана ал али толук 

кандуу изилдене элек [3,4,5,7,8,9,10]. 

Белгилҥҥ болгондой, планетанын 
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глобалдык масштабында топурактын 

органикалык заттары көмҥртек циклинин 

негизги чынжырчасын тҥзҥп, ал гумуста 

топтолгон. Ошол эле учурда, атмосфера, 

литосфера жана жердеги фитосфера 

менен байланышкан топурак 

континенттердеги СО
2
 биосфералык 

айлампасында негизги орунду ээлейт [7]. 

 Мында топурактын органикалык 

массасынын микроорганиздердин 

жардамы менен ажыроосунун негизинде 

пайда болгон СО
2
 атмосфераны 

толуктайт, андан кийин өсҥмдҥктөрдҥн 

фитомассанын тҥзҥҥ ҥчҥн жҥргөн 

фотосинтез процессинде кайра 

органикалык массаны жаратууда 

активдҥҥ катышат. Бҥткҥл дҥйнөлҥк 

Киото келишимине кошулган Кыргыз 

Республикасы көмҥртектин 

эмиссиясынын булактарын азайтууга 

жана көмҥртектин сактоочу 

резервуарларын сактоо боюнча иш 

чараларды көрҥҥгө милдеттенме алган 

жана мында топурак өзҥ көмҥртекти 

топтоочу резервуар катары кызмат 

кылынары эске алынган [1,4,7].  

Ошондуктан топурактагы 

көмҥртектин негизги кампасы болуп 

саналган гумусту коромжуга учуратпай 

сактоого арналган иш чаралар бҥгҥнкҥ 

кҥндөгҥ актуалдуу маселе болуп саналат. 

Ушул багытта Ысык-Көл кылаасында 

таралган топурактарда изилдөө 

жҥгҥзҥлгөн жана анын жыйынтыктары 

менен төмөндө тааныштырабыз. 

Ысык-Көл ойдуңунун топурактары 

кеңири жана ар тараптуу изилденген, 

бирок алардагы педогендик көмҥртектин 

өзгөрҥҥ динамикасы, запасы жана көмҥр 

кычкыл газынын эмиссиясын изилдөө 

боюнча маалыматтар азырынча аз [5,6]. 

Ысык-Көл ойдуңунундагы ачык-

куба-кҥрөң топурактар   көлдҥн 

кҥңгөйҥндө- Чоктал айылынан Корумду 

айылына чейин жана көлдҥн тескейинде: 

Ак-Сай дарыясынан  Жеңиш айылына 

чейинки тар тилкеде тараган. Көлдҥн 

кҥнгөйҥндөгҥ тараган бул топурактар 

дыйканчылыкта жана жемиш бактарын 

өстҥрҥҥдө кеңири пайдаланылат. Ал эми 

көлдҥн тескейиндеги тараган бул 

топурактар таштуу-шагылдуу жана  

кумдуу тоо тектердин ҥстҥндө жаралган 

жана топурак профилинин калыңдыгы 

жука келип, жер астындагы кара суулар 

тайыз тереңдикте жайгашып, саздуу 

топурактар дагы кездешет. Бул 

топурактар таштак, кумдак болгондуктан, 

жеңил механикалык курмады тҥзҥшөт 

жана дыйканчылык жҥргҥзҥҥдө бир топ 

тҥйшҥктҥ жаратышат. 

Ысык-Көл ойдуңунун батыш 

тарабындагы аты аталган топурактар 

агроэкосистеманын ландшафтынын 

негизги компонентин тҥзҥшҥп, алар 

дыйканчылыкта, жайыт катары жана 

жемиш бактарын өстҥрҥҥдө 

пайдаланылат. Бул топурактар тараган 

жерлер көлдөгҥ рекреациялык  аймакта 

орун алгандыктан алардын наркы 

жылдан жылга өсҥҥдө жана аларда 

дыйканчылыкты жҥргҥзҥҥ менен жемиш 

бактарын өстҥрҥҥ системалары алдыңкы 

инновациялык технологияларды 

колдонуу жолуна бет алууда. 

