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Сарсухан
Бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ
ва рушди соҳаи кишоварзӣ сол аз сол усулҳо
ва технологияҳои нав ба нав дар истеҳсолот
пешниҳод гардида мавриди татбиқ қарор дода
шуда истодаанд. Барои баланд намудани ҳосилнокӣ ва даромаднокӣ аз масоҳати замини
киштшаванда, ба мо лозим меояд, ки ба низоми нави истифодабарии захираҳои табиӣ гузарем, то тавонем натанҳо истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзиро зиёд, балки ҳолати ҳосилхезии
табии хокро низ нигоҳ доштаю дар оянда зиёд
намоем. Барои ноил шудан ба ин натиҷа, дигар
кардани технологияи мавҷудбудаи анъанавӣ ва
гузаштан ба зироаткории сарфаҷӯй ва ғанигардонии (диверсификатсия) соҳаи кишоварзӣ бо
мақсад мувофиқ аст.
Зироаткории сарфаҷӯй (ЗС) барои ташаккули низоми идораи агроэкосистемаҳо бо
мақсади устувору мукаммал афзун намудани
исеҳсолоти кишоварзӣ истифода мешавад. Зираткории сарфаҷӯй ин усули идоракунии низоми кишоварзӣ ва экологӣ мебошад, ки мақ-

сади он такмили устувор ва афзун намудани
ҳосилнокӣ, зиёд кардани фоида ва ноил шудан
ба амнияти озуқаворӣ бо назардошти ҳифз ва
сарфанок истифода намудани захираҳои табию истеҳсолӣ, инчунин муҳити зисту гуногуннамудии биологӣ замина мегузорад.
Зироаткории сарфаҷӯй ба баланд бардоштани раванди табии ташаккуклёбии биологии
хок асоснок шудаст. Чунин омилҳо ба монанди
таъсири механикӣ ба хок ба ҳадди камтарин
расонида шуда, аз истифодаи омилҳои дигар ба
мисоли истифодаи маводи ғизоии боқимондаи
растанӣ ва сидератҳо, ки баъди пӯсиш таркиби
гумусии хокро ташкил медиҳанд, ба дараҷаи
баланд истифода мебарад. Ҳамин тариқ
дар хок шароите фароҳам оварда мешавад,
ки қисми биологии он (микрорганизмҳои
хок) самаранок фаъолият карда, барои ғанӣ
шудани ҳосилхезии он сабабгор мешаванд.
Зироаткории сарфаҷӯй ба сол аз сол хуб
шудани сохтори хок, баландшавии устувори
ҳосилхезии он, афзуни истеҳсолу кам шудани
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Сарсухан
хароҷот ва беҳтар шудани сифати маҳсулот
оварда мерасонад.
Бо таври дигар гӯем, моҳияти зироаткории
сарфаҷӯй ин аз байн бурдани коркарди механикии хок, рӯйпӯш кардани сатҳи хок бо боқимондаи органикии растаниҳо ва васеъ истифода бурдани (диверсификатсияи) зироатҳо дар
киштгардон мебошад. Мулчакунӣ ба муқобили маҳв кардани растаниҳои бегона низ кӯмак
карда, истифодаи киштгардони майдонро аз
хавфи пайдошавию паҳншавии ангезандагони
касалӣ ва ҳашароти зараррасон нигоҳ медорад.
Ҳангоми ҷорӣ кардани зироаткории сарфаҷӯй лозим меояд, ки муносибат банизоми
зироатчигии анъанавӣ дигар карда шавад.
Дар технологияи анъанавии парвариши зироатҳо, ки ҳоло истифода бурда шуда истодааст, хок ба таври шадид истисмор мешавад. Аз
ин лиҳоз сол аз сол пастравии ҳосилхезии хок
ва кам шудани ҳосилнокӣ ба назар мерасад.
Зироаткории сарфаҷӯй бошад ба барқарор ва

