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Энэхүү гарын авлагыг ХХААХҮЯ, НҮБ-ийн Хүнс хөдөө аж ахуйн 
байгууллагын техник хамтын ажиллагааны TCP/MON/3503 төслийн 
хүрээнд бэлтгэн хэвлүүлэв.
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ӨМНӨХ ҮГ 

Органик хөдөө аж ахуйн чухал байдал 
нь олон учир шалтгаантай  бөгөөд би үүнд 
товчхон тайлбар хиймээр байна. Дэлхийн 
хүн ам 2050 он гэхэд 9 тэрбум орчим болж 
өсөх ба дэлхий даяар хотжилтын түвшин 
70%-д хүрнэ. Иймээс бид хүрээлэн буй 
орчинд халгүйгээр аюулгүй хүнсийг 
хангалттай хэмжээгээр үйлдвэрлэх хөдөө 
аж ахуйн үйлдвэрлэлийн системтэй байх 
ёстой.  Бидний одоогийн хэрэглэж буй 
систем аюулгүй, цэвэр  хараахан болж 
чадаагүй байна. 

Органик хөдөө аж ахуй нь агро-экологийн хувьд илүү ээлтэй, сайн хүнс 
үйлдвэрлэлийн системийг бидэнд санал болгодог юм. Үйлдвэрлэгчийн 
хувьд органик хөдөө аж ахуйн аргуудыг төгс эзэмшсэнээр тэдний хүрээлэн 
буй орчинд  ээлтэй, аюулгүй харин хэрэглэгчийн хувьд органик хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах нь органик фермерүүдийг дэмжиж 
буй хэрэг юм.

Монгол улсын хувьд хүрээлэн буй орчноо хамгаалах, цэвэр аюулгүй 
хүнс үйлдвэрлэлийн системийг дэмжихийн тулд органик хөдөө аж ахуйн 
технологийг мөрдөх шаардлагатай юм. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл бол 
антибиотик болон паразитын эсрэг  хэрэглэхийг зөвшөөрсөн эм бэлдмэлийн 
зохистой хэрэглээ эрүүл дадалд тулгуурлан органик мал сүргийн бэлчээр, 
бэлчээрийн даацад анхаарах шаардлагатай. Зөгийн аж ахуйн хувьд органик 
арга ажиллагаа нь бүх төрлийн химийн бодисын үлдэгдлээс зайлсхийхэд 
онцгой анхаарал тавих нь чухал. Газар тариаланд бол органик материалыг 
ашиглах хөрсний зохистой менежмент, зөвшөөрөгдсөн бодисоор өвчин, 
хортон шавжтай тэмцэх аргыг суралцах нь бэрхшээлтэй байж болох юм. 

Органик хөдөө аж ахуйн аргуудыг төгс эзэмшихэд энэхүүгарын авлага 
тус нэмэр болно гэдэгт бид найдаж байна.  Органик хөдөө аж ахуйг 
хөгжүүлэх хөтөлбөрийн дагуу TCP/MON/3503 төслийн хүрээнд энэхүү 
гарын авлагыг боловсруулсан доктор (Ph.) Д.Ичинхорлоод дахин дахин 
талархсанаа илэрхийлье.

Та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье!

НҮБ-ийн ХХААБ-ын Монгол улс дахь Орлогч суурин төлөөлөгч
Кевин Галлагхер
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ОРШИЛ 

Органик хөдөө аж ахуй нь тогтвортой 
үйлдвэрлэлийн системийн нэгэн чухал хэсэг 
бөгөөд өнөө үед манай улсад тулгарч буй байгаль 
орчны бохирдол, нөөцийн хэт их хэрэглээ, 
эрүүл мэндийн асуудал, эрүүл аюулгүй хүнсний 
үйлдвэрлэлийн асуудал мөн нийгэмд шударга 
ёс, ил тод байдал бий болоход томоохон үүрэг 
гүйцэтгэнэ.  Яагаад гэвэл манай улсын эдийн 
засагт хөдөө аж ахуй томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг 
бөгөөд хүнсний үйлдвэрийн бүхий л түүхий 
эдийг хөдөө аж ахуйн салбараас бэлтгэдэг. 

Энэхүү гарын авлага нь органик хөдөө 
аж ахуйн зарчим, арга, органик хөдөө аж ахуйн олон улсын стандартын 
шаардлагууд, монгол улсын хөдөө аж ахуйн бүхий л салбарт органик аж 
ахуй эрхлэх боломжийг нээн илрүүлэхийн тулд нэлээд их эрэл хайгуул 
хийж, нөр их хөдөлмөр гарган ажиллалаа. 

Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч хүн юуны түрүүн өөрөө органик 
үйлдвэрлэлийн зарчмуудыг ойлгож өмнөх хэвшмэл ойлголтоосоо салах 
хэрэгтэй юм.  Манай тариаланч, малчид, аж ахуй эрхлэгчид манай талбай 
борооны усаар л услагддаг, ямар ч химийн бодис хэрэглэдэггүй, манай мал 
бэлчээрээс идээшилдэг учраас мах нь цэвэр органик гэж бүдүүн тоймоор 
ярьдаг. Өнөөгийн манай газар тариаланд хөрсний үржил шимийг дайчлан 
ашиглах замаар ургац бүрдүүлж байна. Органик аж ахуйн бүхий л хэсэг, эс 
ширхэг бүр нэг нь нөгөөгөөсөө хамааралтай байдаг тул зөвхөн нэг зүйлийг 
нь мэдэхэд хангалтгүй, бүхий л талын цогц системтэй мэдлэг шаардагддаг 
юм. Тухайлбал органик тариаланч хүн зөвхөн хортон шавьжийн тухай 
мэдлэгтэй байхад хангалтгүй хөрсний үржил шим, ургамлын хооллолт, 
ургамлын эрүүл мэнд, таримлын сэлгээ гэх мэт цогц мэдлэгтэй байх нь 
чухал юм.

Монгол орныхоо тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулахын тулд 
Австри, Герман улсад сурч эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа дайчлан энэхүү 
гарын авлагыг бүтээх явцад Их зохиолч Д.Нацагдоржийн “Хээрийн галуу 
нисэн үл хүрэх газраас хүний хүү эрдэм өвөрлөн ирнэ” хэмээн хэлсэн үг 
санаанд бууж байсныг нуух юун. 

Энэхүү гарын авлагыг олны хүртээл болгох, мэдлэг түгээх боломжийг 
олгосон НҮБ-ийн ХХААБ, ХХААХҮЯ-ны хамт олонд чин сэтгэлийн 
талархлаа илэрхийлье. 

Doctor rerium naturalium technicarium Д.Ичинхорлоо
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НОМЫН ОРШИЛД  ДАЙХ  РЕДАКТОРЫН ҮГ 

Монголчуудын мал аж ахуй, газар 
тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэж  ирсэн түүхэн 
уламжлал болон одоогийн арга технологи 
нь жинхэнэ органик хүнсний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд хамгийн ойр байгаа орны нэг 
гарцаагүй мөн. 

Энэ нь манай монголчууд  органик хүнсний 
талаар бусдаас эрт  ухаарч, боловсорсон, 
илүү хөгжсөндөө биш нэг талаас шинжлэх 
ухаан технологи, боловсруулах үйлдвэрийн 
технологийн хоцрогдол,  нөгөө талаас  малчид, 
тариаланчид нь химийн бордоо, ургамал 

хамгааллын бодис, өсөлт, хөгжлийг хурдасгагч гормоныг импортох  
санхүүгийн боломжгүй, генийн өөрчлөлттэй амьтан, ургамал гаргах 
хэмжээнд хүртэл хөгжиж чадаагүй,  чухамдаа бол бидний хоцрогдол, 
санхүүгийн ядуурал маана зөвхөн байгалийн хишгээр малаа маллаж,  
тариа, ногоо тариалахаас  өөр аргагүй  байгаатай холбоотой юм. 

Манай улс шиг аймаг, сум дамжин байгалийн соргог бэлчээрт малаа 
маллаж, жилийн 4 улирал, тухайн өдрийн байдалдаа нийцүүлэн бэлчээрийн 
38 овгийн, 139 төрлийн 323 зүйлийн 2800 гаруй нэрийн ургамлаас  аль 
дуртайгаа сонгон идээшилсэн мал, хөрсний унаган үржил шим, цэлмэг хөх 
тэнгэрийн хурц нар, цэвэр ариун хурын  ус, мөнх цас, мөсөн оргилуудаас 
эх авсан цэнгэг усаар услаж  ургуулсан  тариа, ногооны  ургацтай улс орон 
энэ дэлхийд тийм олонгүй. 

Манай 50 сая гаруйхан толгой мал нь  нэг хүнд ногдох тоогоороо л 
олон болохоос 306 сая үхэр,75 сая хонь, 124 сая ямаатай Энэтхэг, 100 сая 
үхэр, 187 сая хонь, 161 сая ямаа, 7,4 сая адуутай Хятадтай харьцуулахад 
тун бага тоо. Жилд хурааж байгаа 400 мянган тонн хүрэхгүй үр тариа, 200-
аад мянган тонн төмс ногоо маана ч томоохон орны нэг  суурин, гацааны  
хураасан ургацаас их биш. 

Тэгэхээр бид ХАА-н бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн тоо, хэмжээгээр 
дэлхийн зах зээлд гараад мэдэгдэж, мэдрэгдэх байр суурь эзлэж чадахгүй. 
Харин чанарын хувьд хэнтэй нь өрсөлдсөн айх зүйл бага байх байгаль, 
хөрс, цаг уурын нөхцөл бүрдсэн орон. 

Үүнээс гадна өвөлдөө -45-500С хүйтэн, зундаа +40-500С  халуун болж, 
жилийн нийлбэр тунадас нь 100-400 мм-аас ихгүй хуурайшил нь хөрс, 
ус, ургамлыг байгалийн аргаар ариутган,  халуун, дулаан, чийглэг уур 
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амьсгалтай орнуудад байдаг элдэв өвчин, хортоноос ангид байх нөхцлийг 
бүрдүүлж байдаг учир эндээс гарсан малын мах, сүү, арьс, шир, ноос 
ноолуурын чанар, үр тариа, төмс, ногоо, жимсны амт чанар бусад улс 
орныхоос  арай илүү байдаг нь зүйн хэрэг. 

Энэ бүгдийг бодолцвол зохих дэглэм, стандартыг нь мөрдөөд, түүнээ 
баталгаажуулж чадвал бусад ихэнх орнуудынхыг  бодвол манай ХАА-н 
бүтээгдэхүүн, түүхий эд органик бүтээгдэхүүний дэлхийн хамгийн дээд 
шаардлагыг ч хангахад тун ойрхон байгаа юм. 

Гэхдээ  бас манай бүх мах, сүү, гурил, төмс ногоог яг органик гээд  шууд 
баталгаажуулах эрх зүйн  болон бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо 
бий болж, төлөвшөөгүй байна.

Бас социализмын  үед бусад орнуудаас 3-10 дахин бага (1 га талбайд 
хэрэглэсэн)  ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр хэрэглэж байсан, бордоо, 
гербицид, үлийн цагаан оготонын хорны үлдэгдэл үлдэгдэл хөрсөнд 
байгаа эсэх, манай зарим малчид  малын хачиг, хамуунаас сэргийлэх 
болон бусад зорилгоор  янз бүрийн тарилга, туулга хэрэглэж байгаа, уул 
уурхайн компаниуд ч  химийн нэн хортой бодис мэр сэр хэрэглэж байгааг 
бодолцвол манай бүтээгдэхүүнийг органик биш гээд маргаан гаргах шалтаг 
байгаа,  үгүй гэх баталгаа ч байхгүй байна. 

2016 онд УИХ-аас  “Органик хүнсний тухай ” хуулийг  баталж 2017 оны 
1 дүгээр сарын 1-ээс мөрдөхөөр  тогтоосон нь эрх зүйн боломж бүрдсэн 
ч түүнийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах хэд хэдэн журам батлагдаагүй, 
хэрэгжүүлэх байгууллагууд нь ч бэлэн болж төлөвшөөгүй байна. 

Уг нь жинхэнэ органик хүнсний бүтээгдэхүүн гэдгээ албан ёсоор 
баталгаажуулчихвал дотоод, гадаадын эрүүл мэнддээ анхаардаг, 
амжиргааны боломжтой хүмүүст арай ахиу үнээр борлуулах боломж 
бүрдэх болно. 

Нэгэнт химийн бордоо, ургамал хамгаалалын бодис, өсөлтийн гормон 
хэрэглээгүй учир таримлын ургац, мах, сүүний гарц бага байх боловч чанар 
сайтай, аюулгүй хүнс гэдэг утгаараа илүү өндөр үнээр борлуулах боломж 
бүрддэг. 

Дэлхийн шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил, шинэ  мэдлэг, мэдээлэл 
солилцооны хурд,  улс орнуудын хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд 
нэн эрчимжиж,  гүйцэгдэх аргагүй болж  байгаа аливаа улсын экспортын 
бараа (ялангуяа хүнсний)-нд тавигдах шаардлага хяналт улам бүрт чанга, 
нарийн, явцуу болж байгаа  учир манай бүтээгдэхүүнд  ч тийм л шардлага 
тавигдах болно. 

Ийм учир органик хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд үйлдвэрлэх гэж буй   
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иргэн аж ахуйн нэгж бүр дэлхий нийтийн органик бүтээгдэхүүний нийтлэг 
жишгийг дагахаас өөр аргагүй.

 Миний мэдэхээр монгол улсад хөдөө аж ахуй органик үйлдвэрлэл, 
органик хүнсний талаар гадаадад сурч эрдмийн зэрэг хамгаалсан, энэ 
чиглэлийн бизнесийн байгууллагад дадлага хийсэн ганц эрдэмтэн бүсгүйн  
бичсэн энэ номыг уншиж редакци хийх гэж байж “нуухыг нь авах гээд нүдийг 
нь сохлов” гэгчийн л үлгэр болох гэж байна. Миний хувьд энд зарчмын 
асуудлаар засч өөрчилсөн, нэмж, хассан зүйлгүй. Би ажил төрлийн 
шаардлага, эрхэлж байсан ажил, үүргийнхээ хүрээнд “Хүнсний тухай”, 
“Хүнсний аюулгүй байдлын тухай”, “Органик хүнсний тухай” хуулиудыг 
боловсруулах ажлын хэсэгт орж, хуулийн төслийг боловсруулах явцад 
манай болон  гадаад орон, олон улсын байгууллагаас ирсэн мэргэжлийн 
хүмүүсийн яриаг сонсож, сургалт семинарт нь хагас дутуу  оролцож байсан 
болохоор  монголын  болон гадаад орнуудын эдгээр эрх зүйн орчны талаар 
хагас, хугас мэдээлэлтэй болсноос бус нарийн зүйлийг нь сайн мэдэхгүй 
ердийн л нэг агрономч учир энэ сайхан номын үг үсгийн санамсаргүй 
алдаа, найрлагыг засах төдий болсноос өөр зүйл хийж чадсангүй. 

Энэ ном бол гарын авлага биш бүр сурах бичиг байхаар нарийн 
заасан, органик бүтээгдэхүүн түүхий эдийн анхдагч  үйлдвэрлэгч -  малчин 
тариаланч, гэрийн тэжээвэр амьтныг өсгөн үржүүлж байгаа иргэд, аж 
ахуйн нэгжүүдэд өдөр тутам хийх ажилд нь нэмэр болох олон сайхан зураг, 
дүрстэй, аятайхан агуулга, бүтэцтэй, олон улсын жишигтэй харьцуулсан 
үзүүлэлтүүдтэй  бүтээл болсон байна.

Энэхүү номонд таримал ургамал болон мал, тэжээвэр амьтны 
өвчин эмгэгийн илрэх шинж, анагаах, эмчилэх, эрүүлжүүлэх органик 
арга, тариалан эрхлэх, мал маллах, эмчилэх, үржил селекцийн  ардын 
уламжлалт болон орчин үеийн шинжлэх ухааны органик арга технологийн  
асуудлуудыг бүрэн хамарсан байна. 

Харин манай болон олон улсын органик хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий 
эдийн чанарыг  хянан, баталгаажлах арга, технологи, түүнийг хэрэгжүүлэх 
бүтэцийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, аргазүй, стандартын талаар 
дараагийн бүтээлдээ дэлгэрэнгүй бичих бизээ хэмээн найдаж байна.  

Монгол улсын гавьяат агрономч, 
Доктор, Профессор Г. Даваадорж
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ОРГАНИК ХАА-Н ЗАРЧМУУД

1.1 Органик ХАА гэж юу вэ?

“Органик” гэдэг нь “ургамлын эсвэл амьтны гаралтай” гэсэн утгатай 
үг бөгөөд органик ХАА-д нийлэг1, химийн гаралтай бордоо, пестицид2 
хэрэглэсэн бол органик бус гэж үздэг. 

Зарим хүмүүс органик ХАА-г органик бууц, ургамлын гаралтай ургамал 
хамгааллын бодис, байгалийн орц дээр суурилсан ХАА-н нэг төрөл гэж 
ойлгодог бол өөр  нэг хэсэг нь хөрс, ургамал, мал амьтад, шавж, тариалан 
эрхлэгч г.м.бүхий л элементүүд нь өөр хоорондоо нягт уялдаатайухаалаг 
менежмент бүхий цогц систем гэж үздэг байна. 

Органик ХАА-д ямар арга, орц хэрэглэхийг хориглох тухай заасан 
органик стандарт бий. Энэхүү стандартад Органик ХАА-н нийтлэг 
үндэслэлийг тодорхойлсон байдаг ч төгс органик тариалангийн тогтолцоо 
ямар байх талаар зааварчилгаа өгдөггүй.  

1.1.1 Органик ХАА-н зорилго, зарчмууд

Тогтолцооны хандлага

Уламжлалт газар тариалан нь тодорхой таримлаас аль болох их 
хэмжээний ургац хурааж авахад чиглэгдэх ба таримлын ургац нь хэрэглэж 
буй шим тэжээлийн бодисын нөлөөгөөр нэмэгдэх ба өвчин, хөнөөлт хортон 
шавж,  мэрэгчид, хог ургамлын нөлөөгөөр ургац буурдаг тул тэдгээрийг  
тархаагүй байх, тархсан тохиолдолд   устгах шаардлагатай гэсэн зарчимд 
суурилна. Органик ХАА нь  мал аж ахуй,  тариалан эрхлэх нэгдмэл арга зам 
бөгөөд чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ бэлчээр,  хөрсний 
үржил шим, цэнгэг  ус, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал зэрэг 
байгалийн унаган төрх,  нөөцийг хадгалж, хамгаалах  үндсэн зорилгыг 
хангах ёстой. 

Ойн шим тэжээлийн бодисын эргэлт

Мод, бут ба бусад өвслөг ургамлууд шим тэжээлийн бодисыг хөрснөөс 
сорон авч нарны туяаны нөлөөгөөр фотосинтезийн урвалд оруулан навч, 
мөчир зэрэг биомассдаа шингээдэг. Харин навчис унах, ургамал хагдрах 

1 Химийн аргаар гаргаж авсан синтетик бодис
2 Ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамалтай тэмцэхэд хэрэглэдэг бодисууд
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цагт шим тэжээлийн бодисууд эргэн хөрсөнд орох ба энэхүү биомасс нь 
шавж, бичил организмуудын хоол тэжээл болж улмаар тэдний ялгадасаар 
хөрсөнд эргэн шингэж шим тэжээлийн бодис болж хувирна. Органик 
материалын задралд хөрсний олон тооны амьд биетүүд оролцох бөгөөд 
тэдгээр нь шим тэжээлийн бодисыг ургамалд дахин ашиглагдах хэлбэрт 
оруулж ургамлын үндсэнд өгнө. Мод,  ихэнх бутлаг ургамлууд нь  нь нягт 
шигүү үндэсний системтэй байх бөгөөд энэ нь ялгарсан шим тэжээлийн 
бодисыг цуглуулан авч ашигладаг. 

Органик аж ахуй дахь шим тэжээлийн бодисын ашиглалт 
Хөрсөн дэхь шим тэжээлийн органик  бодис нь ургамал, амьтны 

үлдэгдлийн  биологийн задралаас буй болдог.  Багсармал бордоо бэлтгэх, 
хучлага хэрэглэх, ногоон бордуур3 ашиглах, ээлжлэн тариалах явцад  шим 
тэжээлийн бодисын эргэлт нь тасаралтгүй гинжин хэлбэрээр явагдана. 
Мал, амьтад  нь  хөрсөн дэхь  шим тэжээлийн бодисын эргэлтэнд томоохон 
үүрэг гүйцэтгэх ба тэдний ялгадас нь  үнэт  бордоо болдог.  Хэрэв үйл 
ажиллагааг зөв хэрэгжүүлж чадвал хөрсний салхи, усаар элэгдэж эвдрэх,  
хийн хэлбэрт шилжин задарч ууршин алга болох  зэргээр шим тэжээлийн 
бодисын алдагдлыг  бууруулах боломжтой.  Ингэж чадвал элдэв  төрлийн  
бордоо, хөрсний бүтэц сайжруулах бодис хэрэглэх  зэрэг нэмэлт хөрөнгө 
оруулалтыг бууруулж, бүтээгдэхүүний чанар, гарцаа нэмэгдүүлэх 
боломжтой болно.  

Ойн хөрсний үржил шим

Ойн хөрс, түүний үржил шим нь байгалийн экосистемийн хамгийн 
баялаг төв юм. Хөрсийг байнгын бүрхэвчтэй байлгах нь хөрсийг элэгдэл 
эвдрэлээс хамгаалж, хөрсний үржил шим үүсэхэд тус дэм болдог. Хөрсний 
организмыг тасралтгүй органик материалаар хангаснаар хөрсний тоо 
томшгүй олон амьд биетүүдийг хүнс тэжээлээр хангаж, тэднийамьдралд 
таатай орчин бүрдүүлж өгдөг. Үүний үр дүнд хөрс зөөлөрч, их хэмжээний 
ус шингээх чадвар нь сайжирдаг.

Органик аж ахуйн хөрс хамгаалал

Органик тариалан эрхлэгчид нь хөрсний үржил шимийг хадгалж, 
нэмэгдүүлэхэд гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг бөгөөд 

3 Хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх зорилгоор ногоон бордоонд ашиглаж буй таримал
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хөрсний организмуудыг химийн бодисоор хордуулахгүй, зөвхөн органик 
бордоо, таримлын зохистой сэлгээ  хэрэглэж  хөрсний микробиологийн 
үйл ажиллагааг нь сэргээн сайжруулж байдаг. Хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс 
урьдчилан сэргийлэх аргуудаас хамгийн их ашиглагддаг нь сүрлэн 
хучлага хэрэглэх, нөмрөг таримал4 тариалах, таримлын сэлгээ, ээлжийг 
зохицуулах, хөрсний механик элдэншүүлгийг цөөлж цомхотгох аргууд юм.

Ойн олон талт байдал  

Ой нь хэмжээ, үндэсний системээрээ өөр өөр олон төрөл зүйлийн 
ургамлуудаас бүрдэнэ. Ойн амьтад ч мөн адил энэхүү системийн нэг 
хэсэг нь юм. Аливаа нэг организм үгүй болоход өөр ямар нэгэн организм 
хоосон орон зайг нь нөхөж байдаг. Иймээс орон зай, гэрэл, ус болон шим 
тэжээлийн бодисууд хамгийн тохиромжтой хэмжээгээр хэрэглэгдэж байдаг 
бөгөөд үр дүнд маш тогтвортой систем бүрэлдэн бий болдог байна.

Органик аж ахуйн таримлын төрөл зүйлийн олон талт байдал.

Органик аж ахуйд олон төрлийн таримлыг сэлгэн тариалах, замаар   
хөрсний, үржил шим, шим тэжээлийн бодисын хангамжийг тогтвортой 
байлгах, мод бут тарьж хөрсний гүний чийгийг хөрсний өнгөнд татах, 
салхи, усны элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийг цогцоор 
хэрэгжүүлдэг. Органик хөдөө аж ахуйн  системийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг 
нь мал, амьтад юм.  Энэхүү биологийн төрөл зүйлийн олон талт байдал нь 
байгалийн нөөцийн зохистой ашиглалтад  эерэг нөлөө үзүүлэхээс гадна 
өвчин, хөнөөлт шавжийн тархалтыг сааруулах,  хөдөө аж ахуйн зарим 
бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ, эрэлт буурах үед бусад бүтээгдэхүүний 
өсөлтөөр нөхөж тухайн аж ахуй эрхлэгчийн эдийн засгийн тогтвортой 
байдлыг хадгалахад чухал үүрэгтэй байдаг. 

Ойн эко-тэнцвэртэй байдал

Байгалийн эко-системд өвчин, хөнөөлт шавж гардаг боловч томоохон 
хохирол учруулах тохиолдол ховор байдаг нь нэг төрлийн шавж гарахад 
түүгээр  идээшлэдэг өөр бүлэг амьтан олширдог учир байгаль өөрөө 
өөрийгөө хамгаалж зохицуулдаг. Төрөл зүйлийн олон талт байдал нь 
өвчин, хөнөөлт шавжийн тархалтыг хязгаарладаг. 

4 Хөрсийг бүрхэж хамгаалах зорилгоор тариалсан таримал
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Органик аж ахуйн биологийн арга

Органик тариаланчид нь өвчин, хөнөөлт шавжийг эдийн засгийн 
хөнөөл учруулахаас сэргийлэхийг хичээхийн хамт таримлын эрүүл мэнд 
болон өвчин хортныг тэсвэрлэх чадварыг дэмжих, сайжруулахад голлон 
анхаардаг. Ашигтай шавжуудыг орогнох орон байр, тэжээлээр хангах 
замаар дэмждэг байна. Хөнөөлт шавжийн тоо хэмжээ хөнөөлийн түвшинд 
хүрвэл тэдгээрийг байгалийн дайсан-ангууч организм, ургамлын гаралтай 
бэлдмэл ашиглан устгадаг. 