Ошондуктан, жакынкы келечекте  

бул топурактардын асылдуулугун жана 

биологиялык тҥшҥм жаратуучу касиетин 

сактоо менен кҥрдҥҥлҥгҥн жогорулатуу 

ҥчҥн топуракты коргоочу жана 

энергияны ҥнөмдөөчҥ антропогендик 

факторлордун комплексин айыл чарба 

өндҥрҥшҥнө киргизҥҥ кҥн тартибинде 

турат. Ошондой эле,  топурак - өсҥмдҥк 

биоэкологиялык компонентинде  

көмҥртектин гумустун курамында 

топтолушу жана анын биохимиялык 

процессинде бөлҥнҥп чыгуусун жөнгө 

салуу зарылдыгы жаралууда жана ал  

көмҥр кычкыл газынын топурактан 
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атмосферага эмиссияланган өлчөмҥн 

баалоо аркылуу негизделиши керек. 

Мында айдоо топуракка көбҥрөөк 

органикалык жер семиртикичтерди  

(малдын кыгы, тҥшҥм жыйнагандан 

кийинки өсҥмдҥк калдыктары, 

сидераттар ж.б) ҥзгҥлтҥксҥз берҥҥнҥ 

жана көп жылдык чанактуу чөптөрдҥн 

ҥлҥшҥн көбөйтҥҥнҥ 

агротехнологияларды приоритет кылып 

алуу максатка ылайык келет. 

Изилденҥҥчҥ топурактардын 

органикалык затынын ар тҥрдҥҥ 

чарбачылык жҥргҥзҥҥ учурунда өзгөрҥҥ 

динамикасын мониторингдөө жана 

гумустун минерализациялануу 

ылдамдыгын аныктоодо  климаттын,  

антропогендик фактордун тийгизген 

таасирин изилдөө максатка ылайык 

келет. Анткени, бул топурактар ариддик 

кыргакчыл аймакта тараган жана 

табыгый жайыт жерлерди айдоо 

талааларына өздөштҥрҥп, 

дыйканчылыкты интенсивдҥҥ 

жҥргҥзгөндө топурактын органикалык 

заты тез ажыроо процессине кабылып, 

көмҥр кычкыл газынын эмиссиясы 

кҥчөйт. Топурактагы органикалык 

массанын азайышы картофель, 

жашылчалар сыяктуу жөөктөрҥ 

иштетилҥҥчҥ өсҥмдҥктөрдҥ бир талаада 

көп жылдар аралыгында кайталап эгҥҥдө 

байкалат. Мындай чарбачылык 

жҥргҥзҥҥдө айдоо талаасынан тҥшҥм 

менен көп  фитомасса алынып кетет жана 

өсҥмдҥк калдыктары менен аз эле 

органикалык масса (тамыр жана аңыз 

калдыктары) калат жана ушул себептен 

айдоодогу органикалык заттын дефицити 

өкҥм сҥрөт. Ошондуктан топурактагы 

ораникалык зат дайыма толукталбай, 

тескерисинче  коромжуга учурайт. 

Ушундай терс көрҥнҥш 1 - 

таблицадагы келтирилген 

материалдардан даана көрҥнҥп турат. 

Изилденҥҥчҥ топурактардын 

базалык мониторингдик 

көрсөткҥчтөрҥнҥн материалдарында 

(1997 жылы, көлдҥн кҥңгөйҥ, Ысык-Көл 

району) айдоо катмарындагы гумус -1,53 

%, 25-50 см катмардагы гумус-0,93% 

тҥзсө, бул көрсөткҥчтөр 24 жылдан 

кийинки анализде (2021 жыл) айдоо 

катмарында 1,22 %, 25-50 см катмарда 

0,92 %  чейин төмөндөгөн. Топурактын 

тыкыздык көлөмҥ айдоо катмарында 1,19 

г/см
3 
, ал эми айдоо алдындагы катмарда 

1,28 г/см
3 
чейин ныкталган жана бул 

көрсөткҥч, соко таптаган антропогендик 

нык катмардын жаралышынан кабар 

берет.   