солим гардонидани хок равона шудааст. Технологияи парвариши зироат бе коркарди хок
маънои онро надорад, ки умуман коркарди хок
истифода намешавад. Барои ҷорӣ кардани ин
технология бояд як қатор қоидаҳо риоя карда
шаванд. Ин технология барои 5 ё 10 сол набуда,
балки доимӣ аст. Сатҳи хок бояд доимо ва мунтазам бо боқимондаи растани пӯшида бошад
ва ин қабат на танҳо барои барқарор ва ғанӣ
кардани таркиби гумусии хок, ки барои ба даст
овардани ҳосили устувор ва босифат кафолат
медиҳад, балки барои суст кардани авҷ ва маҳв
кардани алафҳои бегона ва аз байн бурдани
якказироатӣ подош мегузорад.
Зироаткории сарфаҷӯй ин муносибати илмӣ
бо истифодаи об ва намӣ аст. Истифодаи ин
усул имконият медиҳад, ки решаи растаниҳо ба
самти тарқишҳои биологии хок – роҳҳои ҳаракати кирми лойхӯрак ва тарқишҳои решаҳои
зироати пешинакишт, ҳаракат карда, ба қабатҳои поёнии хок расанд, ки ин барои беҳтар
дастрас намудани об ва мутобиқшавӣ дар ша-

Сарсухан
роити хушкӣ мусоидат менамояд. Тарқишҳои
биологӣ ҳангоми боришоти бошиддат растаниро аз серобшавии хок эмин медоранд, зеро оби
изофагӣ тавассути ин тарқишҳо бақабати поёни
хок ҳаракат мекунад ва онро аз шусташавӣ (эрозия) ҳифз менамояд. Бо ин роҳ, зироаткории
сарфаҷӯй барои нигоҳдории экосистема хизмат
расонида, барои мутобиқшавӣ ба тарғйирёбии
иқлим нақши бузург мебозад.
Рӯйпӯши органикии дар сатҳи хок ба вуҷуд
омада барои тез ҷорӣ шудани оби сатҳи хок
мамоният мекунад ва фурсати ҷаббидани об аз
тарафи хок бисёртар шуда, захираи об дар хок
афзунтар мегардад. Ин боқимондаи органикӣ
дар навбати худ чун маводи дар таркибаш обнигоҳдоранда низ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми
хушк омадани ҳаво, рӯйпӯши органикӣ сари
роҳи аз хок бухоршавии обро мегирад. Дар натиҷа миқдори ғуншудаи намии хок барои ташаккулёбии ҳосил сарф мешавад.
Дар солҳои аввали истифодаи технологияи
зироаткории сарфаҷӯй лозим меояд, ки ин қа-
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бат бо олотҳои махсус (испорҳои чуқурраванда – глубокорыхлителы) вайрон карда шавад.
Зироаткории сарфаҷӯй ба таври минималӣ
(дар марҳилаи аввал аққалан дар ҳадди нисфи
меъёр) истифодабарии маводҳои ғайриорганикӣ (нӯриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳо) ва
аз ин лиҳоз ба даст овардани маҳсулоти биологии нисбатан тозаро таъмин мекунад. Бар замми ин зираткории сарфаҷӯй барои пешгирӣ ва
эмин доштани хок аз бодхӯрдашавию обшусташавӣ мусоидат мекунад.
Барои бомувафақият татбиқ гардидани зираткории сарфаҷӯй бояд аз тухмиҳои хушсифат ва техникаи мутобиқ истифода намудан
лозим аст.
Афзалияҳои кишти мустақимро бо нуқтаҳои
зерин нишон додан мумкин аст:

 Cарфаи захираҳои истеҳсолӣ (қувваи
корӣ, вақт, қисмҳои эҳтиётӣ, сӯзишворӣ
ва ғайра);
 Баланд бардоштани самаранокии кишоварзӣ аз ҳисоби кам кардани хароҷот барои
коркарди хок ва паст кардани арзиши аслии маҳсулот;
 Нигоҳдорӣ ва барқарор кардани ҳосилхезии хок вобаста аз кам истифодабарии мошиолоти вайронкунандаи сохтори хок;
 Заиф гардонидани нашъу намои алафҳои
бегона;
 Зиёд гардидани намнигоҳдорӣ дар хок ва ба
даст овардани ҳосилнокии нисбатан устувор дар солҳои камбориш;
 Зиёд гардидани ҳосилнокӣ зимни баланд
шудани ҳосилхезии табии хок;
 Беҳтар гардидани сифати маҳсулоти аз
ҷиҳати экологӣ нисбатан тоза.