Системийн хандлага: Байгалийн экосистемийг загвар болгон 
ашиглах нь

Байгалийн ойн экосистем Органик аж ахуйн экосистем

Эко баланс

Төрөл, зүйл

Шим тэжээлийн бодисын 
эргэлт

Хөрсний үржил шим

Биологийн аргаар хамгаалах 
таримлын төрөл зүйлийн олон 
талт байдал

Шим тэжээлийн бодисыг 
эргэлтэнд оруулах

Хөрс хамгаалал

Эргээд байгальдаа буцаж очих уу?
Органик тариаланд байгалийн хуулийг дагаж мөрдөхийг эрмэлздэг. Энэ 

нь органик аж ахуйнууд байгалийн системтэй аль болох ойр байх ёстой гэсэн 
үг үү? Дэлхийн зарим органик нийгэмлэгүүд зөвхөн байгалийн тариаланд 
анхаардаг байхад зөвхөн цэвэр арилжаанд чиглэсэн хэсэг ч бий. Ихэнх 
органик тариаланчид энэхүү эрс тэс хоёр хандлагын дундыг баримталдаг. 
Ихэнх тариаланчид амьдрахын тулд аж ахуйгаасаа аль болох өндөр ургац 
авахыг хүсдэг бөгөөд тэд байгалийн зарчмуудыг дагахын зэрэгцээ өндөр 
ургац авахын тулд эрчимжүүлэлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс өөр 
аргагүй байдалтай тулгардаг. 

Тогтвортой байдлын зорилго
Органик ХАА-н хэрэгцээ тогтвортой гэдэг нь нотлогдсон. Гэвч 

тогтвортой байдал гэж юу вэ? ХАА-н тогтвортой байдал гэдэг нь хүрээлэн 
буй орчны чанар, байгалийн нөөцийг хамгаалахын зэрэгцээ хүмүүсийн 
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хэрэгцээг ханган ХАА-д нөөцийн зөв менежмент хэрэгжүүлэх явдал юм. 
Иймээс органик тариалан дахь тогтвортой байдал нь экологи, эдийн засаг 
болон нийгмийн асуудлуудыг багтаадаг нэгдмэл цогц асуудал юм. Зөвхөн 
дээрхи гурван салбарын тогтвортой байдлыг хангаж байвал тухайн ХАА-н 
системийг тогтвортой гэж үздэг. 

Экологийн тогтвортой байдал 
•  Гаднаас нэмэлт орц авч ашиглахын оронд өөрт байгаа  шим тэжээлийн 

бодисыг эргэлтэнд оруулах
•  Хөрс, ус, агаарыг химийн бодисоор бохирдуулахгүй байх
•  Биологийн төрөл зүйлийн олон талт байдлаа хадгалах
•  Хөрсний үржил шимийг сайжруулах 
•  Хөрсний элэгдэл эвдрэл, нягтралтаас сэргийлэх
•  Мал, амьтанд ээлтэй аж ахуй эрхлэх
•  Сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах 

Нийгмийн тогтвортой байдал
•  Амьжиргаандаа хүрэлцэхүйц үйлдвэрлэл эрхлэн орлоготой байх
•  Эрүүл,аюулгүй, тэжээллэг хүнсний хангамжийг бий болгох
•  Эрэгтэй, эмэгтэй аль ч хүмүүст ажлын байрны таатай орчныг бүрдүүлэх
•  Орон нутгийн уламжлал, шинжлэх ухааны ололт, мэдлэг ба дээр 

суурилах 

Эдийн засгийн тогтвортой байдал 

•  Сэтгэл ханамжтай, тогтвортой ургац авах нөхцлийг  бүрдүүлэх
•  Гадны орц болон хөрөнгө оруулалтын өртгийг бууруулах, 
•  Баталгаатай  ашиг, орлогыг бий болгохын тулд таримлын төрөл 

зүйлийг олшруулах 
•  Чанарыг сайжруулах, нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн гаргах,  
•  Өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, өндөр бүтээмжтэй байх

Органик ХАА-н зарчмууд

Хэдэн арван жилийн туршид Олон улсын органик хөдөө аж ахуйн 
хөдөлгөөний холбоо (IFOAM)-ны удирдлагаар улс, орнуудын органик 
нийгэмлэг, холбоод зохион байгуулалтанд орж органик ХАА-н зарчмуудын 
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саналаа нэгтгэсэн юм. Мөн органик үйлдвэрлэлд тавигдах наад захын 
шаардлагуудыг боловсруулан гаргаж ОУОХААХХ-ны үндсэн стандартад 
тусгасан байна. 

Органик ХАА-н зарчмууд

Ерөнхий түвшинд Практик түвшинд

•	 Байгалийн төрх, агро-экосистемийг 
хадгалан, сайжруулах

•	 Хөрсний үржил шимийг урт удаан 
хугацаанд хадгалж, нэмэгдүүлэх

•	 Байгалийн нөөцийг шавхагдуулах, 
хүрээлэн буй орчныг бохирдуу-
лахаас  зайлсхийх

•	 Аж ахуйн дотор биологийн эргэлт 
ялангуяа хөрсний шим тэжээлийн 
бодисын эргэлтийг дэмжих

•	 Нөхөн сэргээгддэггүй энерги ба 
нөөцийн ашиглалтыг багасгах

•	 Азот шингээгч таримал тариалах 
замаар азотын хангамжийг бий 
болгох

•	 Шим тэжээллэг, эрүүл аюулгүй 
хүнсийг хангалттай хэмжээгээр 
үйлдвэрлэх

•	 Ургамлын био хамгаалал нь тэмцэх 
арга биш урьдчилан сэргийлэх 
аргад тулгуурлах

•	 Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж 
хангалттай ашиг орлогыг бий 
болгох

•	 Орон нутгийн нөхцөлд тохиромжтой 
таримлын сорт, малын төрөл зүйлийн 
олон талт байдлыг эрхэмлэх

•	 Уламжлалт мэдлэг, ардын 
тариалангийн системийг хүндэтгэн 
үзэх

•	 Мал аж ахуйд мал амьтны хэрэгцээг 
зохистой хэмжээгээр хангах

•	 Химийн нийлэг бордоо, ургамал 
хамгааллын бодис, гормон, өсөлт 
идэвхжүүлэгч бодисын хэрэглээг 
хориглох

•	 Генетик инженерчлэл болон түүний 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглээг хориглох

•	 Хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлд 
нийлэг ба хортой арга, нэмэлт 
бодисын хэрэглээг хориглох

•	 Нано бэлдмэл хэрэглэхийг хориглоно
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Биодинамик ХАА

Биодинамик тариалан нь органик ХАА-н өвөрмөгц нэгэн төрөл юм. 
Энэ нь органик тариалангийн стандарт, зарчмуудыг бүгдийг хангадаг 
ба ХАА-д сүнсний асуудлыг авч үздэгээрээ онцлогтой. Биодинамик 
тариалан нь Австрийн философч Рудольф Штайнерын 1920-оод 
оны үед боловсруулсан “Антропософи” гэдэгүзэл баримтлал дээр 
үндэслэгддэг юм. Тэрээршинжлэх ухаанд сүнс болон байгалийн 
үзэгдлийн ажиглалтыг холбосон шинэ хандлагыг бий болгохыг зорьжээ. 
“Матер сүнсгүй оршихгүй, сүнсгүйгээр матер оршихгүй” гэсэн Рудольф 
Штайнерын үг бий.

Биодинамик тариалангийн үндэс нь:

	 Сансар огторгуйн хэмнэл: од, гараг, сар болон нарны хэмнэл 
нь ургамлын өсөлт, хөгжилтөнд нөлөөлдөг. Хөрс боловсруулалт, 
тариалалт,ургац хураалтын хугацааг зөв тогтоосноор 
тариаланчид энэхүү нөлөөллийн давуу талыг тарималд 
ашиглаж болно. 

	 Амьдрах чадвар: Матерт физик, химийн шинж чанараас гадна, 
организмд нөлөөлдөг амьдрах чадвар байдаг гэж үздэг байна. 
Иймд биодинамик тариалан эрхлэгчид зөвхөн тоо хэмжээнд 
биш чанарт илүү анхаарал тавьдаг байна. 

	 Биодинамик бэлдмэл: Байгалийн ургамал, амьтны гаралтай 
материалаар тусгай аргаар бэлдмэл бэлтгэж шингэлсэн 
байдлаар багсармал бордооны овоолго, хөрс, ургамалд 
хэрэглэнэ. Эдгээр бэлдмэлд агуулагдах хүч нь ургамал, амьтдын 
бие дотор элементүүдийг зохион байгуулалтанд оруулдаг гэж 
үздэг.

	 Аж ахуйн организм: Аж ахуй (ферм)-г хүн, амьтан, ургамал 
зэргийг холбосон нэгдмэл нэг организм гэж үздэг. Гагцхүү мал 
амьтдын тоо толгой нь хөрсний үржил шимийг сайжруулахад 
хангалттай хэмжээгээр бууц өгөх зохистой хэмжээтэй байх 
ёстой бөгөөд мал амьтадыг өөрийн аж ахуйгаас хураан авсан 
ургацаар тэжээх ёстой. 

Бүтээгдэхүүнээ зах зээлд гаргахын тулд биодинамик тариаланчид 
дэлхий дахинд “Деметер” хэмээх баталгаажуулалтын тогтолцоонд 
зохион байгуулалттайгаар ордог. “Деметер” шошго нь хэрэглэгчдэд 
тухайн бүтээгдэхүүн биодинамик арга, технологиор үйлдвэрлэгдсэн  
органик бүтээгдэхүүн мөн гэдгийг баталж өгдөг.
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Органик ХАА-н бусад тогтолцоо

Органик тариаланд хамаарагдах органик стандартын хамгийн 
наад захын шаардлагуудыг хангадаг олон системүүд бий. Тухайлбал: 
Пермакультур буюу байнгын тарималт аж ахуй, Байгалийн газар тариалан 
эрхлэлт гм. Эдгээр системүүдэд тогтсон стандарт байхгүй тул шууд 
тодорхойлолт өгөхөд амаргүй юм.

Орхигдмол тариалан органик мөн үү?

Зарим оронд олон наст таримлуудыг шим тэжээлийн бодисоор  
бордохгүй, өвчин хөнөөлт шавжтай тэмцэх арга хэмжээ авахгүйгээр 
өөрийнх нь аясаар ургуулан ургацыг нь хураан авдаг. Энд хэдийгээр 
таримлын арчилгаанд өртөг бага зарцуулдагч ургацын хэмжээ хэсэг 
хугацааны дараа буурдаг. Харин ийм орхигдмол таримлууд нь стандартын 
хамгийн наад захын шаардлагуудыг хангасан  органик бүтээгдэхүүн гэж  
тооцогдон гэрчилгээ авч болдог. Ийм  орхигдмол тариалан нь органик 
хүнсний хангамжид тогтвортой хувь нэмэр оруулж чаддаггүй учир 
баримтлах зөв стратеги биш юм.

Биодинамик тариалан
Сансар огторгуйн 
хэмнэл:
•	 Хөрс боловсруулах, тарих, 

ургац хураах цаг хугацаа

Амьдрах чадвар:
•	 Тоо хэмжээ биш чанар

Биодинамик бэлдмэл:
•	 Тусгай аргаар бэлтгэсэн 

бэлдмэлүүдийг шингэлж 
хэрэглэнэ

Аж ахуйн амьд 
организмууд:
•	 Мал амьтны зохистой 

тоо толгой
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1.1.2 Бусад ХАА-н системээс ялгагдах байдал

“Тогтвортой” ХАА

Ногоон хувьсгалын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө илэрхий болсноор 
ХАА-н тогтвортой байдал дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөж ирсэн. 
Тогтвортой ХАА нь байгалийн  нөөцийг  хэмнэдэг, орчинд ээлтэй, хэрэгжих 
боломжтой, нийгмээс дэмжлэг авдаг, эдийн засгийн хувьд өрсөлдөх 
чадвартай юм. Иймд зорилгын хувьд авч үзвэл тогтвортой ХАА нь органик 
ХАА-тай ижил нийтлэг талуудтай байна.

Гэсэн ч тогтвортой байдалд хүрэх хүлээн зөвшөөрөгдөх арга зам, 
хэрэглэгдэх орцын талаар дэлхий нийтээр нэгдсэн зөвшилцөлд хүрээгүй 
байна. Тиймээс химийн бордоо, пестицид, генетикийн өөрчлөлттэй 
организм хэрэглэдэг системүүд ч өөрсдийгөө тогтвортой хэмээн 
нэрлэсээр ирлээ. Тухайлбал: Цогцолбор үйлдвэрлэл ба Хортон шавжтай 
тэмцэх цогцолбор аргад зөвхөн зарим маш их хортой пестицидүүдээс л 
зайлсхийдэг, бусад бодисын хэрэглээг тодорхой хэмжээгээр бууруулж 
харин бүрмөсөн  хориглодоггүй байна. 

Гадны орц багатай ХАА болон эко-тариалангийн системүүд нь 
агрохимийн бодисын хэрэглээнээс хэсэгчлэн татгалздаг бөгөөд зөвхөн 
орон нутагт байгаа нөөцийг авч ашиглах, аж ахуйн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн нягт хамтын ажиллагааг бий болгож,тэдэнд харилцан нэг 
нэгнээ дэмжих боломжийг бүрдүүлэхийг эрмэлздэг. Гадны орц нь зөвхөн 
тухайн экосистемд дутагдаж буй элементүүдийг нөхөх зориулалтаар эсвэл 
тухайн газар нутагт байгаа биологи, физик ба хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор ашиглагдах ёстой.

Системүүдийн хооронд нарийн ялгаа заагийг тогтоох ажил ихэнхдээ 
боломжгүй байдаг. Тогтвортой органик аж ахуй байхаас гадна, стандартын 
хамгийн доод шаардлагуудыг хангадаг ч, жинхэнэ утгаараа тогтвортой 
биш органик аж ахуй  ч байна. 
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Тариалангийн зарим системийн тодорхойлолт

 

Ардын тариалан
Агрохимийн бодисууд, ургац 
өндөртэй сорт, машин техник 
хэрэглэж эхлэхээс өмнө бай-
сан тариалангийн арга.

Тогтвортой ХАА
Газрын тогтвортой ашиг лалтыг 
зорилго болгодог ХАА-н 
системийн бүлэг тухайлбал: 
Гадны орц багатай ХАА

Уламжлалт ХАА
“Ногоон хувьсгал”-ын ХАА 
нь ургац өндөртэй сортыг 
дагнан тариалж, химийн 
бордоо, пестицид хэрэглэдэг

Цогцолбор үйлдвэрлэл
химийн бордоо, пестицид 
бага хэрэглэдэг уламжлалт 
ХАА-н сайжруулсан хувилбар

Биодинамик ХАА
Бүх биет сүнстэй 
гэж үздэг органик 
ХАА-н нэг төрөл

Органик ХАА
Агро-экологийн зарчмууд дээр 
үндэслэдэг, хөрсний үржил 
шим, ургамлын эрүүл мэндийг 
эрхэмлэж, химийн бодисуудыг 
хэрэглэхгүй байхад чиглэгддэг

Ардын тариалан органик мөн үү?

Дэлхий нийтээр 1960-аад оноос хойш агрохимийн бодисыг их 
хэмжээгээр хэрэглэж эхэлсэн. Ногоон хувьсгалыг хэрэгжүүлээгүй орон, 
бүс нутгийн тариаланчид нь-химийн бордоо, пестицид болон генийн 
өөрчлөлттэй организм хэрэглэхгүй байх гэсэн хамгийн чухал шалгууруудыг 
хангасан байдаг учир “Ардын тариалан”-г органик гэж үзэх боломжтой 
байдаг.  

Дэлхий дахинд өнгөрсөн тавь жаран жилийн хугацаанд ХАА нь 
ерөнхийдөө  өөрийн хэрэгцээнд зориулсан амиа аргацаасан ХАА-гаас 
эдийн засгийн орлого олдог зах зээлийн үйлдвэрлэлд шилжсэн. Олон 
улс оронд хүн амын нягтрал огцом нэмэгдэж, олонх ардын тариалангийн 
системээс тариаланчдын хүсэн хүлээсэн хэмжээний ургацыг хураан 
авч чадахгүй болсон. Уриншийн хугацаа богиноссон, бэлчээрийн даац 
хэтэрсэн, хөрсийг хэт эрчимтэй боловсруулснаас тариалангийн олон бүс 
нутгийн хөрс их хэмжээгээр доройтолд орж байна.Үүнтэй зэрэгцэн ургац 
арвин боловч өвчин хортонд нэрвэгдэмтгий  олон сортууд бий болжээ. 
Органик тариалан нь өсөн нэмэгдэж буй хүн амын хэрэгцээ шаардлагыг 
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хангахыг эрмэлзэхийн зэрэгцээ тариалангийн талбайн үржил шимтэй 
байдлыг урт хугацаанд хадгалж байхыг зорьдог.

Органик ХАА-н олон аргууд ардын тариалангийн системээс гаралтай. 
Гэвч тухайн аргыг өөр бусад газарт мэддэггүй гэсэн энгийн шалтгаанаар 
эдгээр аргууд хаа сайгүй адилхан хэрэглэгдэггүй байна. Мөн түүнчлэн 
органик ХАА-д хортонтой тэмцэхийн тулд антагонистик5 бичил организмыг 
ашиглах, ургац өндөртэй өвчинд тэсвэртэй сорт, үр ашиг өндөртэй ногоон 
бордооны ургамал тариалах зэрэг орчин үеийн олон янзын технологийг 
ашигладаг байна. 

Аливаа ардын тариалангийн системийн органик гэж нэрлэгдэх эсэх 
нь органик стандартын бүх шаардлагуудыг хангаж чадаж байгаа эсэхээс 
хамаарна. Тухайлбал: Зарим ардын тариалангийн системүүд органик мал 
амьтанд талбай хүртээмжтэй, чөлөөтэй хөдлөх боломжтой байх, хөрсний 
элэгдэл эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх, ой мод огтлох болон биомассыг 
шатаах (намаг хатаах, хүлрийг   шатаах)-ыг хориглох зэрэг шаардлагууд нь 
харилцан зөрчигддөг юм.

Ардын тариалан органик мөн үү?
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- Химийн 
бордоо, 
инсектицид, 
фунгицид, 
гербицид, өсөлт 
идэвхжүүлэгч 
хэрэглэдэггүй

- Генетик 
инженерчлэлийн 
аргаар гарган 
авсан ургамал, 
амьтан 
ашигладаггүй

-Бууцаар 
борддог

- Шим тэжээлийн 
бодисын битүү 
эргэлттэй, гадны 
орц бага байдаг
- Биомассыг 
хучлага, компост 
бэлтгэх зэргээр 
эргэлтэнд 
оруулдаг
-Холимог 
тариалан, ээлжлэн 
тариалалт 
мөрддөг
-Хөрс, ус, энергийн 
тогтвортой 
менежменттэй
-Хөрсний үржил 
шимийг хадгалж, 
элэгдэл эвдрэлээс 
сэргийлдэг
-Мал амьтанд 
ээлтэй

-Хортон шавжтай 
тэмцэхэд бичил 
организмын бэлдмэл 
ашигладаг
-Ашигтай шавжийг 
ашигладаг
-Таримлын ургац 
өндөртэй өвчинд 
тэсвэртэй сорт 
ашигладаг
-Үр ашигтай ногоон 
бордоо, бүрхэвч 
таримал, азот шингээгч 
модыг ашигладаг
-Хөрс боловсруулалт, 
хог ургамалтай тэмцэх 
ба тариалалтанд 
бүтээмжтэй машин 
техник ашигладаг
-Компост бэлтгэх, 
био бордоо бэлтгэхэд 
сайжруулсан арга 
хэрэглэдэг

5 дарангуйлагч болон хүчтэй өрсөлдөх шинж чанар бүхий бичил биетэн
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Цогцолбор арга

Цогцолбор арга нь сүүлийн үед ялангуяа аж үйлдвэржсэн болон 
шилжилтийн үеийн эдийн засагтай орнуудад ач холбогдлоо өгч байна. Энэ 
аргад агрохимийн бодисыг ашиглахаас татгалздаггүй боловч хэрэглээг 
нь бууруулахыг зорьдог. Ургамал хамгаалалд биологийн арга, химийн 
пестицидийн аргыг хослуулан ашиглана (Ургамал хамгаалах цогцолбор 
арга). Зөвхөн өвчин, хөнөөлт шавжийн хор хөнөөл босго тоо6нд хүрсэн үед 
л химийн гаралтай пестицид ашигладаг. Ургамлын хооллолтонд химийн 
бордоог хэрэглэж болох ба гэхдээ ихэвчлэн байж болох   хамгийн дээд 
хэмжээний хязгаарыг тодорхой заасан байдаг

Цогцолбор аргад мөрдөх журам, зааварчилгаанууд нь улс орон 
бүртээ өөр өөр байдаг.  Цөөн хэдхэн орнууд цогцолбор үйлдвэрлэлийн 
шошго болон чанарын хяналтын тогтолцоог боловсруулсан байдаг. Зарим 
орнуудад цогцолбор үйлдвэрлэлийг “ногоон үйлдвэрлэл” хэмээн нэрлэдэг 
гэнэ.

Үүнээс үзэхэд цогцолбор үйлдвэрлэл нь уламжлалт тариалантай 
ижил хандлагатай боловч хүрээлэн буй орчин, бүтээгдэхүүний чанарт 
үзүүлэх сөрөг нөлөөг  бүрэн зогсоож чадахгүй учир органик ХАА-н нэгдмэл 
ойлголтоос хол зөрүүтэй юм. 

6 хөнөөл учруулах хамгийн доод түвшин



25ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Цогцолбор үйлдвэрлэл ба органик ХАА-н харьцуулалт

Шалгуур Цогцолбор үйлдвэрлэл Органик ХАА
Химийн инсектицид, 
фунгицид, гербицид

Зохих хэмжээгээр 
зөвшөөрнө

Зөвшөөрдөггүй

Химийн бордоо Хамгийн дээд хэмжээгээр 
хэрэглэхийг зөвшөөрнө

Зөвшөөрдөггүй

Генийн өөрчилөлттэй 
организм  ашиглалт 

Зөвшөөрнө Зөвшөөрдөггүй

Химийн бодисоор үр 
ариутгах 

Зөвшөөрнө Химийн бодисоор 
ариутгадаггүй

Мал амьтанд ээлтэй 
байдал

Холбогдох зарим дүрэм 
журмууд бий

Хатуу дүрэм 
журамтай 

Гаднаас тэжээл авч 
хэрэглэх 

Хязгаар тогтоодоггүй Тодорхой хязгаар 
тогтоодог

Өсөлт идэвхжүүлэгч 
хэрэглэх

Зөвшөөрнө Зөвшөөрдөггүй

Мал амьтны үржил 
селекц 

үржил селекцийн ажил 
сайн хийгдэнэ, үр хөврөл 
шилжүүлэн суулгахыг 
зөвшөөрнө

Байгалийн аргаар 
хээлтүүлнэ, үр хөврөл 
шилжүүлэн суулгахыг 
хориглоно

Мал амьтны эрүүл 
мэнд

Химийн гаралтай эм 
тариаг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 
хэрэглэхийг зөвшөөрнө

Химийн гаралтай эм 
тариаг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 
хэрэглэхийг хориглоно

1.1.3 Яагаад органик тариалан хэрэгтэй вэ?

“Уламжлалт тариалан” нь ХАА-н гол чиглэл болдог бөгөөд химийн 
бордоо, пестицид ямар нэгэн хэмжээгээр хэрэглэдэг, хөрсний үржил шимийг 
дээшлүүлэх, элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах асуудалд бага анхаардагаараа 
органик тариалангаас ялгаатай.

“Ногоон хувьсгал” ногоон байж чадсан уу?
•	 1960-аад оноос эхлэн химийн бордоо, пестицидийн хэрэглээ нь ихэнх 

халуун орнуудад дэлгэрсэн технологи юм. “Ногоон хувьсгал” хэмээн 
нэрлэсэн шинэ багц технологиуд нь нэгж талбайгаас аль болох их 
хэмжээтэй ургац авахад чиглэдэг. Энэ технологийн багц нь дараах 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

•	 Ургац өндөртэй сортыг дагнан тариалах
•	 Хөрсийг эрчимтэй боловсруулах,
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•	 Хог ургамлыг устгах зорилгоор гербицид хэрэглэх
•	 Өвчин, хөнөөлт шавжийг устгах зорилгоор пестицид (инсектицид, 

фунгицид гм.) хэрэглэх
•	 Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх,
•	 Их хэмжээний химийн бордоо (N, P, K) –гоор бордох
•	 Хөрсний бүтцийг алдагдуулах хүнд, хүчин чадал өндөртэй техник 

хэрэглэх

“Ногоон хувьсгал”-ын эхний амжилтын дараа л энэ төрлийн ХАА нь 
байгалийн нөөц (хөрс, ус, био төрөл зүйл) болон хүний эрүүл мэндийн аль 
алинд нь олон хүсээгүй сөрөг үр дагавартай нь нотлогдож ирсэн. Үүнд:

•	 Хөрс: Элэгдэл эвдрэл, давсжилт, хөрсний үржил шимийн алдагдлын 
улмаас нэгэн цагт үржил шимтэй өргөн уудам нутгийн хөрсдоройтолд 
орсон.

