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АНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ 

Аннотация. Макала бүгүнкү күндүн актуалдүү күндөрүнө арналган, бул макалада Кыргыз 

Республикасында органикалык айыл чарбасынын көйгөйлөрү жана өнүгүүсү каралат. 

Чыгармада авторлордун көңүлү органикалык дыйканчылыктын ишмердүүлүгүн 

өркүндөтүүнүн мазмунуна, түшүнүгүнө, жолдоруна бурулган. Макалада изилдөөнүн 

айрым натыйжалары кыскача баяндалып, органикалык айыл чарбасын андан ары 

өнүктүрүү боюнча сунуш киргизилген. 
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КЫРГЫЗСТАНЕ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день, в данной статье 

рассматривается проблемы и развитие органическое сельское хозяйства в Кыргызской 

Республике. Основное внимание в работе авторы акцентирует на содержание, понятие, 

пути улучшения мероприятий органического сельского хозяйства. Статья подводит 

некоторые итоги изучения с предложением о дальнейшем развитии органического 

сельского хозяйства. 
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Annotation. The article is devoted to the actual today,this article examines the problems and 
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the authors focuses on the content, concept, ways of improving the activities of organic 

agriculture. The article summarizes some of the results of the study with a proposal for the 

further development of organic agriculture 

Keywords: Organic farming, organic sone, organic products, agricultural crops. 

 

 Азыркы убактарда Кыргызстанда органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү айыл чарба 

товарларын өнүктүрүүчүлөрдүн көңүлүн бурууда. Эл аралык  экологиялык айыл чарба 

кыймылынын федерациясынын (IFOAM) маалыматына таянсак, Кыргызстандагы 

органикалык продукцияларды өнүктүргөн чарбалык субъектер 1035 санын түзгөнүн 

белгилесек болот.  

 Органикалык айыл чарбасынын максаты бул туруктуулукту жогорулатуу. Айыл 

чарбасынын түшүндүрмөлөрүндө туруктуулук - бул адамзаттын муктаждыктарын 

канагаттандыруу максатында, ошону менен бирге айлана- чөйрөнү сактоону жана 

жакшыртуу менен, өсүп келе жаткан муундар жана келечек үчүн жаратылыш ресурстарын 

коргоону камсыздандыруусу, айыл чарба ресурстарын жемиштүү башкаруусу болуп 

саналат. Ошондуктан органикалык туруктуулук ар кандай жагдайларда экологиялык, 

экономикалык,  социалдык көз караштар менен түшүндүрүлөт. 

  Кыргызстан органикалык айыл чарбанын өлкөсү катарында дүйнө жүзүндө 

татыктуу орундарды алышы мүмкүн. Азырынча, Кыргызстан жакшы сакталган 

экологиясы жана жаратылыш ресурстары болгондуктан, айдоо жерлеринин жана аларды 

өстүрүүдөгү заманбап технологиялардын жетишсиз шартында да экологиялык таза айыл 

чарба продуктусун өстүрүүдө. 

 Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы акыркы беш жыл мурун 

агрардык сектор чечкиндүү артыкчылыктардын катарында деп жарыяланган.

 Мамлекеттин каралган өнүктүрүү стратегиясынын программасын жана планын ишке 

ашырууда, Кыргыз республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлиги жана 

алардын өнөктөштөрү менен чогуу бирдикте, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү 

жана экологиялык таза продукттарды өстүрүү айыл чарбасын жогорулатуудагы 

келечектүү багыттар жөнүндө документ ийгиликтүү иштетилип чыкты.  

 Кыргызстандын айыл чарба жана  мелиорация министрлиги Органикалык айыл 

чарба продукциясы жөнүндө закондун проектисин даярдашкан. Органикалык айыл чарба 

продуктусун өндүрүү боюнча техникалык ченемдик укуктарды жана сертификациялык 

борборлорду каржылоо механизмин түзүү, ченемдик мыйзамдуу актылардын иштелип 

чыгышы, шайкеш текшерүүнү ишке ашырып турат. Андан сырткары. чаралардын таңгагы 

жана ченемдик актылар такталган жана ишке киргизилген: 

 - органикалык өсүмдүктөр жана эт- сүт продукцияларын өнүктүрүү технологиясын 

колдоо; 

- баардык өнүгүү баскычтарында, органикалык жер семирткичтерин өндүрүүдөгү 

каржылоо механизми; 

 - кошумча бааны чынжырлоо жана органикалык өсүмдүктөрдүн жана мал чарбасынын 

пилоттук кластерлерди түзүү жана ошондой эле органикалык аймактарды түзүү 

тастыкталган жана ишке киргизилген. 

