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КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ-ЧАРБА ТАРМАГЫНДА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ҮНӨМДҮҮ
ПАЙДАЛАНУУНУН УЮШТУРУУЧУЛУК-ЭКОНОМИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ

Макалада  Кыргызстандын  айыл-чарбасында  жаратылышты  үнөмдүү  пайдалануудагы
көйгөйлөрдү  чагылдыруу  менен  аларды  экономикалык  механизмдер  менен  чечүү  жолдорун  изилдөө
каралган.
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THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF KYRGYZSTAN, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS

Article,  coverage of cost-effective use of  natural  resources and agriculture,  economic study of  the
mechanisms and ways to solve them.
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Биздин  сүйүктүү  жана  экологиялык  кооз  жаратылышка  бай  мамлекетибиз  менен
сыймыктанабыз  жана суктанабыз.

Өнөр-жай  өндүрүшүнүн  ар  тараптан  өнүгүшү  менен  айлана-чөйрөнү  коргоо  жана  анын
ресурстарын үнөмдүү пайдалануу- азыркы мезгилдин актуалдуу көйгөйлөрү болуп калды.

Кыргыздын башын бириктирип сактап калган жана туу туткан Манас баатырыбыз да өзүнүн
ураанында жаратылышка аяр мамиле кылган жана сунуштаган. 

Адамдын  жаратылыш  чөйрөсүнө   тийгизген  таасири  жаратылыштык  кубулуш  катары
каралып,  мында  чарбалык  ишмердүүлүк-негизги  жаратылышты  кайра  өзгөртүүчү  фактор  катары
каралат.  Жыйынтыгында  коомдун  өнүгүшүнүн  максаты  жана  принциптерине  карабастан  чарбалык
ишмердүүлүк  жана  жаратылыш  системасынын  ортосунда  карама-каршылыктар  пайда  болот.
Айрыкча  бул  карама-каршылыктар  айыл  чарбасында  айкын  билинип  турат.  Чарбалык
ишмердүүлүктөрдүн  жыйынтыгы  менен  айыл  чарбасында  агроланшафттын  негизги
компененттеринин (атмосфера катмары, суу объекттери ж.б.) каситтери ачык-айкын өзгөрөт. Ошол
эле  учурда  жаратылыш  ландшафттарынын  негизги  каситтеринин  бузулушу  жылуулук,  суу,
биологиялык  жана  геохимиялык  баланстын  өзгөрүшү  жана  жаратылыш  системаларынын
экологиялык теё салмактуулугунун бузулушуна алып келет. [2] 

  Агрардык  чєйрєнун  экологиялык  теё  салмаксыздыгынын  кесепети  жер  фондунун
дегредациясы  жана  азайышы,  токой  аянтынын  кыскарышы,  ландшафтын  булганышы,  аба  жана
суунун  сапатынын  начарлашы  менен  байланышкан.  Адамдардын  айыл-  чарба  ишмердүүлүгүнүн
баардык учурунда дүйнө жүзүндө жалпы жердин жоготуусу 2 млрд. га, азыркы убакта ал 1,5 млрд.га
ны түзөт. Акыркы кырк жылда айыл чарбасында 430 млн.га иштетилген айыл чарба жери жоготууга
дуушар  болду.  Кээ  бир  баалоолорго  караганда  азыр  1,2  млрд.га  айыл  чарба  жерлери  дегредацияга
дуушар болуп жатат.

 Кыртышты  минералдык  азот  жер  семирткичтери  менен  семиртүү  анын  нитриттер  менен
ууланусуна  алып  келет.  Пестициддерди  ашыкча  иштетүү  айлана  чєйрөгө  жана  адамдардын
ден-соолугуна  аябай  коркунуч  туудурат.  Жыл  сайын  максаты  боюнча  иштетүүгө  жараксыз  айыл
чарба  багытындагы  жерлер  көбөйүп  жатат.  Өсүмдүктөрдү  туура  эмес  жайгаштыруу,  коргоо
системасы,  машина-трактордук  парктын  эскириши  жана  техниканын  жетишпестиги  айыл-чарба
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продукцияларын  өндүрүшүнүн  кыскарышы  жана  агроэкосистеманын  туура  эмес  өзгөрүшүнө  алып
келди.[3] 

 Айыл-чарбасы  акыркы  жылдарда  булгануу  масштабы  боюнча  алдынкы  орундарга  чыкты.
Анын  себеби,  мал-чарбачылыгынын  курулуштары  жана  калдыктарды  тазалоочу  каналдардын
жоктугу, минералдык жер семирткичтердин жана улуу химикаттардын колдонулушу, жаамгыр суусу
менен көлдөргө же көлмөлөргө түшүп, балыктарга же өсүмдүктөргө коркунуч туудуруп жатат.