•	 Ус: Агрохимийн бодисын эрчимтэй хэрэглээ, усжуулалтыг эрчимтэй 
хийснээс цэвэр усны нөөц бохирдсон буюу хэт их ашигласанаас ус 
хомсдсон,

•	 Биологийн төрөл зүйл: Байгалийн зэрлэг болон таримал ургамал, 
амьтны төрөл зүйл устаж үгүй болсон, цөөрсөнөөс  ландшафт өнгө зүс 
муутай болсон.

•	 Хүний эрүүл мэнд: Хоол хүнс, ундны усан дахь пестицидийн үлдэгдэл 
нь хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд аюул учруулдаг. Түүнчлэн махан 
дахь антибиотик, үхрийн галзуу өвчний халдвар, генийн өөрчлөлттэй 
организмууд нь хүний эрүүл мэндэд эрсдэл үүсгэдэг байна.

Үүнээс гадна энэ төрлийн ХАА нь гадны орцын хэт их хэрэглээнд 
суурилдаг ба нөхөн сэргээгддэггүй байгалийн нөөцийг маш ихээр 
ашигладаг.

“Ногоон хувьсгал” ногоон байж чадсан уу?

Технологийн багц:

•	Таримлыг дагнан тариалах
•	Ургац өндөртэй сортууд
•	Механикжуулалт
•	Гербицид
•	Пестицид
•	Химийн бордоо
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Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө:
•	Хөрсний элэгдэл эвдрэл, давсжилт
•	Биологийн төрөл зүйлийн тооны цөөрөлт, 

ландшафтын өнгө зүс доройтох
•	Хүнсэн дэх пестицид, антибиотикын үлдэгдэл

Ногоон хувьсгалын ололт амжилт ба дутагдал

Ногоон хувьсгалын ачаар ялангуяа Европ, Хойд Америк, Баруун 
өмнөд Азийн зөөлөн уур амьсгалтай бүс нутгуудад таримлын ургац 
ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй. Ази, 
Африкийн нэлээд хэдэн орнуудын таримлын нэгж талбайгаас хураасан  
ургац хэмжээгээрээ Европын орнуудынхыг гүйцэхгүй боловч Ногоон 
хувьсгал амжилттай хэрэгжсэн байна. Жишээ нь: Энэтхэг Улс өмнө нь үе 
үе ноцтой өлсгөлөнд нэрвэгддэг байсан бол Ногоон хувьсгал өрнүүлснээр 
үр тарианы үйлдвэрлэл нь дотоодынхоо хэрэгцээг хангаж чаддаг болсон 
байна.

Гэсэн хэдий ч хөгжиж буй орнууд дах Ногоон хувьсгалын амжилт жигд 
биш тухайлбал үржил шимтэй голын хөндий, усалгаатай талбайн ургацыг их 
хэмжээгээр нэмэгдүүлж байсан бол халуун орны газар нутгийн дийлэнхэд 
нь тархсан үржил шим муутай, хөнгөн хөрсний ургац олигтой нэмэгдээгүй 
байв. Үржил шимтэй газар нь ихэвчлэн чинээлэг тариалан эрхлэгч аж 
ахуйнуудад харьяалагддаг тул жижиг тариаланчид шинэ технологийн үр 
шимийг хараахан хүртэж чадаагүй байна.

Үржил шим муутай, хөнгөн хөрстэй нутагт амжилт олоогүйн нэг 
шалтгаан нь халуун орны хуурай хөрсөнд бордооны үр ашиг багатай байдаг 
бөгөөд зөөлөн дулаан уур амьсгалтай орнуудын хөрстэй харьцуулахад 
халуун орны хөрс нь химийн бордоог сайн хадгалж чаддаггүй, азот зэрэг 
шим тэжээлийн бодис нь усанд уусан хөрснөөс хялбархан угаагдаж, хий 
болон агаарт ууршдаг байна (N). Иймээс хэрэглэсэн бордооны дийлэнх 
хэсэг нь үр ашиггүй алдагддаг байжээ (3.1.1 хэсгийг үзнэ үү).

Ажиллах хүч хямд боловч хэрэглээний орц үнэтэй орнуудад агрохимийн 
бодисын зардал нь үйлдвэрлэлийн зардлын маш том хэсгийг бүрдүүлдэг. 
Эдгээр орцыг зээлийн хөрөнгөөр худалдан авч ургацаа борлуулсны 
дараа буцаан төлдөг. Хөрсний үржил шим муудсанаас ургац буурч 
төлөвлөснөөс бага ургац авах, эсвэл тэмцэх боломжгүй хортон шавж, 
өвчинд нэрвэгдсэнээс ургацаа бүрэн алдсан ч тариаланчид ашигласан 
агрохимийн бодисын үнийг төлөх үүрэг хүлээсэн хэвээрээ байдаг. Иймээс 
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өр тавих нь хөгжиж буй орны тариаланчдад түгээмэл тулгардаг асуудал 
бөгөөд ихэнх нь “өрийн хавх”-д улам гүнзгий орсоор байна. ХАА-н 
бүтээгдэхүүний үнэ тасралтгүй буурах хандлагатай байхад орцын үнэ өсч 
буй нь олон тариаланчидад уламжлалт ХАА эрхлэн хангалттай орлого 
олох асуудал улам бүр хүндрэлтэй болж байна.

Пестицид нь таримал ургамлын эм үү, хор уу?

Зарим орны хэлэнд өвчтэй буюу халдвартай ургамлыг эмчилдэг 
нөлөөг нь үндэслэн пестицидийг “эм” хэмээн нэрлэдэг. Гэвч ихэнх химийн 
пестицид нь дараах сөрөг нөлөөтэй юм. Үүнд:
•	 Тухайн хортон шавжийг устгахдаа ашигтай бусад шавжийг устгах нь 

шинэ хортон шавж өсч үржих тохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлдэг. 
•	 Иймээс пестицидийг нэг л хэрэглэвэл дахин  өөр пестицид хэрэглэх 

шаардлагатай болдог
•	 Ихэнх пестицид нь ургамлыг эрүүл байлгах ач холбогдолтой ч хөрсний  

микро организмуудад хортой нөлөөтэй.
•	 Пестицид хэрэглэх явцад тариаланчид өөрсдөө хордох эрсдэл 

тулгардаг. Дэлхий дахинд агрохимийн бодисын хүнд хордлогын улмаас 
жил бүр 200,000 хүн нас бардаг гэсэн тооцоо бий.

•	 Пестицидын  зарим хэсэг нь ургац хураасан ургацад хуримтлагдан 
үлдэж улмаар хэрэглэгчдэд хүрдэг ба зарим нь хэсэг нь   хөрсний   болон 
гадаргын усанд шингэж хүн мал, амьтны ундны усыг бохирдуулдаг.

•	 Зарим пестицид нь маш удаан задардаг бөгөөд хүний биенд 
хуримтлагддаг.  Ихэнх пестицидийн нөлөө нь хожуу хугацаанд илрэх 
ба архаг өвчин, хавдар, эхийн хэвлий дэх ургийн гажиг үүсгэнэ.
Дийлэнх пестицид нь хэтэрхий аюултай учраас аж үйлдвэржсэн 

орнуудад аль хэдийнэ ашиглахыг хориглосон. Гэвч тэдгээрийн хортой 
нөлөө, эрсдэлийнх нь талаар мэдлэг ойлголт багатай хөгжиж буй улс 
орнуудад худалдаалагдсан хэвээр байна. Зарим хөгжиж буй орнууд АНУ-
ын компаниудаас авсан  хориглогдсон маш их хэмжээний пестицидийг 
устгах томоохон асуудалтай тулгарч байсан юм.

Органик ХАА-н ашиг тус
Органик ХАА-н давуу талуудыг уламжлалт ХАА-тай харьцуулан дараах 

байдлаар нэгтгэн дүгнэж болно:
•	 Хөрсний үржил шимийг хадгалж, хөрсийг хамгаалдаг
•	 Газрын гүний  болон гадаргын  усыг бохирдуулдаггүй 
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•	 Байгалийн зэрлэг ан амьтан, ургамлыг хамгаалдаг (шувууд, мэлхий, 
шавж гм.)

•	 Биологийн төрөл зүйлийн олон талт байдал, олон талт ландшафтыг 
бий болгодог

•	 Аж ахуйн мал, амьтдын арчилгаа, маллагаа сайн
•	 Нөхөн сэргээгдэггүй гадны орц, энергийг бага ашигладаг
•	 Хүнсэндэх пестицидийн үлдэгдэлгүй, 
•	 Амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотик болон гормон 

агуулагддаггүй 
•	 Бүтээгдэхүүний амт, хадгалалтын чанар илүү сайн,

1.2 Органик тариалангийн хөгжил
Органик тариалан нь шинэ үзэл баримтлал биш юм. Агрохимийн 

бодисыг ихээр хэрэглэж эхлэхээс өмнө зарим шинийг санаачлагч 
тариаланчид, судлаачид агроэкологийн үзэл баримтлалд тулгуурлан ардын 
тариалангийн технологийг сайжруулахаар ажиллаж иржээ. Сүүлийн үед 
органик тариалан олон оронд эрчимтэй дэлгэрч байгаа ч энэ нь нийт ХАА-н 
салбарын өчүүхэн бага хэсгийг л бүрдүүлж байна. Хөгжиж буй орнуудад 
баталгаажсан органик тариалан голдуу экспортод чиглэгдсэн байдаг ба 
дотоодын зах зээлд маш бага хэмжээтэй байна. Тухайн улсын органик 
салбарын бие даасан байдалд дотоодын зах зээлд органик бүтээгдэхүүний 
хөгжилт маш чухал ач холбогдолтой. Үүнд зөвхөн үндэсний түвшинд 
биш олон улсын түвшиндч хамтарсан хүчин чармайлт шаардлагатай. 
ОУОХААХХ (Олон Улсын Органик Хөдөө Аж Ахуйн Хөдөлгөөны Холбоо)-
ны бүс нутгийн болон үндэсний бүлгүүд нь бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, 
стандарт боловсруулах, уялдуулах, технологи хөгжүүлэх, маркетинг ба 
сургалтын хөтөлбөрөөр хангадаг байна.

1.2.1 Органик тариалангийн түүх

Органик санаа
Органик тариалан анх хэзээ бий болсныг хэлэхэд хэцүү. “Органик” үзэл 

баримтлал болон түүнтэй төстэй тариалангийн аргууд агрохимийн бодисыг 
нээхээс өмнө аль хэдийн хөгжиж бий болсон байжээ. Шинийг санаачлагч 
зарим хүмүүс ардын тариаланг органик тариалангийн мөн чанар, аргаар 
сайжруулахыг оролдлого хийж байв. Эдгээр шинэ хандлагууд нь тухайн 
үедээ хөрсний ялзмаг дээр суурилсан үржил шимд анхаарлаа төвлөрүүлж 
аж ахуйн дотоодод экологийн тэнцвэртэй байдлыг бий болгохыг зорьж байжээ.
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Агрохимийн бодисыг ургац өндөртэй сортууд,эрчимтэй механик-
жуулалт тай (“Ногоон хувьсгал”-ын ХАА) хослуулсан хэрэглээ түгээмэл 
дэлгэрч эхлэхэд зарим хүмүүс энэхүү шинэ хөгжил хандлагыг эсэргүүцэн 
органик тариалангийн багсармал бордоо7 бэлтгэх, сайжруулсан ээлжлэн 
тариалалт мөн ногоон бордуур ашиглах зэрэг аргыг бий болгосон. Ийнхүү 
органик тариалан ба уламжлалт тариалангийн ялгаа зааг улам тодорхой 
болжээ.

1970, 1980-аад оноос “Ногоон хувьсгал”-ын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь улам бүр илэрхий болж тариаланчид ба 
хэрэглэгчдийн аль алиных нь “органик” асуудлын тухай мэдлэг ойлголт 
аажмаар нэмэгдэж эхэлсэн байна. Үүнтэй зэрэгцэн Байнгын тарималт аж 
ахуй, Бага зардал бүхий тогтвортой газар тариалан хөгжиж эхэлсэн байна.

1990-ээд оноос органик тариалан огцом өсчээ. Байгалийн гамшиг,  
хүнсний маргаантай асуудлууд нь хэрэглэгчдийн мэдлэг ойлголт нэмэгдэх, 
зарим орны органик үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого боловсруулахад 
дэм өгсөн байна. Үүний зэрэгцээгээр шинэчилж сайжруулсан органик 
технологиуд (ялангуяа хөнөөлт шавжтай биологийн аргаар тэмцэх), мөн 
үр дүнтэй систем хөгжиж эхэлжээ.

Гэвч органик тариалан дэлхийн тариалангийн багахан хэсэгт хэрэгжсэн 
хэвээр байна. Дэлхийн олон оронд органик ХАА-н эрдэм шинжилгээ 
судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ, маркетингид үзүүлж буй төрийн дэмжлэг маш 
бага байгаа ч  органик тариалан дэлхий дахинд хурдацтай өсөх найдлагыг 
улам бүр төрүүлсээр байгаа юм.

Органик ХАА-н  анхдагчид

Органик ХАА-г хөгжүүлэхэд туршилт судалгаа, зохиол бүтээлээрээ 
хувь нэмэр оруулсан олон хүмүүс бий. Тэдгээрээс онцлон дараах хоёр 
хүний ажлын тухай энд дурьдаж байна.  Үүнд:

•	 Альберт Ховард (1873-1947)
Түүнийг органик тариалангийн хөдөлгөөнийг үндэслэгч гэх бөгөөд 

Альберт Ховард нь 19 дүгээр зууны эхээр хөрсний үржил шим, түүний 
ургамлын эрүүл мэндтэй холбогдох харилцааны тухай ойлголтыг бий 
болгоход чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Агро-экологийн хандлагын дараа 
тэрээр тариалан дахь ялзмагийн менежментийн амин чухал ач холбогдлыг 

7 багсармал бордоо- компост
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олж мэджээ. Тэрээр Энэтхэг Улсад 25 жил тариалангийн шинжээчээр 
ажилласан бөгөөд тэрхүү хугацаандаа ардын тариалангийн багсармал 
бордоо бэлтгэх аргад тулгуурлан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй алдарт 
Индор аргыг боловсруулсан байна. Тэрээр хөдөөгийн тариаланчид, 
хөнөөлт шавж, хог ургамлуудыг “ХАА-н профессорууд” хэмээн үздэг 
байсан бөгөөд хөнөөлт шавж, хог ургамлыг хөрсний үржил шим алдагдсан 
болон тохиромжгүй таримал тариалсныг илрүүлэгч индикатор8 хэмээн 
нэрлээд, тэрхүү тохиромжгүй нөхцлийг арилгаж чадвал хөнөөлт шавжаас 
салж болно гэж үздэг байжээ.

А.Ховард “ХАА-н гэрээслэл”, “Эрүүл мэнд буюу өвчний төлөө тариалан, 
цэцэрлэгжүүлэлт эрхлэх нь” зэрэг алдартай бүтээлүүдийг туурвин 
үлдээжээ.

Х ө р с н и й 
үржил шим, 

э к о л о г и й н 
т э н ц в э р и й н 

тухай анхны 
органик үзэл 

баримтлалууд 
бий болсон

“ Н о г о о н 
х у в ь с г а л ” 

а г р ох и м и й н 
б о д и с ы н 

х э р э г л э э  
ө р г ө н 

дэлгэрсэн

“ Н о г о о н 
х у в ь с г а л ” -

ын нөлөөлөл 
и л э р х и й 

болж Органик 
ХАА-н хүлээлт 

бий болсон

Хүрээлэн буй 
орчны гамшиг, 

Х ү н с н и й 
маргаан – 

х э р э г л э г ч 
дийн бэлэн 

байдал бий 
болсон

1900 1920 1940 1960 1980 2000

Органик фермерүүдийн тоо

•	 Масанобу Фукуока (*1914)

Япон Улсын тариаланч Масанобу Фукуока нь “газар хагалахгүй, 
бордохгүй, хог ургамалгүй, пестицидгүй, юу ч хийхгүй байх байгалийн 
тариалангийн арга зүй” хэмээн нэрлэгдэх туршлагыг нэвтрүүлж байжээ. 
Түүний хувьд хүмүүс тариалан эрхэлж чадна гэдэг нь эгоцентрик буюу 
аминч төв үзэл; эцсийн дүндээ байгаль л таримлыг ургуулж байгаа. Түүний 
юу ч бүү хий гэх аргаар таримлаас эрчимжсэн тариалангийнхтай харьцуулж 
болохуйц хэмжээний ургац авах боломжтой. Энэхүү арга нь дэлхий дээр 
жам ёсны хүн амын тоог тогтоон барихад туслахаас гадна Фукуока нь 

8 илтгэгч
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үүнийг эдийн засгийн хувьд орчин үеийн аргуудаас хавьгүй давуу гэдэгт 
итгэсээр иржээ. 

Фукуока улирлын чанартай хоёр төрлийн таримал ургуулж байсан. 
Өмнөх жилийн таримлын сүрэл, цагаан хошоонгорыг бүрхэвч таримал 
болгон шувууны сангасны шингэнээр бордон зуны улиралд цагаан 
будаа, өвөлд нь арвай юмуу хөх тариа тариалдаг байжээ. Үр суулгах, 
үрслэг шилжүүлэн суулгахын оронд тэрээр дотор нь үр хийсэн шавран 
шахмал бөмбөлөгүүдийг хагалаагүй хөрсөнд суулгадаг байсан бөгөөд 
хог ургамлууд урган соёолж тэдгээрээр хооллодог байгалийн амьтад ба 
шавжаар устгагддаг байв.

Амьдралынхаа сүүлчийн 15 жилд Фукуока цөлийг дахин 
ургамалжуулахад анхаарлаа хандуулж эерэг үр дүнд хүрч байжээ. Тэрээр 
“Тариалангийн байгалийн арга зүй”, “Нэг сүрлийн хувьсгал” зэрэг номуудыг 
туурвисан нь алдартай бүтээлүүд болсон юм.

 Алберт Ховард
       
       Масанобу Фукуока

•	 Хөрсний үржил шим ба ургамлын 
эрүүл мэндийн хамаарал

•	 газар хагалахгүй, бордохгүй, хог 
ургамалгүй, пестицидгүй

•	 Ялзмагийн менежментийн ач 
холбогдол

•	 юу ч хийхгүй байх байгалийн 
тариалан

•	 Энэтхэгт хийсэн 25 жилийн 
судалгаа 

•	 Тогтвортой, эдийн засгийн хувьд 
тооцоолж болохуйц

•	 Ардын тариалангийн технологийг 
сайжруулсан

•	 Өмнөх таримлын сүрлийг хучлага 
болгон ашигладаг

•	 Багсармал бордоо бэлтгэх 
“Индоре” арга

•	 Цагаан хошоонгорыг бүрхэвч 
таримал эсвэл ногоон бордоо 
болгон ашигладаг•	 Хог ургамал, хортон бол илтгэгч

•	 Бүтээл: “ХАА-н гэрээслэл”,“Эрүүл 
мэнд буюу өвчний төлөө 
тариалан, цэцэрлэгжүүлэлт 
эрхлэх нь”

•	 Бүтээл: “Тариалангийн байгалийн 
арга зүй”, “Нэг сүрлийн хувьсгал”
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1.2.2 Органик ХАА дэлхий дахинд

Органик үйлдвэрлэлийн тойм
2014 оны байдлаар дэлхийн 172 оронд 43,7 сая га талбайд 2,3 сая 

тариаланчид органик тариалан эрхэлж байна.

Улсуудын органик талбайн хэмжээг үзвэл Европын орнуудад хамгийн 
өндөр хувьтай байдаг ба нийт ХАА-н эдэлбэр газрын томоохон хэсгийг 
бүрдүүлдэг. Эдгээр улс орнуудын органик ХАА-н ололт амжилт нь эрүүл 
мэнд, хүрээлэн буй орчны асуудлын тухай хэрэглэгчдийн мэдлэгийн 
өсөлт, маркетингийн чиглэл болон үндэсний бодлогын таатай дэмжлэгийн 
нөлөөгөөр бий болжээ.

Ихэнх хөгжиж буй орнуудад баталгаажсан органик менежмент 
бүхий талбайн албан ёсны тоон үзүүлэлт ховор бөгөөд органик ХАА нь 
цөөнхийн үйл ажиллагаа төдий хэвээр байгаа гэж таамаглаж болох юм. 
Гэвч агрохимийн бодис огт хэрэглэдэггүй ардын тариалан эрхэлж буй 
талбайнууд одоо ч бий. Тэдгээрийн зарим нь органик стандартын бүхий л 
шаардлагуудыг амархан хангах боломжтой юм.

Органик бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл

Органик бүтээгдэхүүний худалдаа маш эрчимтэй өсч байна. Олон 
улсын  худалдааны байгууллага (ОУХБ)-ын мэдээгээр органик хүнс болон 
ундааны худалдааны дэлхийн зах зээл нь 2014 онд 80 тэрбум ам.доллар, 
худалдааны жилийн өсөлтийн түвшин нь зах зээлээсээ хамааран дунд 
хугацаанд 5-20%-ийн өсөлттэй байна. Органик хүнсний худалдаа нь ирэх 
жилүүдэд зах зээлд хүнсний жижиглэн худалдааны нэг хувь байснаа 10% 
хүртэл өсөх боломжтой байна. 

Монгол улс хэдийгээр олон улсын зах зээлд нэвтрэхэд хэцүү ч Европ, 
Хойд Америк, Тайван, Японд ургадаггүй байгалийн болон таримал 
жимс жимсгэнэ, цайны ургамал, хушны самрын тос, гэх мэт органик 
бүтээгдэхүүнийг экспортлох зах зээлийн сайхан боломж бий. Мөн манай 
улс чацарганы найрлагатай гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг дэлхийн хэд хэдэн 
оронд экспортлож байна. 

Дэлхий дээрх органик бүтээгдэхүүний хамгийн том зах зээл бол АНУ, 
Европын орнууд болон Япон улс юм. Хөгжиж буй зарим орнуудад органик 
бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээл хөгжиж эхэлж  байгаа боловч хэмжээ 
нь маш бага байна. Гэвч органик бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үнэ 
нэлээд их хэлбэлзэлтэй байдаг учраас дан ганц экспортын зах зээлээс 
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хамааралтай байх нь хөгжиж буй орнуудад эрсдэл үүсгэдэг. Иймд үндэсний 
органик хөдөлгөөнүүд дотоодын зах зээл дээр органик бүтээгдэхүүнээ 
хөгжүүлэхэд анхаарах нь чухал юм.

АНУ

Европ

Ази

Номхон далайн орнууд

1%

16%

37%

46%

1.2.3 ОУОХААХХ (IFOAM)-ны үүрэг 
Олон улсын органик ХАА-н хөдөлгөөний холбоо (ОУОХААХХ) нь 

дэлхий дахины органик ХАА-н хөдөлгөөнүүдийг нэгтгэн төлөөлдөг ба 
100 гаруй улсад 700-аад гишүүн байгууллагуудтай. Холбооны үндсэн чиг 
үүрэг нь олон улсын органик хөдөлгөөнийг зохицуулах, тэдэнд мэдээлэл, 
аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. ОУОХААХХ нь ардчилсан холбоо 
бөгөөд бүхий л үндсэн шийдвэрүүд нь ерөнхий чуулганаас гарч, Дэлхийн 
зөвлөлийг сонгодог. Гишүүд нь газар зүйн бүс эсвэл салбарын сонирхлын 
дагуу зохион байгуулалтанд ордог. Холбооны үйл ажиллагаа нь төрөл 
бүрийн хороод, ажлын хэсэг болон судалгааны багийн хүрээнд явагддаг 
(тухайлбал: ОУОХААХХ-ны стандартын хороо гм.).

Органик хөдөлгөөний нэгдсэн холбооны хувьд ОУОХААХХ нь органик 
салбарт ажиллаж буй холбоо, байгууллагууд, худалдаачдад гишүүний 
зэрэглэл санал болгодог. Хувь хүмүүс ОУОХААХХ-т дэмжигчийн хувиар 
элсч болно. “Органик ХАА дэлхий дахинд” хэмээх лавлах номд ОУОХААХХ-
ны бүх гишүүн байгууллага, холбоодын нэрсийн жагсаалтыг оруулсан 
байдаг юм.

ОУОХААХХ-ны эрхэм зорилго

Холбооны гол зорилгын нэг нь  органик ХАА-н талаар мэдээлэлээр 
хангах, түүнийг дэлхий дахинд сурталчлах явдал юм.ОУОХААХХ нь 
Европын холбоо, НҮБ, НҮБ-ын ХХААБ зэрэг байгуулага дээр байнга 
зохион байгуулагддаг олон улсын бодлого боловсруулах хэлэлцүүлэгт 
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олон улсын органик хөдөлгөөнийг төлөөлдөг ба органик салбарын бүхий 
л оролцогчдод зориулсан хөтөлбөр боловсруулж бий болгохыг эрмэлздэг.

Органик баталгаажуулалтын системийн хөгжлийн салбарт ОУОХААХХ 
нь үндэсний болон бүс нутгийн түвшний стандартын үндэс суурь болох 
“ОУОХААХХ-ны Үндсэн стандарт”-ыг боловсруулан, тогтмол хянан 
сайжруулж байдаг. Мөн баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн итгэмжлэлийн 
шалгуур үзүүлэлтийг гаргадаг бөгөөд  энэхүү шалгуур үзүүлэлтийг Олон 
улсын органик итгэмжлэлийн үйлчилгээ хэрэгжүүлдэг.