 Кыргызстан өзүнүн жагымдуу климаттык аба ырайынын шартында айыл чарба 

секторун өнүктүрүүнү улантууда эң жакшы шарттары бар, бирок экспорттук багыттагы 
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өндүрүш өтө басымдуулук кылат. Бул эмнени билдирет,  мамлекетке алып келинген 

товарлар базар талаптарына жана шарттарына шайкеш келүүсүнө  талап кылуу саналат. 

 2016 - жылы 26 - январда Европалык уюм (ЕУ) тарабынан Кыргызстанга 

“Артыкчылыктардын жалпы схемасы” статусу берилген, анда  нөлдүк тарифдик 

өткөөлдүк 6200 товардык продукттарга берилген. Бул жетишкендиктер, өзгөчө айыл 

чарбалык азык- түлүктөрдү өндүрүүдө, өлкөнүн жаңы форматтагы экономикалык 

кызматташтыгында Европалык уюмдун өлкөлөрү менен болгон жаңылануу саналат. Бир 

жагынан өндүрүүчүлөргө берилген статус жаңы базарга жеңилдетилген түрдө европалык 

континентге жаңыча соодалашунун кирүү жолдору берилген. Ал эми башка жагынан 

алсак, каралган форматтын алкагында негизги өндүрүүчүлөр өндүргөн продукция 

европалык стандарттарга ылайыктуулугу, коопсуздук жана керектүү процедуралардын 

шайкештиги жана техникалык регламенттери талап кылынат. Негизи акыркы мүдүрүлүү 

болуп, европалык базарга карата болгон тез жана массалык ата- мекендик 

өндүрүүчүлөрдүн багытын өзгөртүү саналат[1]. 

 Айыл жашоочулары Кыргызстанда айыл чарбалык сектордогу жумуштардын 

негизинде органикалык айыл чарбалык технологияларды практикада колдонуу менен 

киреше алышат. Андан сырткары, саясатта  жана практикада айыл чарбасын органикалык 

өндүрүү жана аны ишке ашырууну  мамлекеттик улуттук стратегиясын туруктуу 

өндүрүүнүн 2018-2020 жылдар үчүн алкагында пайда болгон. Жыйынтыкта органикалык 

айыл чарбасы ар кайсыл аймактардын инвестициялык климатына жараша кошумча 

инвестицияларды жана финансылык агымдарды тартууда мүмкүндүк түзөт. 

 Кийинки сунуштар Кыргызстан  үчүн оптималдуу сунуштар болуп саналат, ушул 

кадамдар бардык аймактардагы радикалдуу өзгөрүүлөрдү талап кылбайт, алар жөнөкөй 

гана кошумча экономиканы  туруктуу өндүрүүгө жетишүү үчүн кемчилиги жок окуу жана 

профессионалдык окутуу сферасын кошумчалайт: 

1. Коомго органикалык айыл чарбасынын артыкчылыктарын жана чыгымдарын 

массалык маалымат каражаттар менен маалымдоосун жогорулатуу (Айыл чарба 

жана мелиорация министрлиги жана массалык маалымат каражаттары) 

2. Окутуу жана кесибин жогорулатуу үчүн жергиликтүү, потенциалдуу 

фермерлердин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу (агрардык жогорку орто окуу 

жайлар жана айыл чарба жана мелиорация министрлиги). 

3. Жогорку окуу жайлардагы органикалык айыл чарбалык окутуудагы 

квалификациялуу адистикдин санын жогорулатуу үчүн багыттардын 

шайкештиги. 

4. Айыл чарбанын өнүктүрүүнүн жана изилдөөлөрдүн чөйрөлөрүндө 

ишмердүүлүктү мамлекеттик жана жеке тараптык каржылоону жайылтуу менен 

такталган туура маалыматтарга жана көрсөткүчтөргө жетишүү (Кыргыз 

республикасынын өкмөтү, эл аралык жана улуттук илимий изилдөө окуу 

жайлары). 

Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча алдынкы өнүккөн жана өнүгүп келе 

жаткан өлкөлөрдө көптөгөн иш тажрыйбалар бар. Бирок ар бир өлкө өзүнүн климаттык 

көз караштарына байланыштуу, географиялык абалы, жаратылыш ресурстары, маданияты, 

салт- санаасы менен өзгөчөлөнгөн мунөздөмөгө ээ. Жогорудагы айтылгандардын баары 

бир белгилүү механизмди түзөт да, белгилүү гана бир өлкөдө колдонулат[2].  
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Ошондуктан Кыргызстанда натыйжалуу ишке ашырууда үч негизги жолдор эске 

алынышы керек: 

1. Эл аралык уюмдар менен тыкыз кызматташуу иштери (көбүрөөк 

инвестицияларды жана ресурстарды, технологияларды, чеберчиликтерди тартуу 

(негизи үч жана беш жылга чейин убакытты камтыйт) 

2. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө кезектүү, ырааттуу аткарылышын 

жөнгө салуу ( окуу жана институтционалдык реформаларды киргизүү- негизи 

беш жылдан он жылга чейин) 

3. Органикалык айыл чарба өнүгүүсүнүн комплекстүү процесси башкаруунун 

бардык деңгээлинде он жылдык мөөнөтту талап кылат. 

 Кыргызстанда органикалык айыл чарба продуктусун айыл чарбасынын дареметин 

көрсөтүү жана өндүрүлгөн органикалык нукура азыктарды даңазалоо, өндүрүүчү менен 

керектөөчүнүн ортосунда байланыш түзүү, салттуу билимди, табиятты сактоо жана 

өнүктүрүү багытында түзүлгөн органикалык аймактын мааниси  жогоруда өзгөчө 

белгиленди. 

Органикалык аймактарды уюштурууда жеринин, суусунун тазалыгы, химиялык 

жана башка булгануудан алыс тургандыгы, экологиялык абалынын таза сакталышы, ал 

жерде органикалык айыл чарбасын жүргүзүп кетүү мүмкүндүгү эске алынып Сокулук 

районунда К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Айыл 

чарбасы боюнча билим берүү илимий- инновациялык борбору уюштурулган. Борбордун 

негизги максаттарынын бири органикалык чарба жүргүзүүнүн талаптарын үйрөтүү менен 

сертификацияга жетиштүү, бирдиктүү стандарттардын талаптарына жооп берген 

продукция өндүрүү. 

Азыркы учурда борбор, университеттин студенттерин органикалык айыл чарбасына 

окутуу менен бирге, практикалык иштин негизинде, азыктагы нитраттын өлчөмүн 

текшерүү менен анын органикалык экендигин тастыктоо, илимий жактан 

продукциялардын органикалык айыл чарбасынын талаптарына ылайык өндүрүлгөндүгүн, 

коопсуз экендигин далилдөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ар бир аймак  илимий борбордон 

органикалык азык деген сертификат алуу үчүн органикалык айыл чарбасынын бардык 

талаптарын сактоо керек. Ошондуктан окуу жана практикалык процесстерде органикалык 

азык тууралу маалыматы жогорулатуу багытында ийгиликтүү тажрыйбаларды, 

органикалык айыл чарбасына өтүү ыкмаларын практикалык негизде көрсөтүү зарыл. 

Ушул багытты колдоодо Кыргыз улуттук агарардык университеттин катышуусунда  

2019- жылдын 25-27 октябрда өткөрүлгөн көргөзмө- жарманкеси далил боло алат. Бул иш 

чара жыл сайын өткөрүлүүчү иш чара болуп саналат. Көргөзмө- жарманкеге 

Кыргызстандын бардык булуң- бурчтарынан келишкен нукура жана органикалык 

азыктарды өндүрүп чыгаруучу чарбалык субъектер жана жеке өндүрүүчүлөр катышып, 

органикалык таза жана сапаттуу азыктар көргөзүлүп, жыйынтыгында университетте 

органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча окуу курстары сунушталып, ал азыркы 

убакта ишке ашырылууда. Борбордун негизинде органикалык айыл чарбасынын 

талаптарына  жана эл аралык стандарттарга жооп берген чийки сүттү өндүрүү боюнча 

типтүү  чарба курулуп, ушул эле чарбанын алгагында  айыл  чарбалык субъектерди жана 

жеке  өндүрүүчүлөрдү окутууга шарттар түзүлгөн. Органикалык  чарбада акыркы жылдын 

маалыматына таянсак, 47 саан уй (сүттүлүгү 3600 кг.), 30 бука жана 53 кунаажын 

өстүрүлүүдө[3]. 
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К.И.Скрябин атындагы КУАУ органикалык айыл чарбасын келечектүү деп эсептейт. 

