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К.И.Скрябин атындагы Кыргыз аграрный университета

Тракторлор жана автомобилдер кафедрасынын ага окутуучусу

Озектуу сездор: Кечме кой кыркуучу жасалга,ендуруршук сыноо,гехникалык мунездеме,

экономикалык керсэткучтер. Аннотация: Бул макалада кечме кой кыркуучу кичи жасалганын

колдонуудагы экономикалык эффективдуулугун

аныктоочу негизги факторлор жана анын анализи каралган.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасында кечме кой кыркуучу жасалгалар колдонулбайт.

Ошондукган эсеп жургузуу учурунда базалык вариант катарында стационардык кой кыркуу ыкмасы

алынды. Негизги технологиялык кемчилик бул кыркылуучу койлордун баарын кой кыркуу пункттарына

айдап жеткируу, натыйжада койлордун жундеру жана салмагы жоготууга учурап. жайытгар тебеленип,

оорукчан койлор ар турдуу инфекциялык ооруларды жайылтуучу болуп, анын ичине котур оорулары

кирет.

Мисалы, Дагистан айылчарба илим изилдее инистутунун (ДАГНИСХ) изилдеелеру боюнча

жазгы жана кузгу койлорду айдоо учурунда (400-800 км аралыкка) кой башына 3-5 киллограмм тируу

салмагынан жоготулат, койлордун санын жоготуу 1,5-15% тузет /1/. Жайыты начар, суу ичуу орундары

жок жерлерден койлорду 20-25 км аралыкка айдоо учурунда ар биркой 130-200 гр тируу салмакган

жоготот, ошондукган кечме кой кыркуучу кичижасалга менен койлор бар жайыттарга барып кой

кыркууну уюштуруу керек. Ушундай шарггар азыркы учурда тоолуу аймактарда кой багууда мобилдик

кечме кой кыркуучу кичижасалганын керек экендигин айкындайт.

Жогоруда белгиленген керсеткучтердун натыйжасында жана теменку экономикалык

эффективдуулук эсебин жугузуден азыркы илимий гехникалык

жетишендиктерди.зооветеринардык талаптарга жооп беруучу кечме кой кыркуучу кичи жасалганы

даярдоо керек экендиги ачык керунууде.

Кечме кой кыркуучу кичижасалганын колдонуудагы экономикалык эффективдуулугун

аныктоочу негизги фактор болуп, кой кыркуунун механизациясын жакшыртуунун бир керсоткучу

койлорду жайыттан кой кыркуучу пункттарга кеткен убакытты унемдее, кой чарбасында эмгекгенген

фермерлерге жецилдик тузуу, кыркылган жундун сапатын жана эмгек ендурумдуулугун жогорулатуу

болуп эсептелет. ПЧ-1 -250-36,ПЧ-3-250-36 жыштык езгерткучун пайдаланууда экономикалык баасын

аныктоо учун кетирилген чыгымдарды салыштыруу жолу менен жургузебуз.Бир жылдык жумуштун

келемун аныктоодо орточо эсеп менен бир чарбадагы 3 мин баш койдун санын кабыл алуу менен бирге

бир жылдык жумуштун келему 9 миц баш кой кыркууну тузет.

Жогоруда белгиленген факторлорду эске алуу менен сапатгуу эсептеп баалоо ар турдуу

кыйынчылыктарды керсетууде, алар азыркы учурда каржылык езгеруулер жана эсептеелерге мумкундук

бербеген материалдар болуп саналат.

Ага карабастан жогорудагы белгиленген керсеткучтерду эске алуу менен кечме кой кыркуучу кичи

жасалганын керсеткучтерун аныкгоого болот.

28.10.2002 жылы тузулген макулдашуунун негизинде Ыссык -Кел областындагы Аксуу

районунун “Заря” айылчарба уреенчулук кооперативинде жазгы (май-июнь) кой кыркуу учурунда

ендуруштук сыноо жургузулген жана 2005-2006 жылдары ар турдуу жаштагы; жундун узундугу 30-55

миллиметрдеги койлор, токтулар,кочкорлор кыркылган. Сыноо атайы иштелип чыккан ОСТ 70.21.2.-75

“Кой жана эчки багуудагы машиналар жана жабдыктар.Сыноо программ асы жана

методдору” методикасы боюнча жургузулду. Ондуруштук сыноо учурунда 2005 жылы 2567 баш, 2006

жылы 2290 баш койдун жуну кыркылды, ошондой эле кечме кой кыркуучу кичи жасалганын гехникалык

муноздемесу аныкгалды (1 таблица).