Рукнҳои зироаткории сарфаҷӯй
Зироаткории сарфаҷӯй назари муосир
ба парвариши зироатҳои кишоварзӣ аст, ки
солҳои охир дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст.
Низоми зироаткории сарфаҷӯй аз се рукни
асосии бо ҳам алоқаманд иборат аст, ки заминаи кишти мустақимро ташкил медиҳад:
1. Кишти давомноки мустақими зироат бе
коркарди хок ва кам кардани таъсири бевоситаи вайрон намудани хок бо таъсири
олотҳои механикӣ;
2. Нигоҳ доштани рӯйпӯши доимии хок
бо моддаҳои органикӣ (боқимондаҳои
растанӣ ва ё кишти зироатҳои рӯйпӯшкунанда (мулчакунӣ));
3. Ғанӣ гардонидани гуногунии таркиби
киштгардон ва ё диверсификатсияи зироатҳое, ки ҳангоми киштгардон истифода
мешаванд.
Рукни аввал: Кишти давомноки
мустақим бе коркарди хок
Кишти мустақим баъд аз ғунучини ҳосили
зироати пешинакишт ба рушду нумӯи зиро-

ат мусоидат намуда, ба хок таъсири манфии
минималӣ мерасонад. Яъне, ҳангоми кишти
мустақим баъд аз ғунучини зироати пешинакишт, ҳолати табии хок бояд то ҳадди имкон
нигоҳ дошта шавад.
Кишти мустақим бо истифода аз тухмипошакҳои дастӣ ва тракторӣ гузаронида мешавад. Олоти кории тухмипошак то ба ҷуқурии
додашудаи кишти тухмӣ хокро буррида медарояд, ки дар он ҷо тухмӣ ва нуриро ҷойгир карда бо хок рӯйпӯш менамояд.
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Кишти беҳтарин он аст, ки дар сатҳи хок изи
ҷои кишти тухмӣ намоён набошаду сатҳаш бо
боқимондаи органикӣ рӯйпӯш шуда бошад.
Ҳамзамон бо гузаронидани кишти тухмӣ, майдон бо гербитсид барои нобуд сохтани алафҳои
бегона коркард карда мешавад.
Рукни дуюм: Нигоҳдории давомноки
рӯйпӯшии органикии хок
Ба сифати рӯшпӯшкунандаи хок маводи гуногуни органикӣ (боқимондаи растаниҳо ва ё
компост) истифода мешавад, ки онро дар сатҳи
майдони кишт баробар паҳн мекунанд ва он
барои беҳтар шудани ҳолати хок нақши бузург
мебозад. Як қабил зиротаҳои дар зимистон
авҷкунанда маълум ҳастанд (мушунг, мунҷ,
перко, ҷав ва ғайра), ки бо мақсади истифода
чун нурии сабз, парвариш кардан мумкин аст.
Ин зироатҳоро бо олоти махсус ба сатҳи хок
майда карда мепошанд ва маводи хуби рӯйпӯшкунанда ба ҳисоб мераванд. Боқимондаи
растаниҳо ва ё киштҳои рӯйпӯшкунанда хокро
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аз эрозия эмин медорад, бухоршавии намиро
аз сатҳи хок кам ва рушди алафҳои бегонаро
суст мекунанд, микрорганизмҳои дар хок ҳаётбарандаро аз таъсири марговари нури офтоб нигоҳ медоранд. Микрорганизмҳои хок ин
боқимондаи органикиро ҳамчун ғизо истифода
мебаранд. Дар натиҷа ҳамзистии хуби микрорганизмҳои хок ва решаи растанӣ ба амал омада нашъу намои онҳо хуб ва ҳосилнокӣ афзун
мегардад. Дар оянда боқимондаи растаниҳо
пӯсида ба қисми гумусии хок табдил меёбанду сохтор ва ҳосилхезии онро беҳтар мегардад.
Сатҳи муҳофизи хок, аз ҷониби боқимондаҳои
растанӣ пайдо мешавад ва барои сафолакшавии хок мамоният мекунад. Бошиддат гарм ва
ё хунукшавии хокро нигоҳ дошта ба мӯътадил
шудани ҳарорати хок мусоидат мекунад. Шароити дар хок фароҳам омада барои хуб авҷ
кардани решаи растанӣ сабабгор гашта ба даст
омадани ҳосилнокии устувори зироатҳои кишоварзиро таъмин менамояд.

