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МИҢ-ӨРҮК АЙЫЛЫНДАГЫ “СУПХОНИ” СОРТУНДАГЫ ӨРҮКТҮН 

КУРАМЫНДАГЫ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДИН КАРМАЛЫШЫН ИЗИЛДӨӨ 

 

Изилденүүчү объект катары Баткен районундагы Миң-Өрүк айылындагы И. 

Исамидин көчөсүндө жайгашкан №16 үйүнүн  өрүк багынан “субхани” деген сорттогу  

өрүк алынган. Экологиялык  жактан  таза продуктыны алуу максатында  кургаткыч 

жасалган, аянты   0,186м
2
 барабар, кургаткычтагы максималдык температура  40-

55
0
С чейин жетип,  3-5 кг өрүк кургайт. “Супхони” сортундагы өрүктүн курамында: 

10% суу, 73,5% өрүк, 12,8% сөөк жана 3,6% данек бар.  Өрүктүн жана данектин 

курамында төмөнкү элементтер:  Co, Ti,V, Cr,  W, Nb, Ag, Sb, Bi, As, Cd, Au, U ж.б 

жок.  
 

Негизги сөздөр: супхони, өрүк, микроэлемент, салмактык метод, кургаткыч, 

термометр, квартования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ 

АБРИКОСА СОРТА “СУПХОНИ” СЕЛА МИҢ – ӨРҮК 

 

Объектом исследования был выбран сорт “субхани” абрикосового сада,  

находящиеся в доме №16 по улице И. Исамидина села Миң-Өрүк   Баткенского района.   

С целю получения экологически чистого продукта изготовлена сушилка  площадью 

1,86м
2
, максимальная температура в сушилке достигается до 40-55

0
С,    где сушится 

3-5 кг абрикоса. В составе абрикоса, сорта «супхони» содержатся:  10% воды, 73,5% 

абрикоса, 12,8% косточки и 3,6%  семена.  В составе абрикоса и семены 

отсутствуют следующие элементы: Co, Ti,V, Cr,  W, Nb, Ag, Sb, Bi, As, Cd, Au, U и др. 

Ключевые слова: супхони, абрикос, микроэлемент,весовой метод, сушилка, 

термометр, квартования. 
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THE STUDY OF TRACE ELEMENTS IN THE COMPOSITION OF APRICOT 

VARIETIES “SUPHONI” MIN-ORUK VILLAGE 

 

The object of the study was on selected varieties “subhani” apricot garden, located in 

the house №16 along I.Isamidin street in Min -Oruk village, Batken district. In order to 

obtain an ecological pure product, a dryer with an area of 1, 86m2 has been manufactured, 
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the maximum temperature in the dryer is 40-55
0
С, where 3-5 kg of apricot are dried. The 

composition of apricot, varieties "subhani" contains: 10% water, 73.5% apricot, 12.8% of the 

seed and 3.6% seeds. The following elements are absent in the composition of apricot and 

seeds: Co, Ti, V, Cr, W, Nb, Ag, Sb, Bi, As, Cd, Au, U, etc. 

 

Key words: Subhani, apricot, microelement, weight method, dryer, thermometer, 

quartering. 

  

Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн айыл-чарба продуктылары, мөмө -

жемиштери экологиялык жактан салыштырмалуу таза. Ошондуктан республикада 

өндүрүлгөн мөмө-жемиштер жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө ташылууда. Мөмө-

жемиштерди кайрадан иштетүү ишканалары акыркы жылдары бир аз өнүгүүдө 

(мисалы, томат, компот ж.б.). Өрүк климаты жылуу аймактарда 100 жылга чейин 

жашайт. 5 жылдан баштап мөмө сала баштайт жана 30-40 жылга чейин жемиш берет. 

Баткен областы боюнча 10 миң га өрүк багы бар. Область боюнча өрүктүн 36 

сорту белгилүү. Баткен областынын шартында өрүк башка мөмөлүү дарактарга 

караганда эрте гүлдөй баштайт. Өрүктүн гүлдөөсүнүн фенологиялык фазасы 15–

марттан 30–апрелге чейин өтөт, ал эми  массалык гүлдөө 28–марттан 10–апрелге чейин 

жүрөт. Өрүктүн гүлдөө мөөнөтү 3 топко бөлүнөт: эрте, орто, кеч. 