ОУОХААХХ нь Дэлхийн органик конгресс болон бусад  улс, тив, бүс 
нутгийн арга хэмжээний хүрээнд мэдээлэл солилцох хэд хэдэн хэрэгслийг 
ажиллуулдаг бөгөөд “Экологи ба тариалан” сэтгүүл, хурлын эмхтгэлүүд, 
бусад хэвлэл нь мэдээлэл, сүлжээний чухал арга хэрэгсэл болж байна. 
ОУОХААХХ-ын олон улсын бодлогын дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа 
нь органик хөдөлгөөнүүдийн дуу хоолой болж нөлөө бий болгохоос 
гадна хөгжиж буй орнуудад органик хөдөлгөөнийг дэмжих “ОУОХААХХ- 
Органикаар ургуулах” 4 жилийн төслийг хэрэгжүүлдэг байна.

ОУОХААХХ-ны эрхэм зорилго

•	 Гишүүддээ мэдлэг туршлагаа хуваалцах боломж олгох,

•	 органик ХАА-н тухай нийтэд мэдээлэх

•	 Бодлого боловсруулах түвшинд органик хөдөлгөөнийг төлөөлөх

•	 “Органик ХАА ба боловсруулах үйлдвэрлэлд тавигддаг ОУОХААХХ-ны үндсэн 
стандарт”-ын боловсруулах, хянан сайжруулах

•	 Дэлхий дахинд органик чанарын баталгааг бий болгох

•	 ОУОХААХХ-ны итгэмжлэлийн хөтөлбөр нь дэлхийн орон бүрт 
баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн шаардлагыг ижил байлгах талаар үйл 
ажиллагаа явуулдаг.

1.3 Органик чанарын хяналтын систем
Худалдан авагчид энэхүү бүтээгдэхүүн органик технологоор 

үйлдвэрлэгдсэн гэдгийг батлан харуулахын тулд чанарын хяналтын систем 
шаардлагатай болдог. Органик  чанарын хяналтын систем нь стандарт, 
хяналт9, баталгаажуулалт болон итгэмжлэлээс бүрдэнэ. Эдгээр нь маш 

9 инспекци
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өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаанууд байдаг тул гарын авлагын энэхүү бүлэгт 
зөвхөн үндсэн ойлголтуудыг оруулсан болно. 

1.3.1 Баталгаажуулалт яагаад хэрэгтэй вэ?

Итгэлцлийг бий болгохын тулд 

Хэрэглэгчид өөрсдийн эрүүл мэнд болон хүрээлэн буй орчинд санаа 
зовниж байгаа учраас органик бүтээгдэхүүнийг сонирхох сонирхол нь улам 
бүр нэмэгдэж байна. Аль ч оронд    өндөр үнэтэй  ч гэсэн  органик ХАА-н 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авах    хүмүүс   олон  байдаг байна. 

Нөгөө талаар тариаланчид янз бүрийн шалтгаанаар органик 
тариаланд шилжиж байна. Хамгийн наад захын шалтгааныг дурдвал: тэд 
их ачаалалтай ажиллаж  их ургац хурааж хадгалах борлуулах гэж зовохын 
оронд чанартай, үнэтэй бага ургац авах нь  хөрөнгө хөдөлмөр хэмнэх 
боломж олгодог. 

Үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн хооронд харилцан итгэлцэж байвал    
харьцангуй өндөр үнээр борлуулах  боломжтой. Хэрэглэгч худалдан 
авч буй бүтээгдэхүүн нь жинхэнэ органик технологоор үйлдвэрлэгдсэн 
байхыг хүсдэг бол органик тариаланч “органик” гэсэн нэр томьёог 
хуурамчаар хэрэглэж байгаа бусад тариаланчидтай өрсөлдөх шударга бус 
өрсөлдөөнөөс хамгаалагдсан байх хэрэгтэй байдаг. 

Итгэлцлийг бий болгох

⇒	 Хэрэглэгч эрүүл, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүнийг 
шаардаж, тийм бүтээгдэхүүнд өндөр үнэ төлөхөд бэлэн байдаг

Итгэлцэл

⇒	 Тариаланч тогтоосон органик стандартын дагуу бүтээгдэхүүнээ 
үйлдвэрлэж, өндөр үнээр худалдаалж чадна
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Органик шошго, баталгаажуулалтын тэмдэг

Дэлгүүр, зах дээр худалдан авагчдад бүтээгдэхүүн органик гэдгийг 
харуулахын тулд ихэнхдээ шошго, баталгаажуулалтын тэмдгийг хэрэглэдэг. 
Бренд нэртэй адил эдгээр шошго нь оюуны өмчийн байгууллагад бүртгэгдэж, 
хамгаалагдсан байх ба зөвхөн эрх бүхий тариаланч, боловсруулах үйлдвэр 
эрхлэгч л ашиглана.

Ашиглах эрх нь тариаланч, боловсруулах үйлдвэр эрхлэгч нарын 
баталгаажууулалтын  гэрээнд харилцан  гарын үсэг зурснаар бий болно. 
Органик  бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт нь энэхүү бүтээгдэхүүн нь 
органик стандартын дагуу үйлдвэрлэгдэж боловсруулагдсан гэдгийг 
батлаж байгаа юм. 

Шошго, баталгаажуулалтын тэмдэг нь хэрэглэгчид органик 
бүтээгдэхүүнийг итгэж болохуйц хялбархан ялган танихад тусална. 
Иймээс тэдгээр нь маркетингийн чухал хэрэгсэл болдог бөгөөд  органик 
бус уламжлалт технологоор үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнээс илүү өндөр 
үнээр борлуулах боломж олгодог.

Органик шошго ба баталгаажуулалтын тэмдэг нь:  

•	 Органик шошго ба баталгаажуулалтын тэмдэг нь 
органик бүтээгдэхүүнийг хялбархан таних

•	 Тэдгээр нь хамгаалагдсан байх ба зөвхөн эрх 
бүхий тариаланч, боловсруулах үйлдвэрлэл 
эрхлэгч л ашиглах,эрхтэй.

•	 Органик үйлдвэрлэгчдэд бүтээгдэхүүнээ 
өндөр үнээр борлуулах боломжуудыг  олгодог.

1.3.2 Хяналт, баталгаажуулалт

Хяналт, баталгаажуулалт, итгэмжлэл
Хяналт, баталгаажуулалт гэсэн нэр томьёонууд нь органик ХАА-д 

чухал бөгөөд, энэхүү бүлэгт  энэ тухай  товч тайлбарлан орууллаа. 

Итгэмжлэл бол органик чанарын хяналтын системийн гуравдугаар 
түвшин юм.
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Хяналт 
Хэрэв органик тариаланч бүтээгдэхүүнээ баталгаажуулахыг хүсч 

байгаа бол тэрээр жилд ядаж нэг удаа хяналт магадлагаа хийлгэсэн 
байх ёстой. Байцаагч аж ахуй эрхлэгчийн өөрийнх нь мэдээллийг бичиж 
тэмдэглэх, талбай, мал амьтан, аж ахуйн барилга байгууламжийг үзэх 
зэргээр аж ахуйн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд үнэлгээ өгнө. Байцаагч аж 
ахуй эрхлэгчийн мэдээлэл үнэн зөв, үнэмшилтэй эсэхийг бас шалгана. 
Эргэлзээ төрсөн тохиолдолд байцаагч дээж авч лабораторит шинжлүүлэх 
буюу эсвэл урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр гэнэтийн үзлэг шалгалт хийнэ. 
Лабораторийн шинжилгээ нь химийн бодис хэрэглэдэг эсвэл органик 
үйлдвэрлэлд ашиглахыг хориглодог бодис хэрэглэсэн эсвэл бохирдол 
байж магадгүй гэсэн сэжиг төрсөн тохиолдолд  л  хэрэглэдэг арга юм. 
Химийн задлан шинжилгээ нь тухайн дээжид,  тухайн химийн бодис, тухайн 
үед  л агуулж байгаа эсэхийг л харуулна. Химийн задлан шинжилгээ нь 
зардал өндөртэйгээс гадна химийн бордоо ба пестицидийг  хэрэглэснээс  
хойш олон хоног, сар өнгөрсөн бол түүний үлдэгдлийг илрүүлэх бололцоо 
хязгаарлагдмал юм. 

Баталгаажуулалт
Манай улс “Органик хүнсний тухай” хуулийг 2016 онд баталсан бөгөөд 

2017 оны 1 дүгээр схрын 1-ээс хүчин төгөлдөр мөрдөхөөр заасан боловч 
түүнийг дагаж мөрдөх журмууд  одоогоор боловсрогдоогүй байна. 

Ихэнх улсад мөрдөж байгаа нийтлэг журмаар баталгаажуулалт нь  
баталгаажуулалтын байгууллагаас тухайн компани, аж ахуй, үйлдвэрийн 
органик стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж бичгээр 
батлах үйл явц болдог байна. Байцаагч өөрийн олж мэдсэн мэдээллээ 
баталгаажуулалтын байгууллагад бичмэл тайлан хэлбэрээр өгдөг. 
Баталгаажуулалтын байгууллага хяналт магадлагааны үр дүнг органик 
стандартын шаардлагатай харьцуулан үзээд шаардлага хангасан гэж 
үзвэл “Баталгаажуулалтын зөвлөл”-өөс  баталгаажуулах гэрчилгээ олгох 
эсэх талаар шийдвэр гаргадаг байна.  

Итгэмжлэл
Баталгаажуулалт нь хяналт,  баталгаажуулалт хийх шаардлага хангаж 

буй эсэхийг тогтоохын тулд гуравдугаар түвшний хяналт шаардлагатай 
болдог. Эрх бүхий байгууллага баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд 
байнга үнэлгээ өгч тодорхой шалгуурын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг 
шалгаж байдаг. Баталгаажуулалтын байгууллага шалгуурыг хангаж байвал 
тухайн баталгаажуулалтын итгэмжлэл олгоно. 
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Хяналт, баталгаажуулалт, итгэмжлэл

Итгэмжлэл

Тухайн баталгаажуулалтын хяналт 
магадлагаа нь  баталгаажуулалтын 
байгууллага, итгэмжлэгдсэн этгээдүүд нь   
шаардлага хангаж эсэхэд   дүгнэлт өгнө

Баталгаажуулалт

Баталгаажуулалтын байгууллагаас тухайн 
компани, аж ахуй, үйлдвэрт органик 
стандартын шаардлагыг хангаж байгаа 
эсэхэд үнэлгээ өгөх үйл явц юм

Хяналт 

Үйлдвэрлэлийн үйл явц тариаланч болон 
боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэгчийн 
бичиг баримт, талбайн үзлэг дээр 
үндэслэгдэж байгаа эсэхэд үнэлгээ өгч, 
нотолгоо гаргана.

Гадаадын уу эсвэл орон нутгийн баталгаажуулалт уу?

Гадаадын баталгаажуулалт
Одоогоор хөгжиж буй орнуудын экспортод чиглэсэн органик бүтээг-

дэхүүнүүд импортлогч орныхоо баталгаажуулалтын байгууллагаар 
баталгаажуулалт хийлгэж байна. Ихэнхдээ эдгээр олон улсын баталгаа-
жуулалтын байгууллагууд нь органик ХАА, түүний баталгаажуулалтын 
талаар олон жилийн туршлагатай байдаг. Импортлогч орнууд дэлхий 
дахинд танигдсан тул байнга өөрийн орныхоо үйлчилгээг илүүд үздэг. 
Үүний дутагдалтай тал нь тэд заримдаа орон нутгийн нөхцлийг  мэддэггүй, 
ихэвчлэн онгоцоор нисэж ирж очдог, мөн барууны орны жишгээр цалин 
хөлсийг олгох ёстой тул баталгаажуулалтын зардал өндөр гардаг юм.

Хамтарсан баталгаажуулалт
Сүүлийн үед  Европын орнууд хяналт тавих, орон нутгийн байцаагчидтай 

ажиллах салбар оффисуудаа нээн ажиллуулж  байна. Хяналтын үйл явцыг 
төв салбараас удирдах ба шаардагдах аялал, нислэгийн тоо нь цөөхөн. 
Орон нутгийн байцаагчид нутгийн хэлээр ярьдаг, орон нутгийн нөхцлөө 
сайн мэдэх аж ахуй дээр хяналт магадлагааг хийхэд хялбар байдаг.

Орон нутгийн баталгаажуулалт
Өнөөгийн байдлаар хөгжиж буй олон орнууд өөрийн Органик 

бүтээгдэхүүний   баталгаажуулалтын эрх зүйн орчин, орон нутагтаа   бүтцээ 
буй болгон ажиллаж байна. Орон нутгийн баталгаажуулалтын байгууллагын 
хяналт магадлагааны үнэ хямд, аялал бага шаардагддаг, байцаагчид орон 
нутгийн жишгээр цалин хөлсийг олгодог учраас үнэ өртөг нь хямд гардаг. 



40 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Үүнээс гадна орон нутгийн баталгаажуулалтнь органик бүтээгдэхүүний 
дотоодын зах зээлийг дэмжих боломжтой юм. Гэвч экспортын зорилготой 
орон нутгийн баталгаажуулалтын байгууллага нь импортлогч орон бүрийн 
шаардлагыг хангаж олон улсад танигдсан байх ёстой. Үүний тулд тавигдах 
шаардлагуудыг нь хүлээн зөвшөөрч заримдаа хэд хэдэн удаа ч итгэмжлэл 
хийлгэх шаардлага гардаг. 

Гадаадын  уу эсвэл орон нутгийн баталгаажуулалт уу?

Шууд 
баталгаа-
жуулалт гадаадын 

баталгаажуу-
лалтын 

байгууллага

Гадаадын 
байцаагч

Аж ахуй

Хамтарсан 
баталгаа-
жуулалт

гадаадын 
баталгаажуу

лалтын 
байгууллага

Орон 
нутгийн 

байцаагч

Аж ахуй

Орон 
нутгийн 
баталгаа-
жуулалт

Орон нутгийн 
баталгаажуу-

лалтын 
байгууллага

Орон 
нутгийн 

байцаагч
Аж ахуй

Жижиг бүлгийн баталгаажуулалт
Хэрэв олон жижиг үйлдвэрлэгчид гадаадын баталгаажуулалтын 

байгууллагаар тус тусдаа хяналт магадлагаа хийлгэвэл зардал нь маш 
өндөр гардаг. Иймээс хөгжиж буй орны органик жижиг үйлдвэрлэгчид 
бүлгийн баталгаажуулалтын загварыг ашиглаж байна. Тухайн бүлэг 
тариаланчид ижил төстэй үйлдвэрлэл эрхэлдэг тариаланчидтай зохион 
байгуулалтанд орж ТББ-д нэгдэн дотоодын хяналтын систем (ДХС)-
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ийг мөрддөг. ДХС нь дотоодын жижигхэн хяналт тавих байгууллага шиг 
ажиллах бөгөөд оролцогч тариаланчдад дотоодын стандартыг сурталчлан 
таниулах, бичгээр үйлдсэн тариаланчдын гүйцэтгэх үүрэг, гэм буруутай 
тариаланчид арга хэмжээ  авах зэрэг үйл ажиллагааг явуулдаг. Гадаадын 
баталгаажуулалтын байгууллага  нь ДХС-ын үйл ажиллагаа, санамсаргүй 
байдлаар тариаланчдын бүлгийн зарим гишүүдийг дахин хянаж магадладаг. 

Нөгөө талаар ДХС-ыг хэрэгжүүлэх нь гадаадын хяналт, баталгаа-
жуулалтын зардлыг хэмнэхэд ач холбогдолтой. Түүнээс гадна энэ нь 
тариаланчдын үйлдвэрлэлийн технологи, стандартын дагуу бүртгэл хөтлөлт 
хийдэг болгоно. Мөн ДХС-ыг бий болгож, мөрдөхөд мэргэжлийн хүмүүс 
ажиллах тул  нэмэлт орон тоо, цалин, зардлын асуудал  шаардагдана. 
Дахин хяналт шалгалт хийх шаардлагын дагуу аж ахуйн зарим хэсэгт 
олон дахин хяналт явагдаж болно. Хэрэв хяналт шалгалтын үеэр бүлгийн 
зарим нэг гишүүд стандартын шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тухайн 
тариаланчдын бүлэг бүхэлдээ баталгаажилтын гэрчилгээ авч чадахгүйд 
хүрдэг. 

Жижиг бүлгийн баталгаажуулалт

•	 Тодорхой бүлэгт нэгдэж буй тариаланчид ижил төрлийн үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг байх ёстой

•	 Олон улсын дүрэм журмын дагуу стандартын шаардлагыг 
хангаагүй тохиолдолд органик бүтээгдэхүүний  гэрчилгээ олгохгүй. 
Бүлгийн дотоодын хяналтын систем нь тариаланч болгонд жилд 
наад зах нь нэг удаа үнэлгээ өгнө.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ХӨРСНИЙ ҮРЖИЛ ШИМ

2.1 Хөрс бол амьд организм мөн
Хөрс бол тариалангийн үйлдвэрлэлийн хамгийн чухал хэрэгсэл юм. Хөрс 

нь өөр хоорондоо нягт уялдаатай ургамал, амьтан, бичил организмуудын 
амьдрах орчин нь болдог учраас амьд организм гэж хэлж болно.

2.1.1 Хөрсний найрлага, бүтэц

Эрдэс хэсэг: Хөрс нь эрдэс хэсэг, органик бодис болон жижиг нүх 
сүвүүдээс бүрддэг. Эрдэс хэсэг нь хөрсний доод үе давхарга болон хөрс 
үүсгэгч эх чулуулгаас гаралтай бөгөөд эдгээр нь физик, химийн өгөршлийн 
нөлөөгөөр хагарч бутран жижиг эрдэс хэсгүүдийг үүсгэнэ.

Хөрсний эрдэс хэсгүүд нь хэмжээнээсээ хамааран дараах 4 бүлэгт 
хуваагдана:
•	 Хайрга, чулуу: 2 мм-ээс том хэсгүүд
•	 Элс: 0.5-2 мм-ийн хэмжээтэй хэсгүүд, хуруугаар имрэхэд мэдрэгдэнэ
•	 Лаг шавар: 0.002-0.5 мм-ийн хэмжээтэй хэсгүүд
•	 Шавар: 0.002 мм-ээс бага хэмжээтэй хэсгүүд

Элс, шавар болон лаг шаврын ширхэгийг энгийн нүдээр харж ялгах 
боломжгүй. Гэвч хөрсний шинж чанар нь эрдэс хэсгүүдийн агууламжаас 
ихээхэн хамаардаг тул эдгээрийг ялгах нь чухал ач холбогдолтой.

Өгөршлийн процессын явцад шим тэжээлийн бодис агуулдаг эрдэс 
хэсгүүд аажмаар  бий болж байдаг. Ургамлын үндэс, зарим бичил 
организмууд эрдэс хэсгээс шим тэжээлийн бодисыг идэвхтэй задалж   
өөрийн өсөлт хөгжилтөндөө ашигладаг. Эрдэс бодис нь ургамалд органик 
бодис үүсэх,  ургамлын физиологийн процесст аль алинд нь  оролцоно. 

Хайрга, чулуу (>2мм)
Элс (0.05-2мм)
Лаг шавар (0.002-0.02мм)
Шавар (<0.002мм)

Ус, салхиар 
зөөгдөнө

Эх чулуулгийн 
өгөршил
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Хөрсний органик бодис: Хөрс нь эрдэс хэсгээс гадна биомассын 
задралаас үүссэн органик бодис, ялзмагийг ямар нэг хэмжээгээр агуулна. 
Тариалангийн талбайн хөрсний нийт хатуу бодисын зөвхөн 1-2%-ийг л 
ялзмаг эзлэх боловч хөрсний үржил шимд маш чухал ач холбогдолтой 
(2.2.2-р хэсгийг үзнэ үү).

Органик бодис ихэнхдээ өнгөн хөрсөнд агуулагдах бөгөөд тасралтгүй 
яваг дах ургамал, амьтаан, 
хөрсний бичил биетүүдийн 
задралын процессын үр 
дүнд үүснэ. Хөрсний 
органик бодисын идэвхтэй 
хэсэг нь хөрсний 
организмуудын нөлөөгөөр 
задарч, үүсэн бий болсон 

бүтцүүд нь цаашид хоорондоо нэгдэн он удаан жил хадгалагдах маш 
тогтвортой ялзмагийн бүтцийг бүрэлдүүлнэ. Энэхүү хөрсний органик 
бодис, ялзмаг нь хөрсний бүтцийг10 сайжруулахад маш чухал үүрэгтэй 
байдаг.

Хөрсний бүтэц гэж юу вэ?

Хөрс нь эрдэс хэсэг, органик бодисоос гадна агаар юмуу усаар дүүрсэн 
жижиг нүх сүвүүдээс бүрдэнэ. Нүх сүвүүд ба хөрсний жижиг хэсгүүдийн 
орон зайн зохион байгуулалтыг “хөрсний бүтэц” гэнэ. Жижиг нүх сүвүүдэд 
чийг сайн хадгалагддаг бол том нүх сүвүүдээр бороо болон усалгааны ус 
нэвчих, мөн хатах процессийн дүнд хөрсөнд агаарын солилцоо явагдах 
нөхцлийг бүрдүүлдэг.

Бүтэц сайтай хөрсөнд эрдэс хэсэг, органик бодис нийлж тогтвортой 
бөөнцөр бүтцийг бий болгоно. Органик бодис нь хөрсний хэсгүүдийг 
хооронд нь наалдуулах цавууны үүргийг гүйцэтгэнэ. Энэ процесс нь 
чийгийн улаан өт, бактери, мөөгөнцөр зэрэг хөрсний амьд организмуудын 
тусламжтайгаар явагдана. Иймээс хөрсний бүтцийг хөрсийг органик 
бодисоор бордох замаар сайжруулах боломжтой бөгөөд хэрэв буруу арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлбэл бүтэц нь алдагддаг. Тухайлбал: хөрсийг хэт их 
чийгтэй үед нь боловсруулбал хөрс нягтарч улмаар бүтцээ алдана.

10 Хөрс үүсгэж буй чулуулагийн эгэл хэсгүүд өөр хоорондоо наалдаж янз бүрийн хэлбэр хэмжээ 
бүхий ширхэгүүд үүсгэснийг хөрсний агрегат бүтэц гэнэ.

Зураг. Өөр өөр талбайгаас авсан хөрсний дээжүүд
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Хөрсний шинжилгээ
Ихэнх хүмүүс ямар нэгэн судалгаа шинжилгээний үрдүнд маш их итгэдэг. 

Иймээс хөрсний үржил шимийн талаар ярих үед тариаланчидталбайн 
хөрсөө лабораторит шинжлүүлэх тухай бодож болно. Хөрсний химийн 
шинжилгээ нь тодорхой нэг асуултанд үнэтэй мэдээлэл өгч болох ч 
тариаланчид үүнээс хэтэрхий их зүйл хүлээх хэрэггүй юм.

Жишээ нь: Шим тэжээлийн бодисын агууламжийг тодорхойлохтой 
холбоотой асуудал байдаг. Ургамлын хувьд шим тэжээлийн бодис нь 
эрдэс хэсэгтшингэж ургамалд ашиглагдахгүй байж болдог тул (тухайлбал: 
фосфор, 3.1.3-р хэсгийг үзнэ үү) дээжин дэх тодорхой нэг шим тэжээлийн 
бодисын нийт агууламж нь үргэлж хамааралтай байдаггүй. Иймээс 
зарим шинжилгээнд ургамалд ашигтай шим тэжээлийн бодисын хэмжээг 
тодорхойлохын тулд дээжийг уусгагч бодисоор үйлчилдэг. Энэ нь зөвхөн 
уламжлалт тариаланд л тохирох аргачлал байж болох талтай. 

Органик технологи мөрддөг хөрсөнд хөрсний амьд организмууд 
идэвхтэй ажиллаж шим тэжээлийн бодисын шингэцтэй байдлыг 
нэмэгдүүлдэг тул химийн шинжилгээний үр дүн нь тохиромжтой бишбайдаг. 
Азот зэрэг шим тэжээлийн бодисын агууламж нь хэдхэн өдрийн дотор маш 
их хэлбэлздэг тул дүн дээж авсан хугацаанаас маш их хамаардаг.

Хөрсний химийн шинжилгээ нь хөрсний орчин (pH)-г тодорхойлох, мөн 
кали, цайр зэрэг шим тэжээлийн бодисын дутагдлыг олж илрүүлэх зэрэгтач 
тустай байдаг. Органик тариаланчид хөрсний органик бодисын агууламжийг 
мэдэх, хянах талаар сонирхож болох юм.

Хөрсөн дэхпестицидийн үлдэгдэл тодорхойлох химийн шинжилгээ нь 
өртөг өндөртэйгээс гадна хортон шавжтай тэмцэх ямар бодис ашигласныг 
зайлшгүй мэдэх шаардлагатайбайдаг тул их төвөгтэй. Тухайлбал: Хөрсний 
ус шингээх багтаамж, мөн хөрсний бүтэцтэй холбоотой физик шинж 
чанарын шинжилгээ нь сонирхолтой мэдээлэл өгч чадах бөгөөд дээжийг 
зааврын дагуу нягт нямбай авах ёстой. Хөрсний биологийнидэвхийг 
тодорхойлох биологийн шинжилгээ нь тусгай зориулалтын лабораторит 
хийгдэх ёстой өртөгөндөртэй байдаг. 

Аж ахуйн түвшинд хөрсний шинжилгээ хийх нь судалгаа шинжилгээний 
арга зүй, тохирох лабораторийн боломж, холбогдох өртөг зардлын улмаас 
хязгаарлагдмал байдаг. 

Нэгэнт хөрсний шинжилгээ хийгдсэн бол холбогдох асуудлууд 
тодорхойлогдсон, шинжилгээний үр дүн шүүн хэлэлцэгдэж, дүгнэлтийг 
хавсаргасан байх ёстойг анхаарна уу.
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Хөрсний бүтэц гэж юу вэ?