Вазифаҳои зироати рӯйпӯшкунанда (сидератҳо) аз инҳо иборат аст:
 Нарм гардидани сохти хок – зиёд шудани гузариши реша ба қабатҳои поёнии хок.
Решаи зироатҳои тиррешадошта бе мамоният ба қабатҳои чуқури хок ворид шуда,
сахтшавии хокро бо таври табии вайрон
месозанд.
 Ғуншавии боқимондаи растанӣ (маводи
органикӣ) дар сатҳи хок – асосан барои
ин мақсад аз зироатҳои хӯшадор истифода кардан мувофиқ аст. Ин зироатҳо метавонанд миқдори зиёди моддаҳои ғизоии
хокро таъмин намоянд.
 Ғанигардонии хок бо нитроген – зиёд кардани миқдори нитрогени биологии хок зимни кишти зиратҳои лӯбиёгӣ тавассути фаъолияти лундаҳои нитрогенғункунандаи реша.
 Озод ва дастрас кардани маводи ғизоии
дастнораси хок – таҷзия кардани маводи
душворҳалшавандаи таркибӣ аз қабили
фосфор, калий ва дигар элементҳо дар хок.
Зироатҳое маълуманд, ки (аз қабили марҷу-
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Рукнҳои зироаткории сарфаҷӯй
мак, аз оилаи чилликгулҳо: хардал, турб,
индов, турби ёбоӣ, шалғамча ва дигарҳо)
метавонанд маводҳои ғизоии дар таркиби
комплекси мураккаби хок сахт фурбӯдаро
таҷзия карда барои дастрас шудани онҳо барои зироатҳои оянда омода созанд.
 Мамоният кардан ба нашъу намои
алафҳои бегона – зимни рӯйпӯш шудани
хок бо қабати органикии растанӣ шароите
фароҳам меояд, ки барои авҷи алафҳои бегона номусоид аст.
 Ҷойгир шудани микроорганизмҳои гуногун. Рӯйпӯшкунии хок бо боқимондаи
растанӣ барои авҷ кардану зиёд шудани
гуногуннамудии микроорганизмҳои хок
мусоидат мекунад. Дар навбати худ ин
микроорганизмҳо боқимондаи растаниҳоро
чун ғизо истифода бурда, дар натиҷаи ҳамзистии муфид барои беҳтар шудани нашъу
намои растаниҳо кумак мекунанд, ки ин ба
зиёд шудани ҳосилнокӣ оварда мерасонанд.
 Захирашавии намӣ, мамонияти обшусташавӣ (эрозия) ва пайдошавии сафолак дар сатҳи хок. Рӯйпӯшкунии хок бо