 

Таблица 1. Ысык-Көл ойдуңунун батышында тараган жана дыйканчылыкта 

пайдаланылган ачык-куба-күрөң топурактардын гумусунун жана органикалык 

көмүртегинин жалпы корун кармоосу 

 

Жылдар Терең-

диги, см 

Гумустун 

камты-

лышы, % 

Топурактын 

тыгыздыгы, 

г/см
3
 

Гумус-

тун кору, 

т/га 

 С, % Көмҥртек, 

т/га 

Базалык мониторинг маалыматтары (1997 жыл) 

Көлдҥн кҥңгөйҥ 

(Ысык-Көл 

району) 

0-25 1,53 1,19 45,51 0,89 26,48 

25-50 0,93 1,28 29,76 0,54 17,28 

Көлдҥн  тескейи 

(Тоң району) 

0-25 1,52 1,18 44,84 0,83 24,48 

25-50 0,89 1,30 28,92 0,52 16,9 
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Фермердик чарбалардын талааларынан алынган топурак ҥлгҥлөрҥнҥн 

  натыйжалары (2021 жыл) 

Көлдҥн кҥңгөйҥ 

(Ысык-Көл 

району) 

0- 25 1,22 1,24 37,82 0,71 22,01 

25-50 0,92 1,28 29,44 0,53 16,96 

Көлдҥн тескейи 

(Тоң району) 

0-25 1,15 1,30 37,37 0,67 21,77 

25-50 0,84 1,35 28,35 0,48 16,2 

 

Эгерда гумустун массасын тонна 

менен көрсөтсөк,  ал 1997 жылы 0-25 см 

катмарда   45,51 т/га, ал эми 25-50 см 

катмарда - 29,76 т/га тҥзҥп, 2021 жылы 0-

25 см катмарда   37,82 т/га жана 25-50 см 

катмарда - 29,44 т/га чейин төмөндөгөн.  

Көлдҥн тескейиндеги изелденген 

топурактардын 24 жыл аралыгында 

агрофизикалык сапаттарынын 

начарлашынан айдоо жана анын 

алдындагы катмар дагы топурактын 

ныкташуу процесси жҥргөн. Мында 

топурактын тыкыздык көлөмҥ айдоо 

катмарында 1997 жылы 1,18 г/см
3 
, айдоо 

алдындагы катмарда 1,30 г/см
3 
тҥзсө, 

кийинки изилөөдө бул көрсөткҥчтөр 1,30 

жана 1,35 г/см
3 

 көбөйгөн. 

Ал эми көмҥр тектин саны дагы 

гумустун санына жараша тҥз 

пропорциялуу кыскарган жана ал айдоо 

катмарында 1997 жылы 26,48 т/га тҥзсө, 

2021 жылы 22,01 т/га чейин төмөндөгөн. 

Ошол эле учурда, көлдҥн 

тескейиндеги (Тоң району) 

топурактардын гумусунун жалпы курамы 

базалык мониторинг маалыматтарда 

(1997 жыл) 0-25 см  катмарда - 44,84 т/га, 

ал эми айдоо алдындагы катмарда - 28,92 

т/га тҥзгөн жана бул көрсөткҥчтөр 2021 

жылдагы изилдөөлөрдө 37,37 т/га жана 

28,35 т/га төмөндөгөн. 

Көрҥнҥп тургандай, сугат 

дыйканчылыгында топурактарды 24 жыл 

иштетҥҥ,  гумустун айдоо катарында 

көлдҥн кҥңгөйҥндөгҥ топурактарда 7,69 

т/га, ал эми тескейиндеги топурактарда 

7,47 т/га чейин жоготууга учураган жана 

бул абдан тынчыздандыруучу көрҥнҥш. 