Хөрсний бүтэц сайн:
•	 Тогтвортой үрлэн бүтэцтэй
•	Агааржилт, хаталт сайн 

явагдах нүх сүв ихтэй
•	 Үндэс хялбар нэвтрэх 

боломжтой

Хөрсний бүтэц муу:
•	 Үе давхаргууд няг тар-

сан
•	Агааржилт, хаталт яваг -

дах нүх сүв багатай
•	Ургамлын үндэс 

нэвтрэх боломжгүй

2.1.2 Хөрсний микрокосм

Зөвхөн нэг цайны халбага хөрсөнд сая сая хөрсний организмууд 
амьдарна. Организмууд нь олон янзын хэмжээтэй. Зарим чийгийн улаан 
хорхой, хачиг, морин шоргоолж, термит зэрэг шавжууд нь энгийн нүдээр 
харах боломжтой. Тэдний ихэнх нь маш жижигхэн учир микроскопоор 
л харах боломжтой учраас бичил организмууд гэж нэрлэдэг. Хамгийн 
чухал бичил организмууд бол бактери, мөөгөнцөр, эгэл биетнүүд юм. 
Бичил организмууд нь хөрсний чанар, үржил шимийн түлхүүр элемент 
боловч хүмүүс бидэнд үзэгдэхгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг. 
Бичил организмын төрөл зүйл, тоо нь их байх тусам хөрсний үржил шим 
төдийчинээ их байна.

Хөрсний зарим том организмууд: Хөрсний  зарим бичил организмууд:
•	 Чийгийн улаан •	 Бактери
•	 Аалз •	 Замаг
•	 Нялцгай биетэн, эмгэн хумс •	 Мөөгөнцөр
•	 Цох •	 Эгэл биетнүүд
•	 Далавчит шавж
•	 Хачиг
•	 Олон хөлт

Хөрсний том амьд организмуудыг хөрсний дээжээс ялгах нь: 
Чийдэнгийн гэрлийн нөлөөгөөр амьд организмууд доошилж доод талын 
саванд байгаа спирт рүү унана. Том, жижиг цохнууд, аалз, өт гм шавжууд 
унасан байдаг. Энэ аргаар хөрсөнд агуулагдаж байгаа организмуудын хувь 
хэмжээг мэдэж болно.
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Хөрсний организмууд: дайснууд уу, найзууд уу?
Ихэнх тариаланчид бүх бичил организмуудыг хортонд тооцож 

“Тэднийг хэрхэн устгах вэ?” гэж боддог. Үнэндээ хөрсөнд амьдрагч цөөхөн 
төрлийнбичил организмууд л тарималд хор хөнөөл учруулдаг бөгөөд 
тэдний дийлэнх нь хөрсний үржил шимд чухал үүрэгтэй, ашигтайбичил 
организмууд байдаг. Учир нь тэд:
•	 органик материалыг задлах, ялзмаг үүсэхэд тусална
•	 органик бодисыг хөрсний хэсгүүдтэй хольж, улмаар тогтвортой агрегат 

бүтэцбий болоход тус дэм болно
•	 хөрсийг нүхлэж нүх сүвүүд бий болгох ба тэдгээр нь ургамлын үндэс 

тархахад тус дэм болохоос гаднахөрсний агааржилтанд сайн нөлөөтэй
•	 хөрсний эрдэс хэсгээс шим тэжээлийн бодисялгарахад тусална
•	 ургамлын үндсийг өвчлүүлэгч эмгэг төрүүлэгчид болон идэж устгадаг 

хортон шавжуудтай тэмцэхэд тус нэмэр болдог.

Хөрсний ихэнх организмууд хөрсний чийг, температурын өөрчлөлтөнд 
маш мэдрэмтгий байдаг. Ургамлын үндэс ба хөрсний организмууд агаар 
шаардлагатай байдаг тул хөрсөн дэхь агаарын солилцоо сайн байвал 
тэдгээрийн хөгжилд сайнаар нөлөөлдөг. Хөрсөн дэхь амьд организмын үйл 
ажиллагаа хөрс хуурай, хэт чийгтэй мөн хэт халуун үед ерөнхийдөө сул; 
хөрс дулаан, чийглэг, хүнс тэжээл нь хангалттай байвал үйл ажиллагаа нь 
сайн, идэвхтэй явагдана.

Чийгийн улаан хорхой–үнэлж баршгүй туслагч мөн
Хөрсөнд чийгийн улаан хорхой байх нь үржил шимтэйг илтгэнэ. 

Чийгийн улаан хорхой нь нэлээд хэдэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг учраас 
хөрсний үржил шимд маш чухал юм. Жишээ нь: Тэд хөрсний өнгөн хэсгээс 
үхсэн ургамлын материалыг зөөж, биомассын задралын процессыг 
түргэсгэнэ, мөн органик материалыг шингээх явцдаа органик болон 
хөрсний эрдэс хэсгүүдийг хольж, хөрсний бат бэх бүтэц үүсэхэд тус дэм 
болдог. Тэдний ялгадасыг ердийн хөрстэй харьцуулбал 5 дахин их азот, 
7 дахин их фосфат, 11 дахин их нүүрсхүчлийн кали, магни ба кальциг 2 
дахин их хэмжээгээрагуулна. Мөн түүнчлэн тэдний ухаж хөндийлсөн нүх 
сүвүүдээр борооны усны нэвчилт, шүүрэлт явагдах ба энэ нь улмаар хөрс 
элэгдэж эвдрэх, хөрсөн дээр ус тогтохоос сэргийлдэг.

Чийгийн улаан хорхойд хооллох хангалттай биомасс, хэвийн дулаан, 
хангалттай чийг шаардлагатай байдаг учир тэд хучлаганд дуртай байдаг. 
Хөрсийг байнга боловсруулах болон пестицид хэрэглэснээр хөрсөн дэх 
чийгийн улаан хорхойн тоог цөөрүүлэх сөрөг нөлөөг үзүүлдэг байна.
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Ургамлын үхсэн 
материалаар хооллоод

Органик бодис, 
шим тэжээлийн 
бодисоор баялаг 
хөрс болгон  
хувиргана

Микорриза–ашигтай мөөгөнцөр
Хөрсний бичил биетний биомассын томоохон хэсгийг мөөгөнцөр 
бүрдүүлдэг. Хөрсний мөөгөнцрийн чухал төлөөлөгчдийн нэг нь ургамлын 
үндэстэй хам амьдрал (симбиоз) үүсгэдэг микорриза юм. Ургамал, 
мөөгөнцөр хоёрын хам амьдрал нь аль алинд нь ашигтай байх ба ургамал 
нь мөөгөнцрийн хуримтлуулсан шим тэжээлийн бодисыг авдаг бол 
мөөгөнцөр ургамлаас хоол тэжээлээ шингээн авдаг байна. Микорриза нь 
бүх төрлийн хөрсөнд байдаг боловч таримал болгон мөөгөнцөртэй хам 
амьдрал үүсгэж чаддаггүй.
Микорриза нь тариаланчдад ашигтай хэд хэдэн үүргийг гүйцэтгэдэг 
байна. Үүнд:
•	 Ургамлын үндэсний тархах орон зайг тэлж, хөрсний жижиг нүх 

сүвүүдийг үүсгэн дотор нь ордог.

•	 Хөрсний эрдэс хэсгийг задалж фосфор зэрэг шим тэжээлийн бодисыг 
ялгаруулан ургамалд шингэцтэй хэлбэрт шилжүүлдэг.

•	 Хөрсөнд тогтвортой агрегат бүтцийг бий болгонхөрсний бүтцийг 
сайжруулдаг.

•	 Хөрсний чийгийг хадгалж ургамлын ус хангамжийг дээшлүүлдэг
Микорризагийн үүсэлт нь хөрсний нөхцөл, тариалж буй таримал, 
менежментийн арга ажиллагаанаас хамаарна. Үүнд:
•	 Хөрс боловсруулалт, биомассын шатаах нь микорризад ноцтой аюул 

учруулна.
•	 Шим тэжээлийн бодисын түвшин өндөр байх, химийн гаралтай 

пестицидийн хэрэглээ нь хам амьдралыг дарангуйлах нөлөөтэй.
•	 Холимог тариалан, таримлын сэлгээ, олон наст ургамал тариалалт 

нь микорризаг дэмжинэ.
•	 Хөрсний температур, чийгийг тогтворжуулахын тулд хучлага хэрэглэх 

нь чухал байдаг.
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Байгаль дээр оршдог микорризагийн төрөл зүйлүүдийн хөрснөөс 
фосфорыг шингээж авах чадвар нь өөр өөр байдаг. Иймээс микорризагийн 
тодорхой төрөл зүйлээр зохиомол халдварлуулалт хийдэг байна. 
Зохиомол халдварлуулалт хийсний дараа ч тэдгээр организмд амьдрах 
орчин нь таатай байх шаардлагатай юм.

Микорриза бол ашигтай мөөгөнцөр

Mycorrhizae…

•	 Ургамлын үндэстэй хам амьдрал үүсгэнэ

•	 Үндэсний гадаргууг томруулж, хөрсөнд 
жижиг нүх сүвүүдийг үүсгэн дотор нь орно

•	 Ургамлын шим тэжээлийн бодис шингээх 
процессыг дэмжинэ

•	 Хөрсний бүтцийг сайжруулж, чийг 
хадгалалтыг дээшлүүлнэ.

•	 Химийн бордоо болон пестицидийн 
хэрэглээнд мэдрэмтгий.

2.2 Хөрсний үржил шим 

Хөрсний үржил шим нь зөвхөн таримлын ургацаар хэмжигддэг тул 
хөрсний үржил шимтэй байдлын талаарх ойлголт багахэвээрээ үлддэг. 
Органик тариаланд гол анхаарах асуудал нь хөрсний үржил шимийг 
дээшлүүлэх, түүнийг хадгалах явдал юм. Зөвхөн үржил шимтэй хөрснөөс 
л эрүүл таримал хураан авах боломжтой бөгөөд энэ нь бүх аж ахуйн хувьд 
хамгийн чухал баялаг нь юм. Иймээс органик тариаланчид хөрсний үржил 
шимд нөлөөлөх бүхий л хүчин зүйлүүдийн талаар гүнзгий ойлголттой 
болох нь чухал.

2.2.1  Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх аргууд

Хөрсний үржил шимд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Хөрсний үржил шим олон хүчин зүйлсээс шалтгаална.Таримлын 
ургалтанд ургамлын үндэс хөрсөнд өсч, тархах тохиромжтой орчин, ус, 
шим тэжээлийн бодис хүртээмжтэй байх зэрэг нөхцлийг шаардана. Хэрэв 
хөрсний нөхцөл тохиромжгүй байвал ургамлын өсөлт хөгжилт удааширна. 
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Жишээ нь: Хөрсөн дээр ус тогтох, хөрс хүчиллэгжих, нягтрах, шим 
тэжээлийн бодис дутагдахад зарим таримлынургац огцом буурдаг.

Хөрсний үржил шимд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

Хөрсний гүн: ургамлын үндэс тархахад тохиромжтой эзэлхүүн
Усны хангамж: чийг барих чадвар
Хатаах: ихэнх таримлууд хөрсөн дээр ус тогтоход агаар дутагдаж 

үхдэг.  
Агааржилт: үндэсний эрүүл өсөлт ба хөрсний амьд организмын 

идэвхитэй байдалд зайлшгүй шаардлагатай
pH (хөрсний хүчиллэг, шүлтлэгийн үзүүлэлт): хөрс нь хэт хүчиллэг 

эсвэл шүлтлэг байж болохгүй
Эрдсийн агууламж: өгөршлийн нөлөөгөөр задарсан шим тэжээлийн 

бодисын хэмжээ, шим тэжээлийн бодисыг барих чадвар, хөрсний бүтцэд 
нөлөөлнө

Органик бодисын агууламж: биохимийн задралын нөлөөгөөр үүсч 
бий болсон шим тэжээлийн бодисын хэмжээ, шим тэжээлийн бодисыг 
барих чадвар, чийг хадгалалт, хөрсний бүтэц болон хөрсний амьдралд 
нөлөөлдөг

Хөрсний амьд организмын үйл ажиллагаа: шим тэжээлийн 
бодисыншингэцтэй байдал, чийг хадгалалт, хөрсний сайн бүтэц, органик 
материалын задрал болон хөрсний эрүүл мэндэд чухал

Бохирдол: давс, пестицид, хүнд металл, химийн хорт бодисын 
концентраци их байх нь ургамлын өсөлтийг удаашруулж үхүүлж ч болно.
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Хөрсний үржил шимд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

Ус нэвчилт

Хөрсний бүтэц
Хөрсний идэвхтэй 

амьдрал

Органик бодисын 
агууламж

Хүчиллэг рНАшиглах 
боломжтой гүн

Хангалттай хаталт

Эрдэсүүд

Шим тэжээлийн 
бодис ялгаруулалт 

Ус барих чадвар

Гүний усХөрсний эх 
чулуулаг

Таримал ургамлууд харилцан адилгүй нөхцөл шаардана

Таримал ургамлууд хөрсний үржил шим, чийгийн харилцан адилгүй 
нөхцөл шаарддаг. Хөрс бүр бүхий л тарималд тохиромжтой биш учраас 
тухайн талбайд ямар таримал тариалах тохиромжтойг шийдвэрлэхдээ 
хөрсний шинж чанарыг харгалзан үзэх нь чухал юм.

Хөрсний үржил шимийг хэрхэн хадгалж, дээшлүүлэх вэ?

Тариаланчид хөрсний үржил шимийг олон аргаар сайжруулж болно. 
Үүнд:

•	 Хөрсийг бүрхэвчтэй байлгах: элэгдэл, эвдрэлээс сэргийлж, чийг 
хадгалахын тулд ургамлын үлдэгдэл, ногоон бордуур зэргээр 
хучлага хийх болон ургамлан нөмрөгтэй байлгах

•	 Тэнцвэртэй ээлжлэн тариалалт буюу холимог тариалан эрхлэх: 
хөрсний доройтлоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд талбайд 
таримлын тохиромжтой сэлгээг мөрдөх

•	 Хөрс боловсруулалтын тохиромжтой арга хэрэглэх: элэгдэл, 
эвдрэл, хэт нягтрал үүсгэхгүйгээр хөрсний бүтцийг бий болгох 



51ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

•	 Шим тэжээлийн бодисын зөв менежмент мөрдөх: таримал 
ургамлын өсөлт хөгжилтийн үе шатууд дахь шим тэжээлийн 
бодисын  харилцан адилгүй шаардлагын дагуу бууц болон бусад 
органик бордоо хэрэглэх

•	 Хөрсний организмуудын тэжээлийн хангамжийг тэнцвэртэй 
байлгах ба хамгаалах: чийгийн улаан өт гм. хөрсний ашигтай 
болон бусад бичил организмуудын үйл ажиллагааг дэмжигч 
органик материалаар хөрсийг баяжуулах  замаар нэмэгдүүлэх

Хөрсний үржил шимийг хэрхэн хадгалж, дээшлүүлэх вэ?

Хөрсийг ургамлан 
нөмрөгтэй байлгаж 

хамгаалах

Таримлын зөв сэлгээ, 
холимог тариалан

Хөрс боловсруулалтын 
тохиромжтой арга

Шим тэжээлийн 
бодисоор баян, 

биологийн идэвх сайтай 
үржил шимтэй хөрс 

Хөрсний шим тэжээлийн 
бодисын зөв менежмент

Хөрсний организмуудыг 
хамгаалан хоол тэжээлээр 

тэнцвэртэй хангах

Хөрс бол үндэсний эзэнт гүрэн мөн

Ургамлын үндэс сийрэг бүтэцтэй, хангалттай шим тэжээлийн бодис, 
зохимжтой чийг, нягтралтай хөрсний тохиромжтой орчинд л сайн өсөж 
хөгжинө. 

Гэвч хөрсний гүн дэх хүчиллэг, шим тэжээлийн бодис хангамж муу, ус 
тогтож агааргүй болсон нөхцөлд үндэс үхэх, хөрсний зөвхөн өнгөн хэсэгт 
тархаж шим тэжээлийн бодисоор дутагдах тохиолдол гардаг. 

Хэрэв нимгэн хөрсөнд таримал тариалбал таримлын  үндэсний  
орон зай  хязгаарлагдана. Хэрэв хөрсний доод үе давхарга нягтарсан 
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боловч боловсруулж болохуйц байвал гүн хагалах юмуу, гүн сийрүүлбэл 
таримлын үндэс хөрсний гүнд тархах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хөрсний 
бүтцийг тогтворжуулах, хөрсний доод давхаргад шим тэжээлийн бодисыг 
нэвтрүүлэхийн тулд ихэвчлэн органик материал, багсармал бордоогоор 
бордвол үр дүн сайтай байдаг.

Цагаан будаа, чихрийн нишингэ зэрэг таримлаас бусад ихэнх таримлууд 
хөрсний үндэс тархах гүнд ус тогтохыг тэсвэрлэдэггүй. Сүвэгшилт ихтэй, 
бүтэц сайтай хөрсний доод үе давхарга руу ус сайн нэвчиж, чийг шингээлт 
нь  сайн байдаг.  

Үндэс гүнд тархах Үндэс гүехэн тархах

Ургамлын үндсэнд:
•	Хөрсний сийрэг бүтэц
•	Хангалттай шим 

тэжээлийн бодис
•	Хангалттай ус чийг

Үндэсний өсөлтийг 
хэрхэн дэмжих вэ?
Хучлага,багсармал бордоо 
хэрэглэх

Гүн боловсруулалт

Ус тогтохоос сэргийлж 
ховил гаргах

Үндэс 
хөрсөнд 
гүехэн тархах 
нь:

•	 Нягтшил
•	 Хүчиллэг
•	 Хөрсөнд ус 

тогтсонтой 
холбоотой

Хөрсний бүтцийг хэрхэн сайжруулах вэ?  
Бүтэц сайтай хөрсөнд ургамлын үндэс хялбар нэвтэрч, агааржилт, ус 

нэвчилт сайн байхаас гадна хөрсний амьдралын идэвх сайн байдаг. Зарим 
хөрс эрдсийн агууламжаасаа шалтгаалан бүтэц муутай байдаг. Тухайлбал: 
Шаврын агууламж хэт их байх гм. Хөрсний бүтцийг сайжруулахын тулд 
органик бодисын агууламжийг нь нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Органик 
бодис хөрсний жижиг хэсгүүдийг хооронд нь наалдуулж хөрсний амьд 
организмуудыг хүнс тэжээл, орогнох орон байраар хангаж үүргээ 
гүйцэтгэхэд нь тус дэм болдог.

Хөрсний бүтцийг сайжруулах ажиллагаанууд:
	 Органик материалаар бууц, багсармал бордоо бэлтгэн хэрэглэх
	 Хөрсний  макро, микро организмын үйл ажиллагааг дэмжих
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	 Хөрсний гадаргууг хучлага ба ургамлан нөмрөгөөр хамгаалах
Хөрсний бүтцийг алдагдуулдаг ажиллагаанууд:

	 Хөрсийг хэт их чийгтэй, эсвэл хэт  хуурай үед боловсруулбал хөрс 
задарч, бутрахгүй  бөөн бөөнөөр овоорч,  тарихад бэрхшээлтэй болно. 

	 Хөрсийг  сийрүүлж боловсруулахгүй бол хэт нягтарч,чийг шингээх 
чадваргүй, үндэс тархах орчин муудаж ургац буурна.  

	 Хуурай хөрсийг хагалах, сэндчилэх  зэрэг механик аргаар  олон дахин 
боловсруулбал хөрс бүтцээ алдан, нунтаг болж органик бодиснь  
задарч салхи, усанд эвдэрч, элэгдэнэ.  

Хөрсний бүтцийг хэрхэн сайжруулах вэ?

Хөрсний бүтэц сайн байвал:

•	 Ургамлын үндэс хялбар 
нэвтэрнэ

•	 Агааржилт сайн байна
•	 Ус чийг хангалттай нэвчинэ
•	 Хөрсний макро, микро  

организмуудын амьдралын 
идэвхи сайн байна.

Хөрсний бүтцийг сайжруулахын тулд:

•	 Хийсэхээс хамгаалж бүрхэвчтэй байлгах
•	 Хэт чийгтэй үед нь боловсруулахаас 

зайлсхийх
•	 Органик бодисын агууламжийг 

нэмэгдүүлэх
•	 Хучлага, багсармал бордоо хэрэглэх 

замаар хөрсний организмуудыг хоол 
тэжээлээр хангах шаардлагатай

2.2.2 Хөрсний органик бодисын ач холбогдол
Хөрсөн дэх органик бодисын агууламж нь хөрсийн үржил шимийн 

хамгийн чухал хүчин зүйлсийн нэг бөгөөд олон үүрэгтэй. Органик бодисын 
үүргүүдийг мэдэж авах нь хөрсний менежментийн зөв арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхэд чухал юм.
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Хөрсний органик бодисын үүсэл 
Ургамал нь ус, агаар, шим тэжээлийн бодис, нарны эрчим хүчээр 

явагдах гэрэл нийлэгийн урвал (фотосинтез)-ын дүнд бий болдог. Ургамал 
амьтдын үлдэгдэл нь хөрсний бичил организмын тусламжтайгаар 
задрахад бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь шим тэжээлийн бодис, хий болон задарч 
шинэ ургамал ургахад ашиглагдах хэлбэрт шилждэг. Задралын үйл явцад 
ургамлын материалууд зөвхөн тодорхой хэмжээгээр задарна. Эдгээр хагас 
задарсан хэсгүүд нэгдэж хар хүрэн өнгөтэй “хөрсний органик бодис”-ыг 
бий болгоно. Энэхүү органик бодисын заримд нь навч, модлог гм. нүдэнд 
харагдахуйц хэсгүүд хамрагдах ба дийлэнх хэсэг нь хэлбэр дүрсээ алдаж 
хөрстэй холилдсон байдаг.

Ургамлын материалын задралын процесст гол оролцогчид нь өнгөн 
хөрс ба хөрсөнд амьдрагч том, жижиг амьд организмууд байна. Том амьтад 
(өт, хорхой, шавж)  нь  органик материалыг жижиглэх, идэх болон хөрс 
рүү татан оруулах зэргээр бичил организмуудын хэрэглэх хүнс тэжээлийг 
бэлтгэж өгдөг.

Ургамал, амьтны гаралтай бүх материалууд ижил хурдтай задардаггүй:
•	 Тухайн материал нь хэдийчинээ шим тэжээлтэй байх тусмаа хөрсний 

организмууд, бичил организмуудаар төдий чинээ хурдан, бүрэн 
идэгдэж задардаг.  Хурдан задардаг материалд залуу шинэхэн навч, 
малын баас, азот шингээгч ургамлууд орно.

•	 Материал хэдийчинээ хатуу, шим тэжээлийн бодисын агууламж багатай 
байх тусмаа төдийчинээ удаан задарна. Хөгшин ургамал, модлог ихтэй 
материал, яс, чулууны задралд хугацаа их шаардагдана.

•	 Задралын хугацаа нь хөрсний чийг, температураас хамаарна. Хөрсний 
биологийн идэвх нь тохиромжтой дулаан, чийгтэй нөхцөлд маш 
эрчимтэй байх ба органик материалын задрал түргэн явагдана.

•	 Задралын процесс аль болох түргэн, бүрэн гүйцэд явагдах тутам 
шим тэжээлийн бодис төдийчинээ их хэмжээгээр ялгарч, ялзмаг бага 
үүснэ. Хатуу материал, хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр задрал удаан 
явагдах ба ялзмаг их хэмжээгээр үүсч хөрсөнд хуримтлагддаг.
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Органик бодисын задралыг багсармал бордоо бэлтгэх замаар 
хурдасгаж болно (3.4-р хэсгийг үзнэ үү).

Хөрсний органик бодисын үүсэл

Ургамлын үлдэгдэл

Хуурай навчис Хагас задарсан Бүрэн задарсан ялзмаг

Малын баас Үржил шим муутай хөрс

Органик бодис яагаад чухал вэ?
•	 Органик бодис нь сийрэг, зөөлөн, сүвэгшилт сайтай хөрсний бүтэц бий 

болгоход ач холбогдолтой бөгөөд агааржилт сайн явагдах, ус, чийг  
сайн нэвчих, үндэс хөрсөнд хялбар нэвтрэх боломжийг бүрдүүлдэг.

•	 Органик бодисын нүдэнд харагдах хэсгүүд нь жижигхэн хөвсгөр 
резинмэт бөгөөд өөрийн жингээс 5 дахин илүү их усыг шингээж чаддаг. 
Ийм хөрс хуурай уур амьсгалтай үед чийгээ сайн хадгалж ургамал 
чийгээр дутагдах нь харьцангуй бага  байдаг. 

•	 Органик бодисын нүдэнд үл харагдах хэсгүүд нь цавууны үүргийг 
гүйцэтгэж хөрсний хэсгүүдийг наалдуулж тогтвортой бүтцийг үүсгэнэ. 
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Тийм бүтэц нь ялангуяа элсэнцэр болон шаварлаг, шавранцар  хөрсний 
бүтцийг сайжруулдаг. 

•	 Ашигтай  бичил организмууд болон чийгийн улаан хорхой зэрэг 
хөрсний бусад  макро  организмууд нь ургамал, амьтан, түүний 
үлдэгдлээр хооллож задалдаг. Эдгээр организмууд нь хангалттай чийг, 
агааржилт шаардахбөгөөд хөрсний органик бодистийм тааламжтай 
орчныг бүрдүүлдэг.