           

    

«Заря» кооперативинде кой кыркуу учурундагы негизги ондурушгпук керсеткучтер.

1 таблица.

Керсеткучтер 2005 г 2006 г

хыркынчылардын саны, киши. 10 8

Сменанын убакгысы, саат. 7 7

хыркылган жундун салмагы, кг/баш. 3,519 3,567

дмгек акы, сом/баш. 9 10

хыркынчынын 1 саатык ендурумдуулугу, баш/саат. 18 19

Кыркылган жундун жалпы салмагы, кг. 9034 8170

Кыркылган койлордун жалпы саны, баш. 2567 2290

Эсептеелерду жазгы кой кыркуу учурунда кечме кой кыркуучу кичи жасалганын жайытгарда -сптеген

учурундагы шартгы зеке алуу менен ж^-ргузебуз. Бул технологиями колдонууда 5-10 чин баш койду, 5-10

кун кой кыркуу пункту ну н айланасында кармап туруунун кажети жокгугу керунот.

Кой кыркуу пункпун айланасында оскен чоп тебеленип тоют маселеси бир топко оор, ошондуктан койлордун

тируу салмагы темендей баштайт.

2 таблица

Л п Керсеткучтер

Сандык мааниси
Керсеткучтерду алууну негиздее

Базалык

вариант
Аткары- лган

вариант

Базалык

вариант

Аткары-лган

вариант

2 3 4 5 6

Бир жылдык жумуштун колему, мин, баш.

9 9 Райондогу фермердик

чарбалардагы орточо саны

-
Кой кыркууда сменанын бир саатык эмгек

ендурумдуулугу, баш/кой

17 19 ©ндуруштук сыноодогу

керсеткучтер

2 3 4 5 L 6

-
Тейлеечу персоналдын саны, киши 7 5 Ондуруштук сыноо-догу

керсеткучтер

-
1 сааттьгк тарифтик ставка, сом(1 саатта

кыркылган койлордун анык телому)

10 10 Эсептее

Кыркын пункттун баасы, сом 82137 
 

Эсептее

Кечме кичи кой кыркуучу жасалганын

сатып алуу баасы, сом.

13700 Эсептее

-
Сатып алуу баасынан баланстык баага

которуу коэффициента

1,2 1,2 Кыргыз республика-сынын

жогорку кецешинин чечими

V

Кыркын пункттунун баланстык баасы, сом.

98564,4 
 

Эсептее

j
Кичи кой кыркуучу жасалганын баланстык

баасы, сом

16440 Эсептее

Жабдыктарга белунуучу

амортазациялык норма %,

14,2 14,2 Эсептее

• 1

ТТ жана кезектеги ондоого болунуучу

норма, % автомобил ге жабдыктарга

18,0
18,0

18,0

Эсептео

--
Колдонуучу материалдарга кетирилген

чыгымдар, сом.

Эсептее

бензин мотор майы электроэнергия
450

5975

7920

920



              

    

13

1 жылдык эксплуатациялык чыгым, сом,

анын ичинде эмгек акы, жабдыкгарды IT

жана кезектеги овдоого жабдыктардын

амортизациясына 38739

420

26700

1300

Эсептее

420 2460

14
Эсплуатациялык чыгымдардын суммасы,

сом

46004 39300 Эсептое

15 Жылдык экономикалык эффект 
 

6704 Эсептое

16
Республика боюнча жасалганын керектуу

саны ___________________  _  __________

330 Эсептее

Бул керсеткучтердун жыйынтыгында теменкулерду белгилеп кетсе болот; Стационардык кой

кыркуу пункутуна салыштырмалуу Кечме кичи кой кыркуучу жасалганын жардамы менен кептегвн

фермердик чарбаларды (25-35%) тейлесе болот;Жасалганын транслортабелдуулугу эмгек

ендурумдуулугун жогорула1ууга жардам берет; 1 баш койдун жунун кыркууда оздук наркы 6,51 сомду ;

жылдык экономикалык эффект 6704 сом,ал эми актоо меенету 2 жылды тузет.
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