Ошондой эле айдоо алдындагы катмарда 

гумустун жоголушу тийешелҥҥ 

көрсөткҥчтөргө карата: 0,32 жана 0,6 т/га 

тҥзөт. Ушул эле мезгилдеги көмҥр тектин 

айдоо катмарындагы жоготууга учураган 

саны кҥңгөйдөгҥ топурактарда 4,47 жана 

тескейдегидегиде 2,71 т/га жеткен. Буга 

жылыга тҥшҥм жыйнагандан кийинки 

өсҥмдҥк калдыктарынын 

минерализацияланышында пайда болгон 

СО
2
нин, ошондой эле өсҥмдҥктөрдҥн 

тамыр секрецияларынын 

кычкылдануусунда бөлҥнҥп чыккан СО
2
 

санын кошуу керек. Бирок, бул сандар 

сугат талааларында жыл сайын 

кезектешип эгилген айыл чарба 

өсҥмдҥктөрҥнөн көз каранды жана ар бир 

агроценоз ҥчҥн ар башка болот. 

Өлкөбҥз суверенитет алгандан жана 

жер реформасы ишке ашкандан тартып, 

сугат айдоолордун 75% жеке менчикке 

өткөн доордо, майда дыйкан жана фермер 

чарбалары дыйканчылык системасын 

одонолук менен бузуп жҥргҥзгөндҥктөн,  

ушундай терс көрҥнҥш өкҥм сҥрҥҥдө. 

Буга беде менен эспарцеттин ҥлҥшҥнҥн  

азайышы, которуштуруп эгҥҥнҥн 

жоголушу, көп киреше берҥҥчҥ жөөктөрҥ 

иштетилҥҥчҥ өсҥмдҥктөрдҥ бир талаада 

кайталап өстҥрҥҥ өнөкөтҥ жана 

органикалык массанын (малдын кыгы, 

өсҥмдҥк калдыктары, сидераттар ж.б.) 

топуракта аз калтырылышы себеп 

болууда. Айдоо жерлерден тҥшҥмдҥн 

курамында көп органикалык масса 

алынып кетип, аз сандагы өсҥмдҥк 
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калдыктарын калтыруу бардык жерде 

байкалат жана тҥшҥм менен топурактан 

алынып кеткен азык зат элементтери, 

топуракка кайрылган органикалык масса 

менен толукталбайт. 

Тҥшҥмдҥ көтөрҥҥдө, негизинен 

минералдык жер семирткичтердин 

курамындагы химиялык элементтердин 

жардамына таянуу технологиясы 

басымдуулук кылат, ж.б.а.керектҥҥ азык 

зат элементтери өсҥмдҥккө минералдык 

жер семирткичтери аркылуу берилет 

жана топурактагы орнаикалык массаны 

толтуруп, топурактын кҥрдҥҥлҥк касиетн 

мобилизациялоого анча көңҥл бөлҥнбөй 

келет. 

Жогорудагы келтирилген мисалдар, 

бҥгҥнкҥ кҥндө майда дыйкан 

чарбаларында өкҥм сҥргөн дыйкан 

системасы гумусту коромжуга учратуучу 

жана топурактын кҥрдҥҥлҥк сапаттарын 

начарлатуучу жолдо баратканын 

далилдейт. 

Бҥгҥнкҥ кҥндө айдоо желердеги 

өкҥм сҥргөн органикалык массанын терс 

балансы, негизинен талаада аз өсҥмдҥк 

калдыктары калганы жана көп фитомсса 

тҥшҥм менен алынып кеткендиктен 

жаралган  органикалык заттын дефицити  

менен тҥшҥндҥрҥлөт. 