•	 Органик бодиснь шим тэжээлийн бодисыг хадгалж, тасралтгүй 
ялгаруулж байх агуу шинж чанартай. Энэ маягаар ургамлыг шим 
тэжээлийн бодисоор хангах хөрсний багтаамжийг сайжруулж, хөрснөөс 
угаагдаж алдагдах шим тэжээлийн бодисын алдагдлыг бууруулж 
болно. Энэ чанар нь ялангуяа цөөн хэдэн төрлийн шим тэжээлийн 
бодис агуулагддаг  элсэрхэг хөрсөнд маш чухал юм.

•	 Мөн органик бодис нь хөрсийг хэт хүчиллэгжихээс сэргийлдэг.

Органик бодис яагаад чухал вэ?

Сүвэрхэг, сийрэг 
хөрсний бүтэц

Нүдэнд харагдах 
хэсгүүд нь хөвсгөр 
резин мэт усыг 
шингээнэ

Органик бодис нь чийгийн 
улаан зэрэг хөрсний ашигтай  
олон организмуудын хоол 
тэжээл болно

Агааржилт сайн 
явагдаж, борооны 

болон усалгааны ус 
сайн нэвчинэ

Нүдэнд үл 
харагдах хэсгүүд 

нь цавууны үүргийг 
гүйцэтгэж хөрсний 

хатуу хэсгүүдийг 
наалдуулна

Органик бодис хөрсний 
организмуудад амьдрах 

тааламжтай орчныг бүрдүүлж өгдөг

Органик бодис шим тэжээлийн бодисыг хадгалж, чөлөөлөх нь

Органик бодис нь биомассаас бүрдэх тул таримал ургамлын өсөлт 
хөгжилтөнд шаардагдах бүхий л шим тэжээлийн бодисын тэнцвэртэй 
холимгоор хангаж байдаг.
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Органик бодис нь хөрсөнд нэмж хийсэн шим тэжээлийн бодисын 
солилцогч мөн шингээгч нь болдог. Хүчиллэг буюу их хэмжээгээр өгөршилд 
орсон хөрсний органик бодис нь хөрсний нийт шим тэжээлийн бодисын 
солилцох чадвартай тэнцүү байдаг. Ялзмагтай холбогдсон шим тэжээлийн 
бодис нь буцаж задардаггүй, ургамлын үндэс, бичил организмын үйл 
ажиллагаанд зориулан шим тэжээлийн бодисыг байнга ялгаруулж байдаг. 
Энэ нь шим тэжээлийн бодис угаагдаж алдагдахыг бууруулахад тус дэм 
болдог.

Органик бодис шим тэжээлийн бодисыг хадгалж, чөлөөлөх нь
Хөрсний органик бодисын загвар

Шим тэжээлийн
бодисууд

Органик бодис задралын 
явцдаа шим тэжээлийн 
бодисыг аажмаар 
ялгаруулна

Холбогдсон шим 
тэжээлийн бодисууд 
ургамлын үндсээр 
чөлөөлөгдөнө

Хөрсөнд нэмэгдэн 
орсон шим тэжээлийн 
бодисууд органик 
бодистой холбогдоно

Хөрсний органик бодисын агууламжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
Органик бодис нь ялзралын процессыг туулдаг. Хөрсний органик 

бодисыг хадгалах, нэмэгдүүлэхийн тулд органик бодисыг хөрсөнд байнга 
хийж өгөх ёстой. Ялзралын хурд нь уур амьсгалын байдал (дулаан, чийглэг 
орчинд органик бодис нь хүйтэн хуурай нөхцөлөөс илүү хурдан задралд 
ордог) болон материалын шинэ байхаас хамаардаг (C/N харьцаа).

Хөрсний органик бодисын түвшинг нэмэгдүүлэх ажил нь дараах үйл 
ажиллагаанаас бүрдэнэ. Үүнд:

•	 Таримлын үлдэгдэл нь биомассын томоохон эх үүсвэр учраас 
түүнийг шатаах, хаяхын оронд талбайд үлдээх.
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•	 Багсармал бордоо хэрэглэх: Багсармал бордоон (компост) 
дахь органик бодис нь тогтворжсон, хөрсөнд шинэхэн ургамлын 
материалтай харьцуулбал илүү удаан хугацаанд хадгалагддаг 
учраас хэрэглэхэд үр дүн сайтай байдаг.

•	 Бууцаар бордох: органик бодис ихээр агуулдаг тул органик 
бодисын агууламжийг дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой бөгөөд бууц 
нь азотоор баялаг учир задралын процессыг түргэсгэж, хөрсний 
амьд организмуудын үйл ажиллагааг идэвхижүүлдэг.  

•	 Ургамлын материал, ХАА-н хаягдлыг хучлага болгон ашиглах: 
органик үлдэгдэл нь хөрсөнд удаан хадгалагддаг тул ялангуяа 
модны үртэс, холтос, зоргодос ашиглах нь органик бодисын 
агууламжийг нэмэгдүүлж, хөрсний эвдрэл,  элэгдлийг бууруулна.

•	 Ногоон бордуур, ургамлан нөмрөг ашиглах: Ногоон бордуур нь 
хялбар задарч, ялзардаг навч болон үндэсний биомассаар хөрсийг 
нэгэн зэрэг бордох боломж олгодог. Харин өөр талбайгаас зөөж 
ирсэн ургамлаар бордоход үндэс үгүй учир бордооны хэмжээ 
буурна. Ургамлын материал хэдийчинээ залуу шинэ байх тусмаа 
төдийчинээ хурдан задарч шим тэжээлийн бодис ялгаруулна. 

•	 Тохиромжтой ээлжлэн тариалалт: Янз бүрийн таримал нь 
хөрснөөс харилцан адилгүй нэр төрөл, тоо хэмжээний шим 
тэжээлийн бодисыг авахын хамт тэдгээрийн хөрсөнд үлдэх 
үлдэгдлийн найрлага ч өөр байх учир ээлжлэн тариалах нь хөрсний 
органик бодисыг бий болгох ба ялангуяа олон наст ургамал, хөрсний 
шим тэжээлийн бодисын хангамж, балансыг тэнцвэржүүлэхэд нэн 
чухал. 

•	 Хөрсны механик  боловсруулалтыг цомхотгох: Хөрсны механик 
боловсруулал (хагалах, сэндчилэх, сийрүүлэх, борнойдох, булдах 
г.м) боловсруулалтын арга ажиллагаа бүр хөрсний механик 
бүтэцийг эвдэж, чийгийг ууршуулан органик бодисын задрал, 
алдагдлыг нэмэгдүүлдэг учир хөрс боловсруулах тоог цөөлснөөр 
хөрсөнд органик бодис хадгалагдах нөхцөл сайжирна. 

•	 Хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс сэргийлэх: Хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй л бол дээр 
дурдсан бүх арга ажиллагаанууд үр ашиггүй талаар өнгөрнө. 
Хөрсны үржил шим, органик бодисын хөнгөн хэсэг нь салхинд 
хийсч элэгдэх, усанд угаагдах, эвдрэх нь  хөрсийг доройтуулах 
хамгийн том эрсдэл болдог.
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Хөрсний органик бодисын хэмжээ нь ургамлын үлдэгдэл, хэрэглэсэн 
бууцны хэмжээ зэргээс ихээхэн хамаардаг. Биомассын чанар сайн байх 
нь хөрсний органик бодисын түвшинг дээшлүүлэх ач тустай. Органик 
ногоон масс нь хөрсний организмын нөлөөгөөр задрах тул организмын 
популяциудыг олноор бий болгож чадвал цаашид хөрсөн дэх шим 
тэжээлийн бодисын хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлж, органик бодисын 
тогтвортой хуримтлал үүсгэдэг.

Задардаг материалын дутагдал

Органик тариалан нь үнэ цэнэ бүхий орцыг хангалттай авч чаддаггүй 
учир органик бодисын дутагдалд орох тохиолдол байдаг. Үйлдвэрлэж буй 
нийт биомассын зарим хэсэг нь хөрсөнд, зарим нь хүнсэнд хэрэглэгдэхээс 
гадна зарим нь худалдаанд гардаг. Иймээс биомассын үйлдвэрлэлийг 
таримал үйлдвэрлэлтэй хослуулах арга замыг олох нь чухал юм. Ургалтын 
хугацаанаас бусад үед ногоон бордуур, ургамлан нөмрөг ургуулах, ногоон 
бордууртой сэлгээг ашиглах мөн үржил шимгүй хөрсөнд ургамлан хашлага 
ургуулах нь тохиромжтой хувилбар байж болох юм. Таримлын үлдэгдлийг 
дахин ашиглаж, хаягдлыг боловсруулах нь хамгийн чухал юм.

Аж ахуйн хэмжээнд ихээхэн хэмжээний  биомассыг бий болгох 
аргууд

•	 Сэлгээний цулгуй уриншийг ногоон бордууртай уриншаар солих,  
Хөрсийг жилийн турш байнга ургамлан нөмрөгтэй (сүрэл, гуурс зэрэг) 
байлгах

•	 Аж ахуйн мал, амьтны өвс тэжээлийг өөрөө ургуулах 
•	 Замын дагуу, талбайн зааг, налуу энгэр зэрэг үр ашиггүй зайд мод, 

ургамлан хашлага тарих 
•	 Зохимжтой газарт ойжуулах ойн зурвас, хамгаалалтын ойн бүс  бий 

болгох
•	 Талбай дээр ургаж буй ганц модыг үлдээн тайрч, танаж арчлах

Ховорхон тохиолдолд зарим газарт ургамалжилт муугаас хөрс нь 
үржил шимгүй учир  ногоон бордуурын таримал ч ургах боломжгүй байдаг. 
Ийм нөхцөлд хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэхийн тулд эхлээд гаднаас 
органик бодисыг тээвэрлэн авч ирж хэрэглэх шаардлагатай болдог.
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Аж ахуйн хэмжээнд ихээхэн хэмжээний  биомассыг хэрхэн бий 
болгох вэ?

Ашиггүй зай талбайг 
мод,ургамал тарих 

Ургаж буй модыг тайрч, 
танаж  эрчимтэй арчлах

ХАА-н ойн  \зурвас, бүс\ 
системийг бий болгох

Уриншийн хугацааг ногоон 
бордууртай хамтатгах

Хөрсийг ургамлан 
нөмрөгтэй байлгах

Тэжээлийн ургамал 
тариалах

2.3 Хөрс боловсруулалт 
Хөрс боловсруулалт нь хагалах, сэндчилэх, сийрүүлэх, борнойдох, 

булдах зэрэг механик аргуудаас бүрдэнэ. Хөрс боловсруулалт нь хөрсний 
ус, агаар шингээх, халах, ууршуулах чадварыг сайжруулах эерэг үр 
дагавараас   гадна  хөрсний элэгдэл эвдрэл, ялзмагийн задралыг түргэсгэж, 
хөрсний үржил шимд хор хөнөөл учруулдаг. Хөрсний төрлөөс хамаарч хөрс 
боловсруулалтын тохиромжтой арга, технологийг  сонгон хэрэглэх ёстой.

2.3.1 Хөрс боловсруулалтын зорилго

Ургамал ургахадтохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор хөрсийг 
боловсруулна. Үүнд:

•	 ургамлын үндэс хялбар нэвтрэх нөхцлийг бий болгох зорилгоор 
хөрсийг сийрэгжүүлэх

•	 агаараас азот, хүчилтөрөгчийг шингээх замаар хөрсний агааржилтыг 
сайжруулах

•	 хөрсний организмуудын үйл ажиллагааг дэмжих
•	 ус  шингээх, нэвчүүлэх, барих чадварыг нэмэгдүүлэх
•	 чийгийн ууршилтыг бууруулах
•	 хог ургамал, хортоны  хөнөөл, тархалтыг сааруулах, үгүй болгох, 
•	 таримлын үлдэгдэл, бордоог хөрсөнд булах 
•	 талбайг тэгшилж тарих үрийг жигд гүнд суулгах нөхцөл бүрдүүлэх  

хөрсийг  тарих таримлын тохиромжтой хэмжээний нягтралтай болгох 
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Хөрсний үржил шимд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

Хөрсний үе давхаргуудыг холихоос зайлсхийх
Хөрсний бичил 
организмын 
үйл ажиллагааг 
сэргээх

Хог ургамлыг 
устгах

Үрийн хэвтэрийг 
бэлтгэх

Органик бодисыг хөрсөнд хийж бордох

Ус нэвчилтийг 
сайжруулах

Хөрсийг 
сийрүүлэх

Хөрсний бөөнцөр 
бүтцийг хадгалах

Хөрсийг бага хөндөх нь

Аливаа хөрс боловсруулах ажиллагаа нь хөрсний бүтцэд их, бага 
хэмжээгээр эерэг эсвэл сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Хөрсний давхаргуудыг холих 
нь хөрсний агаартай болон агааргүй орчинд үржиж, үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг микроорганизмуудыг устгах, ихээхэн багасгахад хүргэнэ. 
Боловсруулсан хөрсний гадаргуу ургамлан бүрхэвчгүй тул бороо, салхины 
нөлөөгөөр  хөрсний өнгөн хэсгийн үржил шимтэй хөнгөн хэсэг нь  салхинд 
хийсч, бороо, цасны хайлсан ус үерээр урсаж үгүй болно. 

 Харин механик элдэншүүлгийг огт хэрэглэдэггүй тэг - элдэншүүлгийн 
систем нь үрлэн11 бүтэцтэй, органик бодис болон хөрсний организмуудаар 
баялаг өнгөн хөрс бүхий байгалийн хөрсний бүтцийг бий болгодог. Органик 
бодисын гэнэтийн задралгүй, шим тэжээлийн бодисууд нь ургамлын нягт 
шигүү үндсэнд шингэдэг тул шим тэжээлийн бодисын алдагдал бага 
байдаг. Хөрс байнгын ургамлан бүрхэвч, хангалттай органик бодистой 
байгаа тохиолдолд хөрсний элэгдэл эвдрэл ноцтой асуудал биш байдаг. 

Иймд органик тариаланч бүр өөрийн нөхцөлдөө хамгийн сайн тохирсон 
хөрс боловсруулалтын аргыг хэрэглэх шаардлагатай. Гэхдээ ихэнх 
тохиолдолд Тэг-элдэншүүлэг хэрэглэж буй нөхцөлд талбайн хог ургамлыг 
химийн бодис-гербицидээр устгадаг учир  энэ нь органик тариалантай 
зөрчилддөг учир өргөн хүрээтэй нэвтрүүлэх боломж өнөө хир гараагүй 
байна.  

11 Хөрсний бүтцийн хамгийн зохистой хэлбэр
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Хөрс боловсруулалтын үр шимийг хүртэнгээ, түүний сөрөг нөлөөг 
бууруулахын тулд хөрсийг аль болох цөөн хөндөж, хөрсний байгалийн 
чанарыг хадгалах зөв аргыг сонгох хэрэгтэй.

Хөрсийг боловсруулах уу үгүй юу?

Хөрсийг боловсруулалтын давуу 
талууд:
•	 Хөрсний агааржилтыг сайжруулна
•	 Таримлын үлдэгдлийг хөрсөнд 

оруулж өгдөг
•	 Үндэс нэвтрэлтийг  сайжруулна
•	 Хог ургамлыг дарангуйлдаг

Тэг-элдэншүүлгийн давуу талууд:
•	 Хөрсний бүтцийг сайжруулдаг
•	 Хөрсний органик бодисыг 

хадгалдаг
•	 Хөрсний организмыг дэмждэг
•	 Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс 

сэргийлдэг

Хөрсний нягтрал
Хэрэв хөрсийг хэт их чийгтэй байх үед нь боловсруулах эсвэл хүнд 

машин механизмаар даралт үүсгэх үед хөрс нягтарч үндэсний ургалтыг 
саатуулах, агааржилт буурах болон хөрсөнд ус тогтох эрсдэл үүснэ.

Хөрсний нягтрал ноцтой асуудал болох үед тариаланчид дараах 
асуудлыг мэдэж байх ёстой. Үүнд:

•	 хөрс нойтон үед боловсруулбал бүтэц нь алдагдаж хөрс нягтрах эрсдэл 
хамгийн их байна

•	 бороо орсны дараа талбайдээгүүр машинаар явахгүй байх
•	 Шаварлаг, шавранцар хөрс амархан нягтарч  ус, агаар нэвчүүлэх нь 

мууддаг.
•	 элсэрхэг хөрс нягтрах нь арай бага байна
•	 хөрсний органик бодисын агууламж их байвал нягтрах эрсдэл бага байна
•	 Нягтарсан хөрсний  сийрэгжүүлэхийн тулд механик боловсруулалт 

хийх, гүн тархалттай үндэстэй таримал тарих хэрэгтэй болно. 
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Хөрсний нягтрал

Нягтралаас зайлсхийх аргууд
•	 Нойтон үед боловсруулахгүй байх
•	 Эмзэг хөрсөнд хүнд машин 

механизм ашиглахгүй байх
•	 Ургамлан нөмрөгтэй байлгах, 

органик бодисын агууламжийг 
өндөр байлгах

Нягтралыг арилгах аргууд
•	 Гүн боловсруулалт хийх ,
•	 Чийгийн улаан хорхой үржүүлэх, 

Органик бодисоор бордох
•	 Үндэс нь хөрсний гүнд тархдаг 

голлосон үндэстэй таримлууд 
тариалах

2.3.2 Хөрс боловсруулах аргууд

Хөрс боловсруулалтын төрлүүд

Хөрсний боловсруулалтын зорилгоос хамаарч тарилтын өмнө, 
таримлын ургалтын үед, ургац хураалтын дараа өөр өөр аргуудаар хөрс 
боловсруулна.

Ургац хураалтын дараа
Задралын процессыг хурдасгах, хураалтаас хойш орсон тунадас, 

усалгааны чийгийг сайн шингээх, дараагийн таримлын үр суулгах гүн12ийг 
бэлтгэхийн тулд хураалтын дараа хөрсийг боловсруулна. Таримлын 
үлдэгдэл, ногоон бордуурын таримал болон бууц, хөрсний өнгөн давхаргад 
15-20 cм-ээс илүүгүй гүнд булах ба түүнээс гүн булахад агааргүй орчинд 
ялзрал явагдаж хортой бодис ялгарч дараагийн таримлын өсөлт 
хөгжилтөнд сөргөөр нөлөөлдөг.

Үндсэн боловсруулалт
Ногоон бордууртай болон бууц, сангасаар бордсон талбайд хөрсний 

үндсэн боловсруулалтыг ихэвчлэн анжисаар хийнэ. Хөрс боловсруулалт нь 
зарчмын хувьд өнгөн хөрсийг нэлэнхүйд нь эргүүлж цацсан бордоо, ногоон 
бордуурын ургамлыг хөрсөнд булах, хөрсний дундаж давхаргыг сийрүүлэх 
зорилготой. Гэхдээ хөрсийг  хөмруулж хагалах нь хөрсний үе давхаргыг 

12 Таримлын үрийг тарих соёолоход тохиромжтой гүн
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хольж, хөрсний амьд организмуудыг гэмтээж, хөрсний байгалийн бүтцийг 
эвддэг сул талтай боловч бордоо нь илүү чухал, агаартай болон агааргүй 
орчинд амьдардаг микроорганизмууд аажимдаа шинэ нөхцөлдөө зохицон 
үржих тул дээрхи тохиолдолд хөмрууулж хагалах нь илүү ач холбогдолтой 
гэж үзнэ. Харин ийм бордоо, хөрс сайруулах арга хэмжээ аваагүй 
эсвэл  төмс, хүнсний ногоо тарих, усалгаатай тариалан эрхлэхээс бусад  
тохиолдолд  хөмрүүлж хагалахаас татгалзах нь зүйтэй.  

Үр суулгах  гүнийг бэлтгэх
Хөрсийг хагалж боловсруулахдаа бул, борнойг нэг угсараанд хэрэглэвэл 

хагалсан хөрсийг бутлах, тэгшилэх, чийгийн алдагдлыг бууруулах, хог 
ургамлын үндсийг самнаж ил гаргах ажлууд нэгэн зэрэг хийгднэ. Хэрэв 
хавар тарихаас өмнө хог ургамал их ургасан, эсвэл шавранцар бүтэцтэй 
хөрс нягтарч хатууран хагарч ан цаваар нь чийг их ууршихаар бол хавар эрт 
чийг хаах булдалт эсвэл борнойдолт хийж болно. Талбайд  цас борооны ус 
тогтох, эрэг жалга үүсгэж хөрсийг угаах, эвдэх асуудал гардаг бол талбайд 
ховил шан татах, газрын налууд нь хөндлөнгөөр гүн зүсч чийгийг шингээх, 
суваг татаж усны урсгалын өөр тийш нь чиглүүлэх хэрэгтэй.

 
Тарималтай талбайд хийх хөрс боловсруулалт
Өргөн мөрөөр тарьсан талбайд  хог ургамал их ургасан бол мөр 

хоорондын сийрүүлэлт, хөнгөн борнойгоор борнойдно. Таримал ургамал 
шим тэжээлийн бодисын дутагдалд орвол хөрсний өнгөн боловсруулалт 
хийснээр органик бодисын задралыг идэвхжүүлж, шим тэжээлийн бодисын 
шингэцтэй байдлыг нэмэгдүүлдэг. 

2.3.3 Хөрс боловсруулах багажууд
Хөрс боловсруулалтын багажуудыг дараах 4 төрөлд хувааж болно. 

Үүнд:
•	 хөрсний үндсэн боловсруулалтын багажууд: анжис, хөмрүүлэгчтэй 

анжис, хүрз
•	 хоёрдогч боловсруулалтын багажууд: сийрүүлүүр, борной, тэгшлүүр
•	 мөр хоорондын боловсруулалтын багажууд: мөр хоорондын сийрүүлүүр, 

борной
•	 хөрсийг хэлбэржүүлэх багажууд: ховил шан татагч, зээтүү

Хөрсний төрөл, хөрсний боловсруулалтын зорилго, тариалж 
буй таримал болон эрчим хүчний эх үүсвэрийн боломжоос хамаарч 
тохиромжтой багажыг сонгох хэрэгтэй. 
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2.4 Хөрсний элэгдэл эвдрэл 
Хөрсний элэгдэл эвдрэл нь хөрсний үржил шимд асар их хор хөнөөл 

учруулдаг, эргэлт буцалтгүй аюул юм. Энэ нь хөрсний хамгийн үржил 
шимтэй хэсэг болох өнгөн хөрс, нарийн шавар хэсгийг үгүй болгодог.  
Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн сул зэрэглэл нь ч нүдэнд үл харагдах боловч 
олон жилийн явцад хөрсөнд хүчтэй нөлөө үзүүлнэ. Иймд хөрсийг элэгдэл 
эвдрэлээс хамгаалах ажлыг зайлшгүй хэрэгжүүлж байх ёстой. Органик 
тариалан нь хөрсний байгалийн үржил шимийг хадгалж чадсан эсэхээс 
ихээхэн хамаардаг тул энэхүү гарын авлагын нэг дэд бүлэгт элэгдэл 
эвдрэлийн тухай өгүүллээ.

2.4.1 Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн шинж тэмдэг
Талбайн хөрс элэгдэл, эврэлд өртсөн эсэхийг дараах үзүүлэлтээр 

мэднэ. Үүнд:

•	 талбайд гүн гуу жалга байвал хөрс хүчтэй, илэрхий эвдрэлд орсныг 
харуулна
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•	 хөрсний гадаргууд ус урссан жижиг ховилууд байвал хөрс их хэмжээгээр 
угаагдаж алдагдсаныг илтгэнэ

•	 ширүүн борооны дараа хөрсний гадаргууд нягт өрөмтөл үүсч байвал 
хөрсний элэгдэл эвдрэлд өртөж болзошгүйг илтгэнэ

•	 ховил, хонхор газарт хөрсний нарийн ширхэгтэй хэсгүүд хуримтлагдаж 
байвал зэргэлдээх талбайн хөрс элэгдэл эвдрэлд орсны нотолгоо 
болно.

•	 ширүүн борооны орох үед мөн орсны дараа нь шуудууны ус болон 
горхины ус хүрэн бор өнгөтэй болбол  усны хагалбарт хөрсний элэгдэл 
эвдрэл явагдсаны шинж тэмдэг юм

•	 Тариаланчид “чулуу хөрснөөс ургаж байна” гэж хэлдэг. Энэ нь хөрс 
салхиар элэгдэн хийсэж хөрсний доод үе давхаргын чулуу ил гарч ирж 
байна гэсэн үг юм.

•	 Модны үндэс хэсэгчлэн ил гарсан байвал тэнд хөрсний элэгдэл эвдрэл 
явагдаж байгаагийн илрэл юм.

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн шинж тэмдэг

Үржил шимтэй өнгөн 
хөрс ба үржил шимгүй 

доод үе давхарга

Налуу газар 
дахь хөрсний 

элэгдэл эвдрэл

Талбайн хөрсний 
хүчтэй эвдрэл

Талбай дахь 
ховил, жалга

Хөрсний элэгдлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?
Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс сэргийлэх үндсэн гурван стратеги байдаг. 