  Жогорудагы  айтылган  көйгөйлөрдөн  чыгуу  үчүн,  айыл  чарбасын  экологиялык  жак  менен
байланышкан  механизмдерди  түзүү  зарылчылыгы  келип  жатат.  Ушул  багытта  жаратылышты
пайдалануунун эффективдүү экономикалык механизмин калыптандыруу негизги багыттардан болуп
саналат.[1]

 Жаратылышты  пайдалануунун  эффективдүү  экономикалык  механизминин  маселелери
болуп:

- жаратылышты коргоо чараларын пайдаланууну пландаштыруу жана каржылоо;
-жаратылыш  ресурстарын  иштетүүгө,  коргоолуучу  жаратылыш  чөйрөсүн  булгоочу

буюмдарды жана таштандыларды 
таштоого лимит коюу.
-  жаратылыш  ресурстарын  иштетүү   үчүн,  коргоолуучу  жаратылыш  чөйрөсүн  булгоочу

буюмдарды жана таштандыларды 
таштоо үчүн төлөмдөрдүн нормативин орнотуу;
-  ресурстарды  сактоочу  жана  аз  таштанды  чыгуучу  технологияны  киргизүү,  традициялык

эмес  энергияны  жана  жаратылыш  чөйрөсүн  коргоонун  эффективдүү  чарасын  иш  жүзүнө  ашырган
ишкана, мекеме, уюмдарга жана жарандарга салыктык, кредиттик ж.б женилдиктерди  берүү;

-  курчап  турган  жаратылыш  чөйрөсүнө  жана  адамдын  ден-соолугуна  тийгизген  зыяндын
ордун толтуруу.

  Айыл-чарбасында  жаратылышты  үнөмдүү  пайдалууну  камсыз  кылуу  үчүн  төмөнкүлөр
зарыл:

-   зыянкечтер  менен  күрөшүүнүн  үнөмдүү  стратегиясын  камсыз  кылуу,  агротехникалык
ыкмаларды, минералдык жер семирткичтердин нормасын билүү жана сактоо;

-  коргоонун  химиялык  каражаттары  жана  жер  семирткичтери  менен  биологиялыктын
айкалышуусу;

-   айыл-чарба  багытындагы  жерлердин  табигый  түшүмдүүлүк  кыртышын  сактоо  жана
калыбына келтирүү;

-  энергиянын  экологиялык  коркунучсуз  өндүрүшүн  кубаттоо,  биогазды,  калдыктык  чийки
заттар жана электр энергиясынын альтернативдүү булактарын иштетүүнү эске алуу менен;

-  энергияны  жана  чийки  заттарды  ташууда  жоготууну  азайтуу,  о.э  унаанын  экологиялык
коркунучсуз түрлөрүн, унаалык коммуникация жана күйүүчү майларды жанылоо жана өнүктүрүү.

 Айыл-чарбасынын продуктуулугун жогорулатуу үчүн үнөмдүү агротехника жана кыртышты
сактоочу  атайын  чараларды  иш  жүзүнө  ашыруу  өзгөчө  мааниге  ээ.  Мисалы:  ар  түрдүү  бак
дарактарды  талааларга  отургузуу,  жер  кыртышын  сактап  калуу  менен  канаттулардын  жайгашуусу
зыянкечтерге  күрөшүү  үчүн  шарт  түзөт.  Зыянкечтер  менен  күрөшүүнүн  биологиялык  ыкмаларын
өнүктүрүү  айыл  чарбасында  пестициддерди  колдонууну  кыскартат.  Талааларда  коргоочу  токойдук
отургуузулар суу жана шамалдык бузуулулардан сактайт

   Өсүмдүктөр  менен  катар  эле  экологиялык  чарба  мал  чарбасында  да  иш  жүзүнө  ашыш
керек. Мисалы; кошумча продукция жана органикалык жер семирткичтерди алуу.

   Жогорудагы  айтылган,  жаратылышка  жооптуу  мамилени  калыптандырган  адамдардын
ишмердүлүүгүнүн  бардык  чөйрөсү,  үнөмдүү  жаратылышты  пайдаланууну  калыптандыруу,
келечекте  жаратылышты  сактаган  технологияны  колдонуу  бүгүнкү  күндүн  экологиялый
көйгөйлөрүн  чечүүгө  жардам  берет  жана  жаратылыш  менен  болгон  гормондук  байланышка  алып
келет.

  Жаратылышты үнөмдүү пайдалануу мамлекеттин активдүү колдоосусуз мүмкүн эмес.
 Мамлекеттик  башкаруу  органдары,  илимий  уюмдар,  агрардык  ЖОЖдор,  инновациялык  
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борборлор,  бизнес-инкубаторлор  жана  айыл-чарба  ишканаларынын  жаратылышты  сактоочу
инновациялык  долбоорлорунун  бирдиктүү  иш  чарасынын  илимий  принцибин  эл  аралык,
мамлекеттик,  аймактык  деёгээлде  иш  жүзүнө  ашырыш  керек.  Буларды  төмөнкү  багытта
комплекстүү иш чаралар түзөт:

-агрохимиялык;
-гидромелиоративдик;
-техникалык;
-агро токой мелиоративдик.
  Аталган  иш чараларды  иш жүзүнө  ашыруу үчүн  каралган  ар  түрдүү  программаларды  жана

проекттерди  каржылоонун,  өзгөчө,  бюджеттик  каражаттан,  жетишпестиги  терс  фактор  катары
эсептелет.  Өзгөчө,  айыл-чарба  товар  өндүрүүчүлөрдүн  жаратылышты  сактоонун  иш  чараларына
болгон кызыкчылыгын камсыз кылуу керек 

    Жалпысынан  жыйынтык  кылсак,  айыл  чарбасында  жаратылышты  үнөмдүү  пайдалануу-
мамлекеттин экосистеманы сактоого багытталган жана экономикалык механизм менен тастыкталган
илимий иш чараларды жүзөгө ашырууну улантуу жана күчөтүүсү зарыл.
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