Органикалык айыл чарбасы боюнча изилдөө иштери Айыл чарбасы боюнча билим берүү 

илимий- инновациялык борборунда жүргүзүлөт.  

КУАУтин органикалык айыл чарба жаатындагы практиктердин лекцияларын жалпы 

окутуу программаларына кошууга кызыкчылыктар бар. Ошондуктан жакынкы жылдарга 

органикалык айыл чарбасы боюнча изилдөө иштери пландаштырылууда. 

Органикалык айыл чарбасын Кыргызстанда жайылтууда,  негизгиги кээ бир  көз 

ирмемдерди токтолсок: 

1. Кластердик ыкманы  киргизүү жана колдонуу менен бирге,  органикалык айыл 

чарбасы боюнча пилоттук долбоорлорду өнүктүрүү жана ишке киргизүү 

2. Өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбасынын органикалык продуктусун  өстүрүүдөгү 

инновациялык технологияны  жайылтуу жана өткөрүү  иш чараларын, олкөнүн 

элдик тажрыйбаларын эске алуу менен жүргүзүү. 

3. Органикалык айыл чарба продуктуларын   өз убагында сатууда ылайыктуу, туура 

логистикалык борборлорду түзүү жана ишке киргизүү. 

4. Органикалык айыл чарбасын колдоонуну  күчөтүү максатында пайдалуу 

каржылоо программасынын негизинде органикалык продуктуларды өндүрүү. 

5. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүлүгүн жогорулатууда жер семирткичтерди 

колдонуу технологиясын жана эффективдүү ченемдерди колдонуу.  

6. Органикалык айыл чарбасын өндүрүүнү киргизүү жана жайылтууда тиешелүү 

сертификаттоочу  жана лабораториялык кызматтарды түзүү. 

7. Уулуу химикаттардын алып келиниши, сатылышы жана аны колдонууда дайыма 

катуу көзөмөлдүн жүргүзүлүшү жана ага тиешелүү чаралардын көрүлүшү. 

8. Жогорку жана орто окуу жайлардын программасында органикалык айыл чарба 

продуктусун өнүктүрүү боюнча адистерди даярдоодо атайын багыттарды пландоо 

жана   чарбалык субъекттер жана жеке өндүрүүчүлөргө окуу борборлорун ачуу 

менен тренинг, семинарларды жана тиешелүү буклеттер жана окуу китепчелер 

менен камсыздоо чыгаруу.  

Ошондуктан органикалык айыл чарбасы – Кыргызстандын агросекторундагы 

маанилүү багыттарынын бири болгондуктан, жогорудагы айтылган маалыматтардын 

негизинде төмөндөгүдөй сунуштарды сунуштайбыз: 

-органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү маселесин өлкөбүздүн өнугүү 

стратегиясына маанилүү багыт катары белгилөөнү; 

-өндүрүлгөн органикалык жана экологиялык таза продукцияны экспорттоо үчүн 

тийиштүү сактоочу жайлары бар логистикалык борборлорду түзүүнү; 

-айлана-чөйрөнүн экологиялык абалды жакшыртууга,  коопсуз тамак-аш өндүрүүгө 

өбөлгө түзгөн органикалык айыл чарбасын өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыты катары 

Республиканын аймагында жайылтууга көмөк жана колдоо көрсөтүү; 

-органикалык аймактарды көбөйтүү аркылуу органикалык айыл чарбасын кеңири 

жайылтууга шарт түзүлүп, келечекте экологиялык жактан коопсуз азык-түлүктөрдүн 

өлкөсү, органикалык мамлекет катары таанылуугу мүмкүндүк болот эле; 

-органикалык аймактарда дыйкан-фермерлерди, кайра иштетүүчүлөрдү экономика 

багытында бухгалтердик эсепти жүргүзүүдө тийиштүү отчетторду түзүүдө- курстарды, 

семинарларды өткөрүү; 
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-органикалык азыктарды өндүрүүчүлөрдү – дыйкан-фермерлерди, кайра 

иштетүүчүүлөрдү жетиштүү финансылык каражаттар менен колдоо максатында 

жеңилдетилген кредиттерди берүүнү; 

-өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн органикалык айыл чарба продукциясы 

тууралуу маалыматын жогорулатуу жана фермерлердин өз ара тажрыйба алмашуулары 

үчүн телекөрсөтүүлөрдөн атайын убакыт жана газета беттеринен дайыма бөлүп берүүнү, 

алдыңкы тажрыйбаларды, жетишилген жакшы ийгиликтерди көбүрөөк чагылдырууну. 
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