Мындай маселенин туура чечилиши 

ҥчҥн биздин өлкөнҥн агрардык 

өндҥрҥшҥндө айыл чарба өсҥмдҥктөрҥн 

өстҥрҥҥнҥн топурак коргоочу жана 

энергия ҥнөмдөөчҥ технологияларын 

кечиктирбестен киргизҥҥнҥ талап кылат. 

1-таблицада көрсөтҥлгөн  

топурактардын гумустук потенциалынын 

төмөндөшҥ жана СО
2 

атмосферага 

эмиссиясынын жогорулашы, айыл чарба 

өсҥмдҥктөрҥнҥн тҥшҥмдҥҥлҥгҥн 

төмөндөтҥҥчҥ фактор болуп саналат. 

Изилденҥҥчҥ топурактардагы гумустун 

азайышынын негизги себептери болуп 

төмөндөгҥлөр эсептелет: 

- шамал жана суу эрозиясынын 

жҥрҥшҥндө органикалык заттар, 

топурактын майда бөлҥкчөлөрҥ жана 

анда камтылган азык зат элементтери суу 

менен жуулат жана шамал менен 

учурулат; 

- талаада тҥшҥм жыйноодон 

кийинки өсҥмдҥктөрдҥн калдыктарын 

жана органикалык жер семирткичти 

толук эмес компенсациялоо, б. а. 

өсҥмдҥктөрдҥн азыктануу режиминин 

начарлашына алып келет; 

- гумустун ашыкча 

минералдашуусуна алып келген, 

ошондой эле айдоонун агрофизикалык 

касиеттерин начарлатуучу  топуракты 

интенсивдҥҥ иштетҥҥ (айдоо жана анын 

астындагы айдоо катмарларынын 

ныкталышы, кайталанып тайыз айдоодон 

жаралган айдоо катмарынын алдындагы 

антропогендек нык катмар ж.б.); 

- топурактын  өзгөчөлҥктөрҥн эске 

албастан минералдык жер 

семирткичтерди сугат суусу менен 

айкалышытырып колдонуу,  гумустун 

микробиологиялык ажыроосун кҥчөтөт; 

- которуштуруп айдоодо топуракка 

өсҥмдҥк калдыктарын аз калтырган 

өсҥмдҥктөрдҥ кайталап өстҥрҥҥ 

органикалык массанын айдоо талаасына 

аз тҥшҥшҥн шарттайт; 

Бул процесстердин бардыгы 

гумустун азайышына жана акырында 

изилденип жаткан топурактын кҥрдҥҥлҥк 

касиеттеринин деградацияланышына 

жана азайшына алып келет.  

Ошондуктан, азыркы кездеги 

дыйканчылыктын курч көйгөйлөрҥнҥн 

бири-топуракты дегумификациялоо 

процесси өкҥм сҥрҥҥдө. Топурактагы 

көмҥртектин топтолуусун  көбөйтҥҥ жана 

анын жоготулушун азайтуу маселелери 

Кыргызстан ҥчҥн азык-тҥлҥк 

коопсуздугун чечҥҥдө өзгөчө актуалдуу 

маселе бойдон калууда. 
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Жогоруда көргөзҥлгөн көмҥртектин 

биоэкосистемадагы байланышы, анын 

атмосферадан биомассада сиңирилип, 

топуракта топтогондо пайда болот. 

Топурактын бул функциясы өтө 

маанилҥҥ жана анда көмҥртек канчалык 

көп топтолсо, атмосферага климаттын 

өзгөрҥшҥнө тҥрткҥ берген көмҥр кычкыл 

газы ошончолук аз бөлҥнөт.  

Изилденип алынган маалыматтарды 

даана чагылдыруу максатында аларды 

картада сҥрөт тҥрҥндө берҥҥнҥ туура 

таптык (1 карта)   

 
1- карта. Ысык - Көл ойдуңунун тоолуу - өрөөнҥнҥн ачык кҥрөң топурактарында 

органикалык заттардын курамы, т/га 

 

       Бул картада көлдҥн кҥнгөй бетиндеги 

изилденген топурактардагы (картада 

сары тҥз менен боѐлгон) органикалык 

көмҥртектин кору орто эсеп менен 40,61 

т/га тҥзөрҥ жана ушул көрсөткҥч тескей 

тарапта 35,01 т/га өлчөмдҥ берери 

көрсөтҥлгөн. 

