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аткендин
Кадамжайы кокон
гиласы, шабдалысы
менен атактуу болсо
андагы Халмион
айыл өкмөтүн базары
менен тааныйбыз.
Айрыкча жүзүм күткөн
багбандарга суктанып
бүтпөйсүң. Бүгүн дал
ошол айыл өкмөттүн
башчысынын мурдагы
орун басары Муктар
Дадаев менен «Тоолуу
агроэкосистемада
тамактанууну
жакшыртуу»
долбоорунун алкагында
элдин туура тамактануу
боюнча алган билими,
аткарган иштери
тууралуу маектештик.
- Саламатсызбы
Муктар мырза, алгач
сиздердин айыл өкмөтү
тууралуу кыскача
маалымат берип
өтсөӊүз?
- Он үч калктуу конуштардан турган Халмион айыл
өкмөтүндө 20 миӊден ашуун
эл жашайт. Негизинен элибиз талаачылык жана мал
чарбасы менен алектенет.
Айдоо сугат жери жалпы 3
миӊ гектардан ашат. Жазы
ысык, кургакчыл келет.
Айыл өкмөттүн 2020-жылга
ички бюджети 25 миллион
сомдун тегерегинде, мамлекеттен кошумча дотация алып турат. Акыркы
жылдары айыл аймагында
соода жана кызмат көрсөтүү
тармактары өнүгүп жатат.
Аймакта Баткен областында эӊ чон эсептелген "Баяман" базары иштеп турат.
Үй эмеректерин жасоочу
30дан ашуун кичи цехтер
бар. Багбанчылыктан жүзүм
өстүрүү өнүгүүдө. Жылына
бир канча фурада чет өлкөлөргө сатылат. Өндүрүштүк
иштеп чыгаруу жок болгондуктан элдин 15 проценти
эмгек миграцияда. Сугат
суу менен камсыздалышы
да 80-90 проценти түзөт.
Ошондуктан айыл чарба
эгиндерди өстүрүүдө чектөөлөр бар. Негизинен
дыйкандар буудай, жүгөрү,
беде, көп жылдык бактардан өрүк, жүзүм, шабдалы
өстүрүүнү жакшы колго
алышкан. Акыркы жылдары
малина өстүрүү да өнүгүп
жатат. Айыл аймагында
2 ГСВ, 5 ФАП, 8 мектеп, 1
аймактык оорукана, 1 СПА,
1 жайыт пайдалануучулардын бирикмеси бар. Мен
2011-2018-жылдары айыл
өкмөттүн жер маселелер
боюнча адиси, орун басары
болуп иштедим. Андыктан
айылымды жакшы билем.
Азыркы күндө жеке чарбам менен алектенем. Анча
мынча долбоорлор менен
иштешип жатам. Чекелик

Муктар Дадаев:

"ТУУРА ТАМАКТАНУУГА
ҮЙ-БҮЛӨДӨ ЭРКЕКТЕР
ШАРТ ТҮЗҮШҮ КЕРЕК"
айылында жыйырма бир
адамдан куралган өз ара
жардамдашуу тобум бар.
Аларга «Тоолуу агроэкосистемада тамактанууну
жакшыртуу» долбоорунун
алкагында туура тамактанууну жакшыртуу максатында тренингдерди өтүп,
маалыматтарды жайылтып
жатам.

талап көп болгон талаа
эгиндерин өстүрүүгө толук
шарт бар. Акыркы жылдары
базарларда жашылчаларга
болгон талап өтө жогору,
баасы да кымбат болуп
жатат. Көпчүлүк учурда
базарда сатылган жашылча жемиштер өзүбүздө аз
өндүрүлүп башка региондордон ташылып келинип,

- Бул долбоорго
кантип катышып
калдынар?
- Долбоорду социалдык тармактагы жарыя
аркылуу билип, катышып
калдык. Айыл өкмөттө
иштеп жүргөн кезимде да
Жалал-Абад Айылдык консультациялык кызматынын
башка долбоорлору менен
да иштешип калганым бар.
Долбоордун шарты боюнча
группада 20дан кем эмес
мүчө болуусу зарыл деп
айтылган. Ошол себептен
айылдагы бош айдоо жер
участкалары бар жана жер
иштетүүгө мүмкүнчүлүгү
болгон үй-бүлөлөрдү топко
тандап алдым. Долбоорго
катышуунун негизги себеби айылыбызда айдоо жер
аянттары жетиштүү жана
сугат суу менен да жакшы
камсыз болгондуктан көп
киреше берүүчү, базарда

сатылып жатат. Бизде негизинен көп жылдык бак
жана тоют үчүн эгиндер
өстүрүлөт. Айыл аймагыбыз
чоң шаарлардан алыс болгондуктан мурдатан союз
убагында негизинен техникалык өсүмдүктөр жана
тоют өндүрүлгөндүктөн
жалпы элдин шыгы аз болуп жатат. Жашылчаларды
өстүрүү көп киреше алуу
бүгүнкү күндүн талабы
болуп жатат. Айыл аймагыбызда региондо чоӊ базар
иштеп жаткандыктан, көп
киреше берүүчү жашылчаларды өстүрүп сатууга
мүмкүнчүлүк бар. Топтун
мүчөлөрүн долбоорго катышууга кызыктыруу үчүн
жардам катары берилген
акча каражатына жашылча жемиштердин үрөндөрүн сатып алууну чечтик.
Учурда помидор, бадыраӊ,
болгар калемпири эгилди.