боқимондаи растанӣ ба обшусташавӣ ва
пайдо гардидани сафолак дар сатҳи хок мамоният карда ба бештар захира гардидани
намӣ дар таркиби хок мусоидат менамояд.
Рукни сеюм: Ғанигардонии
(диверсификатсияи) намудҳо ва
наъвҳои зироат, ки дар киштгардон
парвариш мешаванд.
Ғанигардонии киштгардон бо истифода
аз намудҳои зироатҳо барои тадриҷан паст
шудани сирояти касаливу зараррасонҳоро
мусоидат менамояд. Алхусус, истифодаи
киштгардон барои серҳосил кардани таркиби
хок бо боқимондаҳои гуногуни растанӣ,
истифодаи хок дар қабатҳои гуногун, берун
овардани маводи ғизоии хок аз қабатҳои
чуқури он, барқарор кардани гуногуннамудии
флора ва фаунаи хок, кам кардани таъсири
микрорганизмҳои
зараррасони
зиратҳои
як оила тавассути боқимондаи растаниҳо
ва ғайра зарур аст. Парвариши зироатҳо аз

Рукнҳои зироаткории сарфаҷӯй
оилаи лӯбиёгиҳо барои пайваст кардани
нитрогени ҳаво ва дастрас шудани онҳо ба
дигар зиратҳо муҳим аст. Ба ғайр аз ин кишти
гуногуни зироатҳо ва боқимондаи онҳо, ба
ҷалби намудҳои гуногуни микроорганизмҳо
мусоидат мекунанд, ки дар навбати худ онҳо ин

боқимондаҳоро ҳамчун ғизо истифода карда
барои дастрас шудани маводҳои гуногуни ғизоӣ
ба растаниҳо кумак мерасонанд. Аз нигоҳи
дигар кишт ва истеҳсоли маҳсулоти гуногун
барои бой кардани таркиби ғизоии (ратсиони)
хӯроки инсон низ аҳамияти хоссаро дорад.
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Ҷоришавии зироаткории сарфаҷӯй дар Осиёи Марказӣ
Аз панҷ давлати дар
Осиёи Марказӣ вуҷуддошта
зироаткории сарфаҷӯй танҳо
дар Қазоқистон, Ӯзбекистон,
Қирғизистон ҷорӣ шудааст.
Аз рӯи нишондиҳандаҳои
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Қазоқистон дар соли 2011
технологияи зироаткории сарфаҷӯй дар масоҳати 11,7 млн.
гектар ҷорӣ шуда буд, ки 70%
тамоми масоҳати кишти гандумро ташкил додааст.
Аз сабаби он, ки гандуми
тирамоҳӣ яке аз зироатҳои
муҳим барои таъмин кардани амнияти озуқаворӣ барои мамлакатҳои минтақа
ба ҳисоб меравад, имрӯз
таҳқиқотҳои пешина оид ба
кишти гандум дар пушта, саривақтӣ ва муфид шудаанд.
Парвариши гандуми тира-

ɶˆ˕˓ʲ˘ˊ˓˕ˆˆȱ˖ʲ˕˟ʲˤ˝ˇȱʹʲ˕ȱˤʲˡ˓ˑȱŗŞśȱːˏˑȱʶʲ
řƖ ŗƖ

ŚƖ
ŗƖ
ŗŚƖ

ʅ˖ˆʻ
ʍˊ˕ʲˆˑʲȱʵʲȱʇ˓˖˖ˆˮ
ɧʵ˖˘˕ʲˏˆˮȱʵʲȱɶʺˏʲˑʹˆˮˆȱʃʲʵ

ŚśƖ

ɯʵ˕˓˔ʲ
ʈ˙ʴȱȬȱʈʲˠʲ˕ʲȱɧ˟˕ˆˊʲ
ɧːʺ˕ˆˊʲˆȱʘˆː˓ˏˈ
ɧːʺ˕ˆˊʲˆȱʖʲˑ˙ʴˈ
řŘƖ

моҳӣ дар пуштаҳо бо меъёри
2-3 млн тухмии қобили нашв,
истифодабарии нуриҳои минералӣ бо меъёри Р45N90 кг/ га
ва обмонӣ дар ҷӯякҳо ба даст
овардани ҳосили устувори дон
ва пастравии арзиши аслии
онро дар манотиқи обёришавандаи Қазоқистони Ҷанубӣ
тасдиқ намудаанд.