Өрүктүн мөмөсүнүн бышуу фазасы деңиз деңгээлинин бийиктигинен көз 

каранды. Эрте бышуучу сорттун бышуусу  (арзами, ахрори, ак өрүк) 70 – 80 күн, орто 

бышуучу ( мирсаджеми, кандак, бабаи, хурмаи) 80 – 90 күн, кеч бышуучу ( исфарак, 

курсадык, супхони) 90 – 100 күн [1].  

Мөмө жемиштерди кургатууда негизинен күндүн энергиясы колдонулат. Кыргыз 

Республикасы чоң потенциалы бар күнөстүү өлкө. Бул өзгөчө күн радиациясы жылына 

3000 саатка жеткен тоолуу региондорго көбүрөөк тиешелүү, күндүн кубатынын орточо 

жылдык интенсивдүүлүгү жылына 2400 кВт.с/м
2
. Микроэлементтердин топуракта 

таралышы бирдей эмес. Айрым адабияттык маалыматтар боюнча Баткен областындагы 

Айдеркен шаарынын аймагындан алынган үлүлүрдө цинк, коргошун ж.б таркалышы 

түрдүүчө экендиги далилденген [2]. 

Бул жумуштун максаты: Миң-өрүк айлындагы 

“супхони” сортундагы өрүктүн курамындагы 

микроэлементтердин кармалышын изилдөө. Бул 

максатка жетүү үчүн төмөнкүдөй милдеттер 

аткарылды: өрүктүн негизги курамы, 2016-2018-

жылдар аралыгында топурактын, өрүктүн сабагынын 

жана негизги бөлүктөрүнүн курамындагы 

микроэлементтер аныкталды. 

Изилденүүчү объект: Баткен районундагы Миң-

Өрүк айылындагы И.Исамидин көчөсүндө 

жайгашкан №16 үйдөгү  өрүк багы. Бул өрүк бактан 

“супхони” деген сорттогу  өрүк жана топурактын 

үлгүсү А горизонтунан алынган.  Өрүктүн 

курамындагы микроэлементтер спектроскопия (ОМГ 

6-01) методу менен ДФС-8  приборунда аныкталды. 

Экологиялык жактан  таза продуктыны алуу 

максатында  тактайдан кургаткыч жасалды    (1-сүрөт). Анын   узундугу 0,46 м, туурасы 

0,404 м, ал эми аянты  0,186 м
2
.  Кургаткычтын  капталдарында, түбүндө диаметри  6 

мм ге барабар болгон  көзөнөкчөлөр жасалган, ал эми үстүнкү бөлүгү айнек менен 

жабылган жана термометр орнотулган. Кургаткычка  3-5 кг өрүк  салынат. 

Кургаткычтагы температура айлана чөйрөнүн температурасынан көз каранды болот. 

Өрүктү кургатуу мезгилинде  кургаткычтагы температура  40-55
0
С чейин жетет. 
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Кургатуунун бул ыкмасы өрүктүн кургатуу процессин 20-30 саатка чейин кыскартат. 

Кургатылган  “супхони”  сорттундагы өрүктүн курамдык бөлүмдөрү, курамындагы суу 

салмактык метод менен аныкталды [3]. “Супхони” сортундагы өрүктүн курамдык 

бөлүмдөрүнүн жана суунун массалык үлүшү 1-таблицада келтирилген. Анализге 

алынган кургатылган өрүктүн массасы 160 г. 

Таблица 1   

Кургатылган “супхони” сорттогу өрүктүн курамдык бөлүмү 

Аталышы Массасы , г Массалык үлүшү, % 

Суу 16 10 
1
Өрүк 117,6 г 73,5 

Сөөк 20,6 г 12,8 

Данек 5,8 г 3,6 
         1

сөөгүнөн ажыратылган өрүк 

 

Таблицадан көрүнүп тургандай, кургатылган өрүктө 10% га жакын суу, ал эми  

сөөгүнөн ажыратылган өрүктүк масса  73,5% га чейин болот.  Өрүктүн курамында 

суунун кармалышы өрүктүн сортуна жараша болот. Супхони сорттогу өрүктүн көлөмү 

башка сорттогу өрүктөргө салыштырганда чоң жана анын бир даанасынын орточо 

массасы 19 г түзөт. 