- Долбоордун
бирден бир максаты
жарандар өз жашыл
бакчаларында
жашылчаларды
органикалык жол
менен жетиштирип,
туура тамактанууну
жакшыртуусу эмеспи.
Органикалык чарба
жүргүзүүдө эмне
кыйынчылыктар болду?
- Жер участкаларды
күзүндө даярдоого аракет
кылдык, айрыкча органикалык жер семирткичтерди пайдаланууга аракет
кылып жатабыз. Үрөндүн
сортун тандап алуу жана
аны өстүрүү илдеттер жана
зыянкечтер менен күрөшүүдө кыйынчылыктар
болду. Өткөрүлгөн окуу
тренингдерде бул темада
өтө көп талкуулар болду.
Адамга зыянсыз препаратарды пайдаланууга аракет
кылып жатабыз. Бадыраӊдын арзуу деген сортун ар
бир мүчөгө 100 даанадан
тийген. Түшүмү жакшы болуп өзүбүздөн артып тууган
урук, коӊшуларга да жетип
жатат. Быйылкы жыл бадыраӊга тойдук. Помидордун
4 сортун алганбыз. Ар бир

үй-бүлөгө 0,1 га жер аянтына
жетиш керек эле, бирок кээ
бири көчөттү толук өстүрө
албай азыраак жерге эгип
калышты. Кээ бир участкаларда ар кандай себептер
менен илдеттер көп болуп
түшүм начар. Бүгүнкү күндө
группабыздын көпчүлүк мүчөлөрү өстүргөн эгиндерин
базарга сатышууда. Баасы
18-20 сомдон. 3-4-терим
болуп калды, буюрса киреше
жакшы болот.
- Учурдагы эпидемия
эмнени үйрөттү?
- Менимче санитардык
нормаларды сактоого жана
азык түлүк коопсуздугун
алдын алуу үчүн ар бир
үй-бүлө жоопкер экендиги
байкалды.
- Сиздин максатыӊыз
туура тамактануу
боюнча элге маалымат
жайылтууда болду.
Канча ирет семинар
өттүӊүздөр, ага канча
адам катышты?
- Туура тамактануу боюнча мен өзүм үч топ менен
иштедим, анда жалпы 61
адам. Бир топ мурда ЖА АКК
тарабынан уюштурулган
болчу, ошол топтун ишин
жандандырып алар күнөс-
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канада жашылчаларды өстүрүүнү үйрөнүүнү колго
алышты жана топтун төрт
мүчөсү чакан күнөскана курду. Алардын ортодо ай сайын топтолуп туруучу акча
каражаттары бар. Андан
сырткары туура тамактануу
боюнча айыл аймагындагы
элдик жыйындарда кошумча
такай маалымат берип турдум. Көпчүлүк аябай кызыгышты. Таза, органикалык
зыянсыз мөмө-жемиштерди
өстүрүү, пестициттерди
кандай пайдалануу керек
экендиги жөнүндө айтып
жаттым.
- Туура
тамактанууга аялдар
көп кызыгышат, сиз
эркектерге да бул
маалыматтарды билүү
керек деп эсептейсизби?
- Эркектер үй-бүлөдөгү
азык-түлүк коопсуздугун
камсыздоо, шарттарды жаратуу менен эле чектелип
калбоосу керек. Шарт дегенде азык түлүктөрдү түрү
менен сактоочу атайын бөлмөлөр менен камсыз кылуу
да кирет. Андан сырткары
жумуртка жана эт үчүн үй
канаттуларын, сүт, эт азыктары үчүн жаныбарларды
багуу, айыл чарба эгиндерин өстүрүү үчүн айдоо
жер аянттарын камсыздоо
бул биринчи үй-бүлөдөгү
эркектин милдети. Өз колун
менен өстүрүп, багып жеген
ишенимдүү да. Таза, экологиялык азыктарды өндүрүү
жана пайдаланууну билүү да
эркектердин милдети. Улуттун дени сак болуусу үчүн
аял эркек бирдей жоопкер
деп ойлойм.
- Туура тамактануу
боюнча билип, окуп
баштаганыӊыздан
кийин күнүмдүк
жашооӊуздарда жаӊы
адаттар пайда болду?
- Мурда үйдө аз пайдаланган азык түлүктүн түрлөрү артты. Аларды пайдаланууну үйрөндүк. Айталы
кызылча, шалгам, ашкабак,
нокот, маш, лоянын түрлөрү, чеснок, бал сыяктуу
тамак аштар. Мен үчүн бул
долбоорго катышуу өтө натыйжалуу болду. Өзүмдүн
кесибим агроном болгону
менен күнөскананы куруу,
жашылча жемиштерди өстүрүүдөгү көп сырларды
үйрөндүм. Түзүлгөн эки өз
ара көмөктөшүү тобундагы
акча каражатын иштетүүнү,
финансылык билимди топтун мүчөлөрүнө үйрөтүү өтө
зарыл экендигин байкадым.
Долбоордогу топтун туруктуу болуусу үчүн аларды
финансылык билимин жогорулатуу бүгүнкү күндүн
талабы экен.
Гүлмайрам
Сабирбекова