Үүнд:

•	 Борооны дуслын хөрсний бүтцийг буталж эвдлэх хүчийг бууруулахын 
тулд хөрсийг ургамлан нөмрөг юмуу хучлагатай байлгах

•	 Хөрсний ус нэвчүүлэх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд сийрүүлэх,

•	 Налуу газарт усны урсацын хурдыг бууруулах байгууламж барих

Элэгдэл эвдрэлд хэт эмзэг газруудад эдгээр гурван аргыг хослуулан 
хэрэглэх нь тохиромжтой. Дараагийн хоёр бүлэгт эдгээр аргуудыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх талаар танд зарим санааг өгөх болно.
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Хөрсний элэгдлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

       

Борооны усны хөрсний эвдлэх хүчийг 
бууруулахын тулд хөрсийг ургамлан 
нөмрөг юмуу хучлагатай байлгах

Борооны ус хөрсөнд нэвчих чадварыг 
дээшлүүлэхийн тулд

Налуу газарт усны урсацын хурдыг 
бууруулахын тулд  мод бут тарих, 
доторлогоотой суваг татах, урсгал 
сарниулах чулуун хаалт барих г.м

2.4.2  Ургамлан нөмрөг

Байгалийн ойгоос бид юуг мэдэж авч болох вэ? 
Байгалийн ойд ховор, 

үнэ цэнэ бүхий өнгөн 
хөрсийг элэгдэл эвдрэлд 
нэрвэгдүүлэхгүй байлгах 
хэд хэдэн механизм байдаг. 
Модны шигүү, хэд хэдэн 
давхар титмүүд нь борооны 
дуслын газарт унах хурдыг 
сааруулдаг. Модны оройн 
навчин дээр буусан том том 

дуслууд нь бут сөөгний навч улмаар хөрсөн дээрх ургамлын навчин дээр 
бууна. Усны дусал хөрсөн дээр маш бага хурдтай бууж хөрсний бүтцийг 
бутлах хүч нь багасдаг. Хөрс нь ойм, хаг, хөвд зэрэг амьд ургамал, навч, 
холтос, мөчир зэрэг  хагас задарсан ургамлын үлдэгдлээр бүрхэгдсэн 
байна. Өнгөн хөрс нь ялзмагаар баялаг бөгөөд ургамлын үндэс, мөөгөнцөр, 
замаг идэвхтэй ургаж, үржсэн байна. Чийгийн улаан хорхой зэрэг хөрсний 
организмууд борооны ус хялбархан нэвчих сийрэг, тогтвортой бүтцийг бий 
болгон хадгалж байдаг. 

Байгалийн ойн систем ХАА-н ойн систем
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Шигүү ургамлан нөмрөг хөрсийг хамгаалах нь
Жимст цэцэрлэг зэрэг олон наст ургамлын тариалалтад шигүү 

ургамлан нөмрөг бий болгохын тулд буурцагт, үет ургамлуудыг мод хооронд 
тариалдаг байна. Шинэхэн тарьсан цэцэрлэгт мод хооронд үет өвс, вандуй 
зэрэг буурцагт таримлуудыг мод титэм томорч шигүү болох хүртэл тарьж 
болно. Зөвхөн таримал биш, бэлчээрийн ургамлууд ч мөн адил хөрсийг 
хамгаалах нөмрөг болдог. Таримал ургамалтай хүчтэй өрсөлдөн ургадаг 
тул байгалийн бэлчээрийн ургамлыг хадаж, хадсан массыг талбайд цацаж 
хамгаалах хучлага болгон ашиглах нь илүү зохистой байдаг байна (2.6-р 
бүлэгт дэлгэрэнгүй өгүүлсэн болно). 

Хучлага нь хөрсийг элэгдэл эвдрэлээс хамгаалахад чухал ач 
холбогдолтой. Ердөө хэдхэн ширхэг навч, ургамлын босоо иш, сүрэл л 
борооны дуслын хөрсний бүтцийг эвдлэх хүчийг их хэмжээгээр бууруулах 
чадвартай байдаг.

Чацарганы жимст цэцэрлэгийн мөр хоорондох  ургамлан нөмрөг

Нөмрөг таримлын 
хөрсийг хамгаалах 
нөлөө
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Ургамлан нөмрөг

Хөрсийг бүрхэж үржил шимийг нь сайжруулдаг бүхий л таримал 
ургамлуудургамлан нөмрөгболж чадна. Мөн хөрсний шим тэжээлийн 
бодисын хангамжид чухал үүрэг бүхий  буурцагт13 ургамал эсвэл хурдан 
ургалттай, их хэмжээний  биомасс үүсгэдэг бусад ургамал тарьж болно.  
Бүрхэвч таримлын хамгийн чухал шинж чанар нь хурдан ургаж, хөрсийг 
байнгын бүрхэвчтэй байлгах чадвартай байх ёстой.

Зохимжтой ургамлан нөмрөг нь дараах шинжүүдтэй байх ёстой. Үүнд:
•	 Үр нь хямд, олдоцтой, хураах, хадгалах, үржүүлэхэд хялбар
•	 Хурдан, эрчимтэй ургаж  хөрсийг богино хугацаанд бүрхдэг
•	 Өвчин хортонд тэсвэртэй,
•	 Органик бодис их хэмжээгээр бий болгодог
•	 Агаарын азотыг шингээж ургамалд ашиглагдах хэлбэрт шилжүүлэн 

хөрсөнд шингээдэг.
•	 Хөрсний нягтралыг бууруулахуйц сахлаг, гүн суудаг үндэсний  

системтэй 
•	 Хүн амын хүнс, мал, амьтны тэжээл болгон ашиглах боломжтой байх ёстой.

Жишээ: Вандуйг ургамлан нөмрөг болгох нь

Вандуй нь буурцагт ургамал юм. Энэ нь ургамлан нөмрөг болгоход нэн 
тохиромжтой дараах зарим шинж чанаруудтай. Үүнд:

•	 Ганд тэсвэртэй, усалгаагүй болон бага усалгаатайгаар ургана
•	 Агаарын  азотыг  ургамалд ашиглагдах хэлбэрт шилжүүлэн хөрсөнд  

шингээдэг, үржил шим багатай хөрсөнд ч ургана
•	 Өөр үет ургамалд асан дүүжлэгдэж ургадаг учир буудай, арвай, хошуу 

будаатай  хольж ургуулахад тохиромжтой. 
•	 Үр нь уургаар баялаг учир хүнс, тэжээлд  ашиглах боломжтой.
•	 Хортонд нэн тэсвэртэй.

Тариалангийн системийн загвар гаргах
Тариалангийн системийн загварыг гаргахдаа хөрс жилийн 4 улиралд  

бүхэлдээ ургамал, ургамлын үлдэгдэл (сүрэл, гуурс, иш навч г.м)-ийн 

13 Буурцагтны овгийн ургамал  
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хучлагатай байхаар төлөвлөх ёстой. Таримлын тарих  хугацааг бороо хур 
элбэгших хугацааг харгалзан ургамлан нөмрөггүй хөрс борооны усанд 
урсахаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой байхаар тооцно.  

Үндсэн таримлын ургацыг хурааж дууссаны дараа ногоон бордуурын 
таримлыг тариалж болно (3.5 бүлгийг үзнэ үү). Налуу газарт тариалалтыг 
налууд нь хөндлөн хийх ёстой (хэжлүүр тариалан14). Ингэснээр цас  
борооны усны урсгалын хурд буурч, хөрсөндөө сайн шингэнэ. 

Хамгаалах нөмрөг бий болгохын тулд тодорхой хугацаа шаардагдах 
бөгөөд вандуй эсвэл гэрийн хошоонгорыг өндөр босоо иштэй, үет 
ургамалтай хольж таривал үндсэн таримлын өсөлт хөгжилтийн эхний 
шатуудад хөрсийг хамгаалдаг.

Байнгын ургамлан нөмрөг бий болгоход анхаарах зүйлс : 
•	 Хөрс боловсруулах хугацаа
•	 Тарих, суулгах хугацаа
•	 Холих таримлын төрлийг зөв сонгох, 
•	 Мод бутны мөр хооронд тариалах таримлын төрөл,
•	 Ямар бордоо хэрэглэх 
•	 Хучлага хэрэглэх эсэх,
•	 Үрийн олдоц, үнэ

2.4.3 Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах байгууламж

Налуу талбайн хөрс элэгдэл, эвдрэлд тун нэрвэгдэмтгий байдаг. 
Ширүүн бороо, цасны үерийн үед талбай дээгүүр урсах борооны усны 
хурдыг бууруулахын тулд контур шугамын дагуу байгууламж барих нь 
үр дүнтэй. Контур шугам гэдэг нь налуу газрын ижил өндөртэй цэгүүдийг 
холбосон хөндлөн шугам  буюу энгийнээр налууд нь хөндлөнгөөр талбайн 
хэлбэрийн дагуу зурваслан тарих, ойн зурвас байгуулах,   уул, толгодыг 
ороон  дэвсэг, шат гарган тарихыг хэлдэг юм.  

Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах байгууламж нь газрын хэвгийг 
бууруулж улмаар гадаргуу дээгүүр урсах усны хурдыг багасгаж газрын 
дээд хэсгээс урсаж ирсэн хөрсийг тогтоон хуримтлуулдаг. Хөрсийг элэгдэл 
эвдрэлээс хамгаалахын тулд далан, чулуун хана, уул толгодыг ороосон  
дэвсэг  зэрэг байгууламжуудыг талбайн хэлбэр (контур)   дагуу байгуулбал 
үр дүнтэй.

14  Контурное земледелие – хэжлүүр тариалан ч гэж нэрлэдэг 
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Хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах байгууламжийг хэрхэн төлөвлөн 
байгуулах талаар олон ном бүтээлүүд хэвлэгдэн гарсан байдаг. Бид энэхүү 
гарын авлагад зөвхөн суурь ойлголт өгч байгаа болно.

Контур шугамыг тодорхойлох
Налуу газарт “А мод”-ыг ашиглан контур шугамыг хялбархан 

тодорхойлж болно. А мод нь 3 ширхэг мод, олс, чулуу, гадаснуудаас бүтэх 
энгийн хэрэгсэл юм.

А модыг хэрхэн хийж ашиглах вэ?
1. 1,5 метр урттай 3 модыг А үсэг хэлбэртэйгээр байрлуулна. Хэрвээ 

моднуудыг уяж бэхлэхэд олс хүрэлцэхгүй бол хадаасаар хадаж болно.

2. А модны оройгоос олс уяж, олсны нөгөө үзүүрт чулуу уяж унжуулна. 
Чулуу нь А модны хөндлөн тушаа модноос жаахан доош, газарт арай 
хүрэхгүй унжиж байх ёстой.

3. А модыг босгож байрлуулаад хоёр хөлний ором (байрлал)-ыг 
тэмдэглэнэ. Ингээд унжиж буй олсны хөндлөн модтой огтлолцож буй   
цэгийг тэмдэглэнэ. 

4. А модоо эргүүлэн хөлнүүдийн байрлалыг сольж босгоно. Чулуу 
дүүжилсэн олс хөндлөн модыг огтолж буй цэгийг дахин тэмдэглэнэ.  
Хэрэв энэ хоёр тэмдэг нэг цэг дээр таарахгүй байвал эхний хоёр цэгийн 
яг голд гурав дахь цэг дээр хутгаар ором гарган тэмдэглэнэ.

5. Контур шугам байгуулах талбайд эхний гадасыг талбайн захын цэг дээр 
хатгана. А модны нэг хөлийг гадасны газрын яг дээд талд шүргэлцүүлэн 
байрлуулна. Нөгөө хөлийг мөн олс хөндлөн модны түвшин буюу гурав 
дахь цэг дээр таарч байх байрлалд тавина.

6. Өөр нэг гадасыг хоёр дахь хөлний газрын доод талд нь хүрэлцүүлэн 
хатгана. Ингэж А модыг цааш үргэлжлүүлэн байрлуулж гадас хатган 
тэмдэглэх маягаар талбайн хөндлөн чиглэлд талбайн нөгөө зах хүртэл 
явна.

7. Талбайн налуугаас хамааран дараагийн контур шугамыг эхний 
шугамаас 3-6 метрийн доор байрлуулна. Талбайн налуу хэдийчинээ 
их байх тусам контур шугам хоорондын зай төдийчинээ ойрхон байх 
ёстой.
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1,5м

чулуу

1,5м

Контур шугамыг тодорхойлох

Төв цэг

Контур шугам

Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах зарим байгууламжууд

Модон хаалт ба чулуун хана
Гуалин болон модны мөчрийг ашиглан энгийн хаалт хийж болох ба 

энэ нь усанд урссан хөрсийг урсаж алга болохоос сэргийлэн хуримтлуулах 
зорилготой байдаг.

Чулуун хана барих нь цаг их шаардах боловч эдэлгээ урттай, арчилгаа 
засварын ажил бага шаарддаг. Эгц налуу, чулуу ихтэй газар чулуун ханыг 
барихад тохиромжтой.

Далан ба суваг
Хөрс юмуу шавран далан барихад харьцангуй хялбар боловч арчилж 

тордоход их хөдөлмөр шаарддаг. Малын тэжээлийн үет өвс, ургамлан 
хашлага болон бусад таримлыг түүн дээр тарих боломжтой. Даланг контур 
сувагтай хослуулан хийж болно. Тэдгээр нь элэгдэж эвдэрсэн хөрсийг 
тогтоон барьж, усны нэвчилтийг нэмэгдүүлдэг.

Дов толгодын хажуу бэлийн дэвсэг (Террас)

Уулархаг газарт  уул, толгодын хажуугаар  дэвсэг барьж байгуулахад 
цаг хугацаа, хөдөлмөр их шаардах боловч хөрсний элэгдэл эвдрэлтэй 
тэмцэж, үржил шимийг хадгалах, нөхөн сэргээхэд ач тустай. Уул, толгодын 
хажуугаар дэвсэг барьж байгуулахдаа үржил шимтэй өнгөн хөрсийг хажуу 
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тийш нь авч тавьж байгаад дэвсэгийг барьж байгуулсны дараа тарааж 
асгах нь зүйтэй 

Модон хаалт Чулуун хана

Далан ба суваг Дов толгодын хажуу бэл дэх дэвсэг

Амьд хаалт
Мод чулуугаар далан хийх нь хөрсний угаагдалтыг бууруулах боловч 

хамгаалагдсан талбайдаа ямар нэгэн ургамал тарихгүй бол үр дүн сайн 
гарахгүйгээс гадна эдийн засгийн хувьд ашиггүй болно. Ургамал нь 
хөрсний угаагдалтыг бууруулахаас гадна хана, далан, сувгийг бэхжүүлэх, 
хамгийн гол нь тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн өгч байгаа учир далан 
хаалт барьж байгуулахад зарцуулсан зардлыг  ямар нэгэн хугацаанд нөхөх 
боломж олгоно. 

•	 Хэрэв байгууламжтай хамт малын тэжээлийн өвс, ургамлан хашлага 
болон бусад тохиромжтой таримлыгтарьж ургуулбалтариаланчид зай 
талбайн алдагдал гарахгүй давхар ашигтай байдаг.

•	 Хэрэв ургамлыг контур шугамын дагуу шигүү тарьж ургуулбал ямар ч 
байгууламж барих шаардлагагүй амьд хаалт болж өгнө. Налуу багатай 
газарт амьд хаалт нь  уул, толгодын хажуугаар  дэвсэг болон элэгдэж 
эвдэрсэн хөрсийг хуримтлуулан олон жилийн туршид тухайн газрын 
налууг багасгадаг.  
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•	 Амьд хаалт

Арчилгаа
Хана болон далан нь гэмтвэл засварлах ёстой. Сувгийг тогтмол,  

ялангуяа ширүүн борооны дараа нь сайтар цэвэрлэж байвал зохино. 
Хуримтлагдсан шороо, лаг нь үржил шим сайтай байдаг учир түүнийг 
талбайдаа тарааж цацан ашиглах хэрэгтэй. Шинэхэн тарьсан мод, суулгац, 
ургамлан хаалт зэргийг ургалтын эхэн үед нь услаж тордон, хог ургамлыг 
тухай бүрт нь устгаж, эргэн тойрон дахь хөрсийг сийрүүлж  байх хэрэгтэй. 
Ширүүн борооны дараа талбайнойр орчимд урсах горхины усны өнгө нь 
талбайн хөрсний элэгдлийн түвшин, хамгаалах арга хэмжээний үр дүнтэй 
байдлыг илрүүлэх чухал үзүүлэлт болдог байна.

Арчилгаа

Амьд хаалт болгон тарьсан ургамлыг 
ургалтын эхэн үед нь услаж тордон, хог 
ургамлыг устгаж, эргэн тойрон дахь хөрсийг 
сийрүүлж  байх хэрэгтэй.

Сувгийг тогтмол цэвэрлэж 
байх шаардлагатай, ялангуяа 
ширүүн борооны дараа 
цэвэрлэж байвал зохино
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2.5 Ус хамгаалал
Зарим газарт усжуулалтгүйгээр тариалалт хийх бараг боломжгүй 

бөгөөд усны хомсдол нь түгээмэл асуудал юм. 
Органик тариалан нь аж ахуйн дотоод байгалийн нөөцийг тогтвортой, 

зохистой  ашиглахыг зорьдог бөгөөд усыг хэмнэх, ус хуримтлуулах, нөөцлөх 
нь органик тариаланчдын хувьд чухал сэдэв болдог. Ус цуглуулах, нөөцлөх 
байгууламж барих талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан нэн чухал техникийн 
бүтээлүүд байдаг. Харин энэ бүлэгт товч хураангуй мэдээллийг орууллаа.

2.5.1 Хөрсөнд чийг хадгалах
Уламжлалт тариаланд усны хомсдолыг шийдвэрлэх анхны санаань 

ихэвчлэн усжуулалтын байгууламж, төхөөрөмж суурилуулах явдал 
байдаг. Органик тариаланчид бол эхлээд хөрсний ус шингээлт, нэвчилтийг 
сайжруулах нь чухал гэдгийг мэддэг байх нь чухал.

Усалгаа юу хөрсний чийг үү?

Манай таримлуудад ус 
дутагдаж байна. Бид 
усалгааны тоног төхөөрөмж 
яаралтай  авах хэрэгтэй.

Манайд  
хангалттай  хэмжээний 

бороо орж байгаа, 
харин тэр чийг хөрсөнд 

хадгалагдан үлдэж чадаж 
байна уу гэдгийг бид 

мэдэх хэрэгтэй.

Хөрсний ус барих чадварыгхэрхэн сайжруулах вэ?

Хуурайшилттай үед зарим төрлийн хөрс чийгээ сайн хадгалж таримлыг 
усаар хангах боломжтой, харин зарим хөрс чийгээ амархан алдаж ургамал 
усаар дутагдаж гандаж эхэлдэг.  Хөрсний ус шингээх, хадгалах чадвар 
нь хөрсний найрлага, органик бодисын агууламжаас ихээхэн хамаарна. 



76 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Шаварлаг, шавранцар хөрс нь элсэнцэр, элсэрхэг хөрснөөс 3 дахин илүү 
усыг хадгалж чаддаг.

Хөрсний органик бодис нь хөвсгөр резин шиг усыг сайн шингээж 
хадгална. Иймээс органик бодисоор баялаг хөрс чийгээ удаан хугацаанд 
хадгалан барих чадвартай байдаг. Органик бодисын агууламжийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд бууц, багсармал бордоо хучлага эсвэл ногоон 
бордуурыг 3 дэх бүлэгт дурдсанаар хэрэглэнэ. 

Хучлагын нимгэхэн үе давхрага л хөрснөөс уурших усны ууршилтыг их 
хэмжээгээр бууруулдаг. Хучлага нь хөрсийг нарны гэрлийн шууд тусгалаас 
хамгаалж хөрсийг хэт халахаас сэргийлдэг.

Хөрсийг өнгөц боловсруулахад хөрсний капилляр нүх сүвийг эвдэлдэг 
тул хөрсний доод үе давхаргын хаталтыг бууруулахад ач тустай.  Хөрсний 
ус шингээлт сайн бол усжуулалтын зардлыг хэмнэдэг.

Анхаар: Ногоон бордуур, ургамлан нөмрөг нь хөрснөөс уурших 
чийгийнууршилтыг бууруулах тохиромжтой арга болж үргэлж чаддаггүй. 
Ургамлан бүрхүүл нь хөрсийг сүүдэрлэж хөрсөнд ирэх нарны гэрлийг 
бууруулах ба тэдгээр ургамал өөрийн навчаараа энгийн хөрснөөс илүү 
идэвхтэйгээр ус чийгийг ууршуулна. Хөрсний чийг багасах үед үндсэн 
тарималтай өрсөлдөн ус чийгийг булаацалдах бүрхэвчургамлыг тайрч, 
хэрчин цацаж хучлага болгон ашиглаж болно.

Хөрсөнд усыг хэрхэн барих вэ?

Чийгийг сайн хадгална

Хуурай үед таримлууд хөрсний 
чийгийн хангамжаас хамааралтай 
байдаг 

Органик бодис

Хучлага хэрэглэх

Ногоон бордуур,хучлагахэрэглэснээр 
хөрс  нөөс уурших усны ууршилтыг 
бууруулж хөрсөнд чийг нэвчилтийг 
нэмэгдүүлдэг. Хуурай хөрсийг өнгөц 
боловсруулснаар хөрсний доод үе 
давхаргуудыг хатахаас хамгаалахад 
тустай. Өнгөц 

боловсруулалт
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2.5.2 Ус хуримтлуулах 

Нэвчилтийг нэмэгдүүлэх нь
Ширүүн борооны усны зөвхөн багахан хэсэг нь л хөрсөнд шингэж 

дийлэнх хэсэг нь хөрсний гадаргуу дээгүүр урсан одож тарималд 
ашиглагддаггүй. Хөрсөнд аль болох их ус шингээж авахын тулд нэвчилтийг 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд өнгөн хөрсний сүвэгшил сайн, чийгийн 
улаан өтны гаргасан нүх ихтэй, хөрсний бүтцийг сайн байлгахыг анхаарах 
шаардлагатай. Ургамлан нөмрөг, хучлага хэрэглэх нь маш тохиромжтой 
бөгөөд өнгөн хөрсний бүтцийг сайжруулдаг (2.4 ба 2.6-р бүлгээс үзнэ 
үү). Мөн эдгээр нь усны урсгалын хурдыг сааруулахад тустай ба нэвчилт 
явагдах хугацааг хангалттай уртасгаж өгдөг.

Налуу газарт контур шугаман дээр байгуулсан сувгийн дагуу борооны 
ус сайн нэвчинэ. Урссан   ус сувагт хуримтлагдан аажмаар хөрсөнд 
нэвчинэ. Таримал модонд хагас дугуй хэлбэртэй тогоо хийвэл мөн адил 
нөлөө үзүүлнэ.Тэдгээр хагас дугуй хэлбэртэй тогоо нь урсаж ирсэн усыг 
цуглуулж таримлын үндэсний бүсэд нэвчихэд тус болдог. Тэгш талбайд 
модыг нүх ухаж суулгавал үр дүнтэй. Нүх нь ус цуглуулах ач холбогдолтой 
бөгөөд хучлага  хийвэл үр  дүн нь бүр нэмэгддэг.

Контур суваг Хагас дугуй хэлбэртэй тогоо

Модны нүх Хучлага бүхий модны нүх
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Ус  нөөцлөх  
Илүүдэл усыг хуримтлуулан бороо, хургүй  үед хэрэглэж болно. 

Борооны усыг усалгааны зориулалтаар хуримтлуулах олон боломж байдаг 
ба ихэнх нь хөдөлмөр зарцуулалт их шаардсан, өндөр өртөгтэй байдаг.

Жалга, уулын амны усыг цөөрөм, усан сан  болгон хуримтлуулбал 
загас үржүүлж болох давуу талтай боловч ус нь ууршиж хорогдсоор хатах 
боломжтой. Ус хуримтлуулах сан, цөөрмын хана, ёроолын нийлэг хальс, 
цемент бетоноор хучиж усны алдагдлыг бууруулах боломжтой боловч 
өртөг, зардал их, бас бороо цас багатай жил ус хуримтлагдахгүй учир 
ашиглах боломж муутай болно. Түүнийг барьж байгуулахын өмнө энэ 
бүгдийг нарийн тооцож  зардал, үр  ашгийн тооцоо хийх хэрэгтэй.

2.5.3 Усжуулалт

Усжуулалтаас гарч болзошгүй  эрсдэл 
Одоогоор органик тариаланд ч их хэмжээний талбайд усжуулалт хийж 

байна. Усжуулалт  нь тариаланчид орлого, амьжиргаагаа дээшлүүлэхэд 
ач тустай хэдий ч усалгаатай  тариаланд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөг 
харгалзан үзэх шаардлагатай. Үүнд:
•	 Нуур, гол мөрөн, гүний уснаас авч хэрэглэх усны хэмжээ нь усны 

нөөцийн нөхөлтөөс илүү гарч байвал усны эх үүсвэрийн хомсдох, эко-
системд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавартай

•	 Хуурай буюу хагас хуурай бүс нутагт хэт их усалгаа хийснээр хөрс 
давсжих, хөрсний шим тэжээлийн бодис нь угаагдах зэргээр  тариаланд 
тохиромжгүй болох эрсдэл гарна (нөлөөллийн талаар 2.4-р хэсгээс 
үзнэ үү). 

•	 Бороожуулах, халиах усалгаа нь өнгөн хөрсний бөөнцөр бүтцийг 
эвдэлж, хөрсний хатуу хэсгүүд нүх сүвүүдэд хуримтлагдан улмаар 
хатуу өрөмтсөн гадаргууг үүсгэнэ. Ингэснээр хөрсний агааржилт буурч, 
хөрсний амьд организмуудад хор хөнөөл учруулдаг.

•	 Өдрийн хэт халуун үед усалгаа хийх нь  усыг ургамал ашиглахаас өмнө 
ууршуулж үр ашиггүй зарцуулна. 

ОУОХААХХ-ны үндсэн стандартад усны талаар юу гэж тусгадаг вэ?
ХАА-н үйлдвэрлэлд ус нь үнэ цэнэтэй, ховор нөөц юм. Органик ХАА нь 

ерөнхийдөө байгалийн баялгийг хамгаалж, тогтвортой ашиглахыг зорилгоо 
болгодог. Гэвч органик стандартад усны талаар хэдхэн тодорхойлолт өгдөг. 
Усны хэт их хэрэглээ ба бохирдол нь газар нутаг бүртөөр өөр тул нарийн 
стандарт боловсруулахад бэрхшээлтэй байдаг байна.
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•	 Хөрс, усны нөөцийг  хамгийн  үр ашигтай, хэмнэлттэй  аргаар 
тогтвортой ашиглах ёстой.