Қайд шудааст, ки тавассути
зираткории сарфаҷӯй таназзулёбии хок паст рафта, микдори
маводи органикии он афзун
шудааст, инчунини масрафи
об, тухмӣ ва сӯзишвори кам
гашта даромаднокӣ зиёд гардидааст.

Ҷоришавии зироаткории сарфаҷӯй дар Осиёи Марказӣ
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Бартариҳо ва маҳдудияти зироаткории сарфаҷӯй
Бартарӣ ва маҳдудияти
зироаткории сарфаҷӯй
Зироаткории сарфаҷӯй ба ташкил кардани
низоми устувори истеҳсоли маҳсулот бо роҳи
нигоҳ доштан ва афзун кардани сарватҳои табию гуногуннамудӣ мусоидат мекунад. Ин
усул шароити беҳтари табииро барои микроорганизмҳои хок фароҳам меорад, ки ҳамзистии онҳоро бо решаи растанӣ таъмин карда
шароити хуби нашъунамои растанӣ ва рӯёнидани ҳосили устуворро кафолат медиҳад. Яъне,
барои дастрас шудан ба амнияти озуқавории
тулонӣ мусоидат карда, сермаҳсулии (интесификатсияи) экосистемаро таъмин месозад.
Ҳангоми хушк омадани ҳаво қабати
органикии сатҳи хок барои нигоҳ доштани намӣ
мусоидат мекунад. Дар зироаткории сарфаҷӯй
решаи растаниҳо ба сурохиҳои биологии
аз тарафи кирмҳои лойхӯраку решаҳои
зироатҳои пешинакишт сохта рафта, қабатҳои

нисбатан чуқури хокро фаро мегиранду аз
намии он истифода бурда хушкиро аз сар
мегузаронанд. Ин ковокиҳои биологӣ инчунин
растаниро аз обзеркуни низ эмин медоранд, об
бо ин ковокиҳо ба қабатҳои поёнии хок рафта
онро аз шусташавӣ нигоҳ медорад.
Коркарди хок дар байни дигар тадбирҳои
агротехникӣ яке аз серхароҷоттарин асту барои ифлосшавии ҳаво мусоидат мекунад.
Кишти мустақим бе шудгор ва дигар тадбирҳои омодакунии хок ба кишт, ба деҳқонон
имконият медиҳад, ки то 30-40% хароҷотро
кам кунанд, алалхус қувваи корӣ ва сузишвории гаронро сарфа кунанд.
Барои ҷорӣ кардани технологияи муосир ба
деҳқонон пеш аз ҳама беҳбудӣ ва бартарияти
онро нишон дод. Дар ин ҳолат ин навоварӣ метавонад аз тарафи деҳқонон дастгирӣ ёбад.
Деҳқонон бояд сараввал фарқияти низоми
технологии анъанавӣ ва муосирро дарк карда

Бартариҳо ва маҳдудияти зироаткории сарфаҷӯй
тавонанд, ки чиро мехоҳанду ба чи ноил мешаванд. Дар ҳолати ҷорӣ кардани зироаткории
сарфаҷӯй, бартариҳои онро метавон ба гурӯҳҳо
ҷудо кард:

никӣ, инчунин хароҷот ба кирояи қувваи
корӣ;
 Самараи иқтисодии баланд дар мавриди
паст рафтани арзиши аслии маҳсулот.

 Бартарии иқтисодӣ, ки ба афзун кардани
самаранокии истеҳсолот оварда мерасонад;
 Бартарии агрономӣ, ки самаранокии хокро зиёд менамояд;
 Бартарии экологӣ ва иҷтимоӣ, ки барои
ҳифзи хок равона шуда соҳаи кишоварзиро нисбатан устувор мегардонад.