Өрүктүн курамындагы микроэлементтерди аныктоо үчүн өрүктүн сабагы, 

кургатылган өрүктөн бөлүнүп алынган өрүктүн массасы, сөөгү жана данеги  

майдаланып 900
0
С да 1 саат кактоо менен, алардын күлү алынган. Топурактан орточо 

үлгүсү квартования методу менен алынды [4]. Алынган күлдүн жана топурактын 

курамындагы   микроэлементтердин сандык көрсөткүчтөрү 2-таблицада келтирилген. 

Өрүктүн  негизги колдонула турган бөлүктөрү өрүк жана данеги болуп саналат.  

2016–2018-жылдардагы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча өрүктүн курамында   

төмөнкү микроэлементтер: V, Cr, Mo, Ba, Pb, Zn кездешкен жок, ал эми жез 2017-2018-

жылдарда алынган өрүктүн үлгүлөрүндө кездешет. 

Данектин курамында төмөнкү микроэлементтер: V, Cr, Ba, Pb, жок. Молибден  

2017-2018-жылдарда алынган данектин үлгүлөрүндө, цинк  2018-жылда алынган 

данектин үлгүсүндө кездешет. Өрүктүн курамындагы микроэлементтердин кармалышы 

көптөгөн факторлордон көз каранды болот. 2-таблицадан көрүнүп тургандай молибден  

А горизонтундагы топурактын курамында кездешпейт, бирок сөөктүн жана данектин 

курамында молибдендин болушун төмөнкүдөй түшүндүрүүгө болот. Өрүк кургактыкка 

чыдамдуу ошондуктан анын тамыры  терең кетет, ал эми молибдендин бирикмелери 

топурактын төмөнкү катмарында болушу ыктымал.  

Өрүктүн жана данектин күлүнүн курамындагы кычкылдардын кармалышы ар 

түрдүү. Магнийдин кычкылы өрүктө 1,5-4 % , данекте 3-4%,  темирдин (III) кычкылы 

өрүктө 0,3-0,4%, данекте 0,4-0,5%,   калцийдин кычкылы өрүктө 0,9-4% , данекте 2-7%, 

натрийдин кычкылы өрүктө 0,4-1,2%, данекте 0,9-1,2%, калийдин кычкылы өрүктө 12-

15%, данекте 4-12% түзөт. Өрүктүн жана данектин күлүнүн курамындагы 

кычкылдардын санынын изилденген жылдардын ичиндеги айырмачылыгын сугат 

сууларынын  жана топурактын курамынан көз карандылыгы менен божомолдоого 

болот. 
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Таблица 2 

 Топурактын, өрүктүн сабагынын,  өрүктүн, сөөктүн жана данектин курамындагы микроэлемент-тердин жана  

кычкылдардын сандык көрсөткүчтөрү 

 

 

№ 

Элементтер Курамы, % менен 

Топурак Өрүктүн сабагы Өрүк Сөөк Данек 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Mn 10
-2

 7
 

3 4 9 3 4 - 0,3 0,3 2 4 5 0,9 0,3 0,3 

2. Ni 10
-3

 5 3 3 0,4 - - - 0,5 - 0,3 0,4 0,4  1,5 0,5 

3. Р 10
-1

 2 2 2 9 7 5 5 5 5 5 9 7 6 7 7 

4. V 10
-2

 1,5 0,7 0,7 - - - - - - - 0,3 0,3 - - - 

5. Cr 10
-3

 12 3 3 40 - - - - - - 1,2 1,2 - - - 

6. Mo 10
-3

 - - - - - - - - - - 3 4 - 5 3 

7. Ba 10
-2

 5 3 3 - - - - - - - 2 3 - - - 

8. Cu 10
-3

 3 2 3 4 5 5 - 5 5 1,5 90 70 1,5 5 9 

9. Pb 10
-3

 1,2 0,7 0,7 - - - - - - 1,2 0,3 0,3 - - - 

10 Zn 10
-2

 - 1,2 - 2 - - - - - - 1,2 1,2 - - 1,5 

11 MgO  12 5 5 12 4 3 1,5 4 3 9 5 5 3 3 4 

12 Fe2O3  5 3 5 2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 3 4 - 0,4 0,5 

13 CaO  12 9 9 12 12 7 0,9 4 4 12 9 12 2 7 7 

14 Na2O  2 1,2 2 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,5 1,2 3 3 - 1,2 0,9 

15 K2O  3 0,2 0,2 12 7 5 15 12 12 9 12 12 4 12 12 
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