Изилдөөлөр көргөзгөндөй, 

органикалык көмҥртектин запастары 

боюнча, климаттын глобалдык 

өзгөрҥҥсҥнҥн жана башка табигый, 

антропогендик факторлордун таасири 

астында органикалык заттардын 

гумификация жана минералдашуу 

темптеринин өзгөрҥшҥнө байланыштуу 

атмосферага топурактан СО
2
нин 

потенциалдуу чыгарылышын баалоого 

болот. 

Корутунду. 1. Ысык-Көл 

ойдуңунун батыш тарабындагы  майда 

дыйкан чарбаларында пайдаланылган 

ачык-куба-кҥрөң топурактардагы азыркы 

мезгилде жҥргҥзҥлҥп жаткан 

дыйканчылык системасы топурактагы 

гумусту коромжуга учуратып, СО
2
  

эмиссиясын атмосфера көбөйтҥҥгө алып 

келҥҥдө жана бул аймакта топурак 

коргоочу жана энергияны ҥнөмдөөчҥ 

дыйканчылыкты жҥргҥзҥҥ зарыл. 

2. Изилденҥҥчҥ топурактардагы 

дыйканчылык системасында беде менен 

эспарцеттин ҥлҥшҥн көбөйтҥҥ, талаада 

көп өсҥмдҥк калдыктарын калтыруу, 

органикалык жер семирткичтерди жана 

анын ичинен жашыл жер семирткичтерди 

(орто мезгилдеги кҥздҥк сидерат 

өсҥмдҥктөрҥ) берҥҥнҥ көбөйтҥҥ 

актаулдуу маселе болуп саналат. 

3. Изилденҥҥчҥ аймакта 

дыйканчылыкты жҥргҥзҥҥдө топуракты 

минималдуу иштетҥҥгө, анын ичинен 

топуракты иштетҥҥчҥ комплекстик 

агрегаттарды пайдалануу жана мезгил 

мезгили менен айдоону тереңдетип, 
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айдоо катмарыннын астындагы соконун 

таманы таптаган антропогендик нык 

кармарды талкалап, ризосферанын 

таралуу ареалын кеңейтҥҥ керек. 
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361807. Дареги: Бишкек ш., Медерова 

көчөсҥ. E.mail: nuru51@mail.ru  

3.Дуйшембиев Нурдин 

Дуйшембиевич.- К.И. Скрябин атындагы 

КУАУ. а.ч.и.д., Топурак таануу, 

mailto:smamytkanov@mail.ru
mailto:nuru51@mail.ru
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агрохимия жана дыйканчылык 

кафедрасынын профессорунун м.а.. 

Телефон: (моб.; иш.) 0550-916436. 

Дареги: Бишкек ш., Медерова көчөсҥ. 

E.mail: nurdin.duyshembiev@mail.ru  

4. Ызаканов Талгар Жаркынбаевич.- 

К.И. Скрябин атындагы КУАУ. а.ч.и.к., 

Топурак таануу, агрохимия жана 

дыйканчылык кафедрасынын башчысы, 

доценттин м.а. Телефон: (моб.; иш.) 0704-

162410. Дареги: Бишкек ш., Медерова 

көчөсҥ. E.mail: talgar2009@mail.ru  

5. Баатаева Жылдыз Куштарбековна - 

К.И. Скрябин атындагы КУАУ. 

Агрономия жана токой чарба 

факультетинин магистранты. Телефон: 

(моб.; иш.) 0507-630036. Дареги: Бишкек 

ш., Медерова көчөсҥ. E.mail: 

baataevaj@mail.ru 
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