Бартарии агрономӣ

Бартарии иқтисодӣ
Ҳангоми ҷорӣ кардани зираткории сарфаҷӯй се бартарияти иқтисодӣ ҷой дорад:
 Сарфа кардани вақт ва аз ин лиҳоз кам шудани талабот ба қувваи корӣ;
 Кам шудани масраф аз қабили сӯзишворӣ,
истифодаи техника ва хизматрасонии тех-

Ҷорисозии зироаткории сарфаҷӯй ба беҳтар
шудани ҳосилнокии хок оварда мерасонад:
 зиёд шудани маводи органикии хок;
 захираи бештари намӣ дар хок;
 беҳтар шудани сохтори хок ва фароҳам
омадани шароти беҳтар дар минтақаи фарогирии реша.
Худи он ки дар сатҳи хок миқдори зиёди
боқимондаҳои органикӣ мемонанд, аллакай ба
беҳшавии шароити обу сохтори он таъсир мерасонад. Сараввал ин қабати органикӣ фақат
дар қабатҳои болои хок ва дар дурнамо ба
қабатҳои зер низ таъсир расонида хокро бой,
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Бартариҳо ва маҳдудияти зироаткории сарфаҷӯй
ҳосилхезии табии ва намиғунҷоишро зиёд,
сохторашро хуб мегардонад. Аз ин рӯ ҳатто
истифодаи ночизи нурӣ ба гирифтани ҳосили хуб ва устувор имконият медиҳад.
Бартарии экологӣ
Ҷорисозии зироаткории сарфаҷӯй бартариятҳои экологиро низ дорост:
 Паст ё бартараф шудани обшусташавӣ ва
бодлесшави хок (эррозия), ки дар натиҷа
аз лой пуршавии заҳбуру заҳкашҳо аз байн
мераванд;
 Беҳтар шудани сифати оби аз майдон ҷорӣ
шуда баромада (на лойоба балки оби тоза
ҷорӣ шуда мебарояд);
 Беҳтар шудани сифати ҳаво (чангшавии хок
ҳангоми гузаронидани тадбирҳои агротехникӣ);
 Зиёд шудани таркиб ва миқдори микроорганизмҳои таркиби хок;
 Фурӯкашии гази карбонат ва кам кардани
таъсири тағйирёбии иқлим (гармшавии
муҳити зист).

Маҳдудияти зироаткории сарфаҷуй
Ба маҳдудияти зираткории сарфаҷӯй ин
нуктаҳоро қайд кардан мумкин аст:
 Дар дурнамои наздик ин хароҷоти баланд
барои хариди таҷҳизоти махсуси кишткунанда ва низоми тамоман дигари нигоҳдории зироатчигӣ мебошад, ки аз деҳқонон
донишу малакаи иловагиро талаб мекунад;
 Дар давраи аввали истифодаи зираткории
сарфаҷӯй барои маҳв сохтани алафҳои бегона истифодаи гербитсид лозим аст;
 Ба роҳ мондани шабакаи низоми хизматрасонии кишоварзӣ ва дастгирии фермерон
ба ҷорисозии зираткории сарфаҷӯй;
 Дигар кардани тафаккури хоҷагидорон, гузаронидани омӯзишҳо, ташкили қитъаҳои
намоишдиҳӣ, чоп ва тақсим кардани маводҳои ташвиқотӣ.

Адабиётҳои истифодашуда
1. Дастурамал барои фермерон оид ба ҷорӣ намудани технологияи зироаткории сарфаҷӯёна ва
ғанигардонии диверсификатсияи низоми кишоварзӣ. FAO/ Душанбе – 2015. С 1 - 39.
2. Почвозащитное и ресурсосберегающие земледелия. FAO / Турция – 2013. С -1 – 80.
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Зироаткории сарфаҷӯй
(Дастури амалӣ)
Мураттибон:
Шавқат Ҷурае, Маруфқул Маҳкамов
Ороишгари компютерӣ:
Тимур Мадибаев
(tim.madibaev@gmail.com)
Формати 210х148,5 мм (А5).
Ҳарфи «Palatino Linotype».
Қоғази офсетӣ. Чопи офсетӣ.