•	 Хөрсний элэгдэл эвдрэл, давсжилт, усны хэт их болон  зүй 
бус хэрэглээ, гүний усны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх 
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

•	 Усны хэт их хэрэглээ болон усны нөөцийг шавхагдуулахыг 
хориглоно.  

•	 Баталгаажуулалтын байгууллага бэлчээрийг доройтуулахгүй, 
гүний болон гадаргын усыг бохирдуулахгүй байх бэлчээрийн 
тохиромжтой багтаамжийг шаардах ёстой.

•	 Хөрс ба усны давжилтаас урьдчилан сэргийлэх холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Усжуулалтын хор уршиг

Байгалийн усны 
нөөцийн хэт их 

ашиглалт

Хөрсний давсжилт

Хөрсний эвдрэл үүсгэх

Хөрсний гадаргууд ус 
тогтож таримлыг агаарын 
дутагдалд оруулах 

Хөрсөнд 
өрөмтөл үүсгэх
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Таримлын сонголт 

Усжуулалтын хэрэгцээг тодорхойлох үндсэн хүчин зүйлс нь таримлын 
сонголт болон тариалалтын зохистой систем юм. Бүх таримлууд (нэг 
таримлынбүх сортууд ч) адил хугацаанд,  ижил хэмжээний ус шаарддаггүй. 
Зарим таримал ганд маш их тэсвэртэй байхад зарим нь тэсвэргүй, эмзэг 
байна. Голлосон үндэстэй таримлууд нь хөрсний гүний давхаргаас усыг 
сорж авдаг ба түр зуурын ганд бага өртдөг.

Усалгааны тусламжтайгаар өнөө үед олон таримлуудыг тэдний хэвшсэн 
агро-уур амьсгалын бүсээс гадна өөр бүсүүдэд ургуулдаг болсон. Энэ нь 
зөвхөн дээр дурьдсан сөрөг нөлөөллийг үзүүлэхээс гадна бас зарим давуу 
тал бий болгох бөгөөд усалгаа нь тариаланд тохиромжгүй газарт тариалан 
эрхлэх боломж олгодог. Өвчин, хөнөөлт шавжид өртөмтгий таримлуудыг 
өвчин, хортны голомтгүй газарт шилжүүлэн тариалах боломжтой.

Таримлын сонголт

Таримал Ус шаардах хэмжээ (ургалтын 
хугацаанд мм-ээр)

Үндэсний 
гүн (м)

Ганд мэдрэмтгий 
байдал

Вандуй 300-500 0,5-0,7 Дунд – Их
Эрдэнэ шиш 500-800 1,0-1,7 Дунд – Их

Сонгино 350-550 0,3-0,5 Дунд – Их
Наранцэцэг 600-1000 0,8-1,5 Бага
Бог будаа 450-650 0,1-0,2 Бага

Дуслын усалгааны систем
Төрөл бүрийн усжуулалтын системүүд байдаг бөгөөд тэдгээр нь үр 

ашиг, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөрөө ялгаатай байдаг. Хэрэв 
усжуулалт шаардлагатай бол органик тариаланч ус их ашигладаггүй, 
хөрсөнд хор нөлөөгүй, ургамлын эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө 
багатай системийг сонгох ёстой.

Дуслын усалгааны систем нь төмс, хүнсний ногоо, жимс, мод буи 
зэрэг ургамал хоорондоо тодорхой зайтай тариггдаг тарималд  хамгийн 
боломжтой сонголтын нэг нь юм. Ус нөөцлөх том савнаас нарийн 
хоолойгоор дамжуулан усыг таримал ургамал тус бүрт шууд хүргэдэг. 
Энэхүү хоолойгоор усыг тасралтгүй гэхдээ маш бага хэмжээгээр дамжуулах 
бөгөөд энэ нь усыг таримлын үндэсний бүсэд нэвчих хангалттай хугацааг 
олгодог. Энэ системд усны зарцуулалт, ашиглалтын алдагдал хамгийн бага 
хэмжээнд байх бөгөөд хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөгүй.
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Дуслын усалгааны систем нь импортоор авдаг учир харьцангуй  
өндөр үнэтэй. Гэвч зарим тариаланчид өөрсдийн боломжит материалыг 
ашиглан өртөг багатай дуслын усалгааны системийг бүтээсэн байдаг. 
Ямар ч усалгааны системийг дээр дурьдсан хөрсний бүтэц, ус шингээлтийг 
сайжруулах арга хэмжээтэй хослуулан хэрэглэвэл илүү  үр дүнд хүрэх 
боломжтой юм.

Дуслын усалгаа

2.6 Хучлага хэрэглэх
Хучлага хэрэглэх гэдэг нь хөрсний өнгөн хэсгийг навч, өвс, мөчир, 

таримлын үлдэгдэл, сүрэл зэрэг ургамлын, болон нийлэг хальсан  
материалаар хучих ажиллагаа юм. Хучлаган үе давхарга нь чийгийн улаан 
өт гм. хөрсний амьд организмын үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг. Хөрсний 
организмууд нь борооны ус хөрсөнд хялбархан нэвчих сүвэрхэг хөрсний 
бүтцийг бий болгодог ач тустай бөгөөд улмаар гадаргуу дээгүүр урсах усны 
урсалтыг бууруулдаг.Ургамлын гаралтай хучлагын материал задрахдаа 
хөрсний органик бодисын агууламжийг нэмэгдүүлдэг. Хөрсний органик 
бодис нь тогтвортой бөөнцөр бүтэц бүхий сайн чанарын хөрс бий болгоход 
тустай. Ийм хөрсний хатуу хэсэг нь усаар амархан угаагдаж урсдаггүй.
Иймээс хучлага нь хөрсний элэгдэл эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхэд 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Зарим газарт нийлэг хальсан бүтээлэг, мөн чулууг ч хүртэл хөрсний 
хучлага болгон ашигладаг. Харин энд бид  хучлага гэдэгт  задрах боломжтой 
ургамлын гаралтай органик материалуудын тухай өгүүлж байгаа юм.

2.6.1 Яагаад хучлага хэрэглэдэг вэ?
•	 Хөрсийг ус, салхины элэгдэл эвдрэлээс хамгаална: хөрсний 

ширхэгүүд цас бороо, усалгааны усаар  урсаж,  салхинд хийсч  
хөрс доройтохгүй. 

•	 Хөрсний бүтцийг алдагдуулахгүй байлгаснаар цас, бороо болон 
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усалгааны усны нэвчилтийг сайжруулдаг: өрөмтөл үүсэхгүй, нүх 
сүвүүд нь нээлттэй хэвээр үлдэнэ

•	 Ууршилтыг бууруулж, хөрсийг чийгтэй байлгадаг: гадаргын 
болон ургамлын усны ууршуулалт  бага байх учир усны  зарцуулал 
ихээхэн багасна. 

•	 Хөрсний организмуудыг хооллож, хамгаална: органик хучлагын 
материал нь хөрсний организмуудын маш сайн хоол тэжээл 
болохоос гадна өсөлт хөгжилтөнд нь таатай нөхцлийг бүрдүүлдэг

•	 Хог ургамлын ургалтыг хязгаарлана: хучлаган үе давхарга нь хог 
ургамлыг нарны гэрлээс хааж, ургалтыг сааруулна.  

•	 Хөрсийг хэт халахаас урьдчилан сэргийлнэ: хучлага нь хөрсийг 
сүүдэрлэснээр хөрсөнд хадгалагдсан чийг нь хөрсийг сэрүүн 
байлгадаг.

•	 Таримлыг шим тэжээлийн бодисоор хангана: задралын явцад 
органик хучлага нь шим тэжээлийн бодистасралтгүй ялгаруулж 
хөрсийг борддог

•	 Хөрсний органик бодисын найрлагыг нэмэгдүүлнэ: хучлагын 
материалын зарим хэсэг нь ялзмаг болон хувирдаг.

Хучлагын материалыг сонгох
Хучлагын материалын төрөл нь түүний үр дүнд ихээхэн нөлөөтэй. 

Хялбар задардаг материал нь богино хугацаанд л хөрсийг хамгаалах 
боловч задралын явцдаа таримлын шим тэжээлийн бодисын хангамжийг 
сайжруулна. 

Хатуу, модлог материалууд удаан задардаг тул хөрсөнд удаан 
хугацаанд хучлага болдог (3.4 Багсармал бордоо ба 3.5 Ногоон бордуур 
бүлгүүдийг үзнэ үү). Хэрэв хучлагын материалын задралыг түргэтгэхийн 
тулд малын бууцыг хучлагын өнгөн хэсэгт цацвал мод, үртэс, сүрлийн 
задрал хурдан болохоос гадна азотын хангамж нь нэмэгддэг.

Хөрсний элэгдэл эвдрэлтэй газарт удаан задардаг хучлага (азотын 
агууламж багатай C/N харьцаа ихтэй) нь хурдан задардаг материалтай 
харьцуулбал илүү урт хугацаанд хөрсийг хамгаалалт болно.

Дараах материалуудын хучлаганд хэрэглэж болно. Үүнд:
•	 Амьд ургамал, ургамлан нөмрөг
•	 Ургамлын үлдэгдэл
•	 ХАА-н боловсруулах үйлдвэрлэл, ойн хаягдал
Хучлагын материалуудын жагсаалт, тэдгээрийн азотын агууламж 

болон C/N харьцааг 3.4 бүлэгт өгүүллээ.



83ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

2.6.2 Хучлага хэрэглэснээс гарах сөрөг нөлөө 

Хучлага хэрэглэх нь олон давуу талтай ч зарим нөхцөлд сөрөг нөлөө 
гарах нь бий. Үүнд:

•	 Зарим организмууд хучлаган үе давхаргаар хамгаалагдсан чийглэг 
орчинд хэт ихээр үржиж олширдог. Нялцгай биетэн болон эмгэн 
хумс хучлагын давхаргын дор маш хурдан өсч үрждэг. Мөн хөнөөлт 
организм, мөөгөнцөрүүд  амьдрах таатай орчинг олж олноор үржин 
тарималд хор хөнөөл учруулж болно.

•	 Хучлаганд таримлын үлдэгдлийг ашиглаж байгаа нөхцөлд заримдаа 
өвчин, хортон үүсэх эрсдэл нэмэгддэг. Иш өрөмдөгч зэрэг хөнөөлт 
шавжууд эрдэнэ шиш, чихрийн манжин зэрэг таримлын ишинд 
амьдаар хадгалагддг учир тэдгээр таримлаар хучсан талбайд 
гарч болзошгүй. Вирус, мөөгөнцөрөөр халдварласан ургамлын 
материалыг хучлаганд ашиглах ёсгүй бөгөөд хэрвээ ашиглавал 
өвчин дараагийн тарималд халдварлах эрсдэл гарч болзошгүй. 
Эдгээр эрсдлээс сэргийлэх гол арга нь таримлыг  сэлгэн тариалах 
нь маш чухал.

•	 Ургамлын иш, сүрэл зэрэг нүүрсхүчлийн хийгээр баялаг материалыг 
хучлаганд ашиглавал тэдгээрийг задлагч микроорганизмууд 
хөрсний азотыг ашиглах учир азотын хомсдол гарч болно. 

•	 Хучлага хэрэглэхэд хамгийн гол тулгардаг асуудал нь органик 
материалын олдоц юм. Түүнийг үйлдвэрлэх, цуглуулах ажил 
ихэнхдээ хөдөлмөр их шаардаж, заримдаа тариалан эрхлэхтэй 
дүйцэх хэмжээний  зардал гарч болно. Органик бодисын хомсдолыг 
хэрхэн даван туулах талаарх зөвлөмжийг 2.2-рхэсгээс үзнэ үү.

Нялцгай биетэн, эмгэн хумс, 
морин шоргоолж олноор үржинэ

Нүүрсхүчлийн хийн агууламж 
өндөртэй материал ашиглавал 
азотын хөдөлгөөнт байдал бий 
болох эрсдэлтэй

Хучлаганд хэрэглэх органик 
материалын үйлдвэрлэл 
нь таримал үйлдвэрлэлтэй 
өрсөлдөөн үүсгэх талтай

Өмнөгч таримлын өвчин, 
хортон шавжийн эх үүсвэр 
амьдарч үлдэнэ
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Азотын хөдөлгөөнт байдал
Органик материалыг хөрсөнд хийсэн үед түүнийг задлагч микробууд 

хурдан үржих бөгөөд тэдгээрийн өсөлт хөгжилтөд ургамалтай нэгэн адил 
азот бас шаардагдана. Хэрэв хөрсөнд хийсэн ургамлын материал нь 
хангалттай азот агуулаагүй бол (тухайлбал С/N харьцаа ихтэй, үүнийг 3.4-
р хэсгээс үзнэ үү) бичил организмууд азотыг хөрснөөс авч ашигладаг. Энэ 
процессыг азотын хөдөлгөөнт байдал гэж нэрлэх бөгөөд азот микробуудад 
түр хугацаагаар шингээгдээд, тодорхой хугацааны дараа чөлөөлөгддөг. 
Энэ хугацаанд микробууд азотыг ургамалтай өрсөлдөн ашиглах ба 
таримал ургамалд шим тэжээлийн бодисын дутагдал үүсч болзошгүй.

•	 Ургамлын хуучин болон хатуу материалыг хөрсөнд үндсэн 
таримлыг тариалахаас наад зах нь 2 сарын өмнө хөрсөнд хийх 
хэрэгтэй

•	 Дараах материалыг ашиглах үед азотын хөдөлгөөнт байдал 
бий болж болно. Үүнд: үр тарианы сүрэл юмуу үрийн хальс, 
мөчир болон үртэс зэрэг модлог материал, хагас боловсорсон 
багсармал бордоо г.м 

2.6.3 Хучлагыг хэрэглэх нь

Хэрэв боломжтой бол хучлагыг хөрс хамгийн эмзэг байх үе буюу хур 
бороо ихээр орж эхлэхээс өмнө хэрэглэвэл зохино. 

Хучлагын давхарга хэт зузаан биш бол таримлын үр, үрсэлгээг 
ургамлын хучлагын материалын хоорондуур тарьж, суулгаж болно. 
Хүнсний ногооны талбайд хучлагын шинэхэн материалын задралаас 
үүссэн бодисын нөлөөгөөр залуу ургамлууд гэмтэж болзошгүй тул таримал 
ургамлууд хатуурч эхлэх үед хучлага хийх хэрэгтэй.

Хэрэв хучлагыг тарилт, суулгалтаас өмнө хийсэн бол ургамлын соёо 
нэвтэлж гарч ирэх боломжтой болгохын тулд хучлагыг хэт зузаан хийж 
болохгүй. Хучлагыг мөн ургаж буй тарималд хөрсийг боловсруулсны дараа 
шууд мөр хооронд, ургамал нэг бүрийг тойруулж юмуу эсвэл талбайд жигд 
цацаж хэрэглэж болно. 

•	 хур бороо ихээр орж эхлэхээс 
өмнө, хуурай үед хэрэглэх

•	 Хэт зузаан хийж болохгүй
•	 Мөр хооронд юмуу ургамал 

нэг бүрийг тойруулан хийнэ
•	 ...эсвэл талбайд жигд цацаж 

хучина.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. УРГАМЛЫН ХООЛЛОЛТ

3.1 Шим тэжээлийн бодисын тэнцвэр
Органик тариалан дахь ургамлын хооллолтын хандлага нь уламжлалт 

газар тариалангийнхаас үндсээрээ ялгаатай. Уламжлалт газар тариаланд 
хялбар уусдаг эрдэс бордоо ашиглах замаар ургамлыг шим тэжээлийн 
бодисоор шууд хооллох зорилго тавьдаг бол органик тариаланд хөрсний 
амьд организмуудыг шууд бус аргаар  буюу  органик бодисыг өөрөөр нь 
задлуулан  хооллодог. 

3.1.1 Ургамлын хооллолт ба эрүүл мэнд

Нийлэг бордооны давуу ба сул тал
Нийлэг бордоог хэрэглэснээр шим тэжээлийн бодисыг шингэцтэй 

хэлбэрээр ургамалд хүргэдэг тул таримлын ургацыг их хэмжээгээр 
нэмэгдүүлдэг. Азотын бордооны хэрэглээ нь ургац нэмэгдүүлэх онцной 
чанартай ч  тодорхой хязгаартай. Хэрэглэсэн азотын бордооны тэн хагас 
нь хөрсний сул хэсэгтэй хамт хийсэх, угаагдах, уурших замаар алдагдаж 
байдаг. Тааламжгүй нөхцөл (ширүүн бороо, урт хугацааны ган, хөрсний 
элэгдэл эвдрэл үүсэх эсвэл органик бодисоор ядуу хөрс)-д азотын 
бордооны үр ашиг бүр ч бага байдаг. Бордсон талбайгаас салхиар хийсэх, 
цас бороо, усалгааны усаар дамжин хөрсний  гадаргын болон гүний усыг 
бохирдуулдаг. Зарим төрлийн эрдэс бордоог хэт их тунгаар  хэрэглэх нь 
эдийн засгийн хувьд өртөг өндөртэйгээс гадна хүрээлэн буй орчинд  болон 
ургамлын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй. 

Ургамлын эрүүл мэнд  түүний хооллолттой нягт холбоотой

Химийн бордоо нь хөрс ба ургамлын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг.

•	 Ургамалд азот ихэдсэнээс ургамлын эд зөөлөрч өвчин, хортонд 
нэрвэгдэмтгий болдог.

•	 Ургамлын үндэсний микорриза мөөгөнцөрийн ургалтыг удаашруулдаг.

•	 NPK (Азот, фосфор, кали)-ийн өндөр хэрэглээ нь эдгээр бордоогоор 
орлогдохгүй бичил - шим тэжээлийн  бусад бодисын дутагдалд хүргэдэг 
учраас ургац буурч ургамал ба амьтны эрүүл мэнд мууддаг.

•	  Азотын бордоо нь хөрсний органик бодисын задралыг эрчимжүүлж  
хөрсний бүтцийг алдагдуулж ганд нэрвэгдэмтгий болгодог. 
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•	 Газар тариаланд органик бордоо хэрэглэснээр хөрсийг органик 
бодисоор баяжуулж, дараах эерэг нөлөөг үзүүлнэ. Үүнд:

•	 Ургамлыг эрүүлжүүлж, шим тэжээлийн бодисын тэнцвэртэй байдлыг 
бий болгоно

•	 Хөрсний биологийн идэвхт байдал нэмэгдэх, шим тэжээлийн бодисууд 
органик болон эрдэс эх үүсвэрээс хөдөлгөөнт байдалд шилжих, хортой 
нэгдлүүдийн задрал эрчимжинэ. 

•	 Микорриза мөөгөнцөр нь хөрсний фосфорын хангамжийг нэмэгдүүлнэ.  
•	 Багсармал бордоог хөрсөнд хийхэд хөрсөөр дамжин халдварладаг 

өвчин үүсгэгчийн өсөлтийг дарангуйлж, халдварлах нөхцлийг 
хязгаарладаг.

•	 Хөрсний бүтэц сайжирч  таримлын үндэсний өсөлт сайн, ус чийг 
шмщингээх, барьж тогтоох чадвар сайжирна.  

•	 Ялзмаг нь хөрсөн дэх шим тэжээлийн бодисын солилцоог сайжруулж, 
хөрс хүчиллэг болохоос зайлсхийх нөхцлийг бүрдүүлдэг. 

Багсармал бордоо ба 
малын бууц

Шим 
тэжээлийн 
бодисын 
тэнцвэртэй 
байдал 
хангагдана

Органик материал

Хортой нэгдлийн задрал
идэвхжинэ.

Хөрсөөр дамжин 
халдварладаг өвчин 
үүсгэгчдийг дарангуйлах 
чадвар нэмэгдэнэ

Органик бодисын 
хэмжээ нэмэгдэнэ

Хөрсний бүтэц

Үндэс дээр микорриза 
мөөгөнцөрийн ургалт 
нэмэгдэнэ.

Хөрсний биологийн 
идэвх эрчимжинэ.

Өвчилсөн ургамлын  
үлдэгдэлтэй 
холбогдоно

Шим тэжээлийн 
бодисын шилжилт 
хөдөлгөөн сайжирна

Фосфор шингээлт 
сайжирна

Бүдүүвч. Органик бордооны ургамлын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө
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3.1.2 Хөрсний органик бодисын хангамжийг менежментийн аргаар 
дээшлүүлэх

Органик тариаланд ургамлын хооллолт нь ургамлын шим тэжээлийн 
бодисын гол эх үүсвэр болох хөрсний органик бодист ээлтэй менежмент 
хэрэгжүүлсэн, эсэхээс   хамаардаг. Органик тариаланч хөрсний органик 
бодисын шим тэжээлийн бодисыг тасралтгүй хангах баталгааг бий 
болгохын тулд дараах гурван зүйлийг анхаарах шаардлагатай. 

•	 Органик материалын орцыг төрөлжүүлэх: Хөрсөнд хийж буй 
органик бодисын хэмжээ нь хөрсний органик бодисын агууламжид 
нөлөөлдөг. Судалгааны дүнгээр хуурай бүсэд 1 га-д жилд 2 тн 
биомасс хөрсний нүүрстөрөгчийн түвшинг 2,1 ба 0,5%-д байхад 
хангалттай гэж үздэг байна. 

•	 Тохиромжтой ээлжлэн тариалалт: Тариаланч шим тэжээлийн 
бодисын хэрэгцээ шаардлагыг хангах хамгийн тохиромжтой 
байдлаар таримлын төрөл, сэлгээ, ээлжлэн тариалалтаа 
зохицуулах хэрэгтэй (3.2.3-р бүлгээс үзнэ үү). 

•	 Шим тэжээлийн бодисын хөдөлгөөнт байдалд нөлөөлөх: хөрс 
боловсруулалт нь хөрсний агааржилтыг сайжруулж хөрсний бичил 
организмуудын үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг. Тариаланч хөрс 
боловсруулалт, бордоог тохиромжтой цаг хугацаанд, зохих гүнд, 
зөв давтамжтайгаар хийснээр ялзмаг задарч шим тэжээлийн бодис 
үүсэхэд сайнаар нөлөөлдөг (2.2.2-р бүлэг). Хөрсний бичил биетний 
үйл ажиллагаа нь ургамлыг шим тэжээлийн бодисоор хангахад 
маш чухал үүрэгтэй. Хэрэв бичил организмууд өсөлт хөгжилтийн 
таатай орчинд байвал маш эрчимтэйгээр шим тэжээлийн бодисыг 
задалж, ургамалд шингэцтэй хэлбэрт оруулдаг. Иймээс органик 
тариалан ургамлын эрүүл мэндийг биологийн идэвх сайтай хөрс 
бий болгох замаар тэтгэдэг. Хөрсний шинжилгээгээр шингэцтэй 
шим тэжээлийн бодис бага хэмжээтэй гэж тодорхойлогдсон боловч 
органик менежмент хэрэгжүүлсэн тохиолдолд хөрс ургамалд 
хангалттай шим тэжээлийн бодисыг өгөх боломжтой болдог.
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Хөрсний органик бодисын хангамжийг менежментийн аргаар 
дээшлүүлэх 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ургамалд шаардлагатай шим 
тэжээлийн бодисыг органик 

бодисоор  нөхөх 
 

Сонгосон таримлын сэлгээ Органик бодисын хангамж 

Хаягдал хамгийн 
багатай 

Эдийн засгийн хувьд 
өгөөжтэй Үржил шимтэй хөрс 

Хөрсийг зөв хугацаанд 
боловсруулах 

Шим тэжээлийн 
бодисын 
хэрэгцээ ба 
хангамж 

Шим тэжээлийн 
бодисын шилжилт 
хөдөлгөөн 

Органик бодисын 
найрлага 

ОУОХААХХ-ны стандартад ургамлын хооллолтын талаар юу гэж 
тусгадаг вэ?

ОУОХААХХ-ны үндсэн стандартад органик тариаланд ургамлын 
хооллолтын хандлага, зөвшөөрөгдөх, тодорхой хэмжээгээр зөвшөөрөгдөх, 
ашиглахыг хориглосон бодисуудыг тодорхой зааж өгсөн байдаг.

ОУОХААХХ-ны ургамлын хооллолтын талаарх үндсэн стандарт:
•	 Органик гаралтай ялзардаг бодисыг бордоонд хэрэглэнэ
•	 Аж ахуйд гаднаас авч хэрэглэх хялбар ялзрах био-бодисын дээд 

хэмжээг заана
•	 Мал сүргийн тоо нь илүүдэл бууцан бордоо үүсгэхгүй байх, гадаргын 

ба гүний  усыг бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх
•	 Хэрэглэж буй бодис, материал нь стандартын хавсралтанд заасан 

зөвшөөрөгдөх бодисын жагсаалтанд багтсан байх
•	 Анхдагч ариутгал хийгдээгүй хүний ялгадас агуулсан бууцан бордоог 

хүнсний ногооны талбайд хэрэглэхийг хориглоно 
•	 Эрдэс бордоог зөвхөн байгалийн найрлагаар нь хэрэглэгдэнэ. 
•	 Азот агуулсан химийн бордоо хэрэглэж болохгүй, Чилийн нитрат ба 

нийлэг азотын бордоо, шүвтэр хэрэглэхийг хориглоно
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•	 Эрдсийн гаралтай кали, магнийн бордоо, бичил элементүүдийг зохих 
хэмжээгээр хэрэглэхийг зөвшөөрөх ба үндсэн лаг, фосфат чулуу, бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжийн лаг, хүнд металл болон шаардлагагүй 
бодисууд агуулсан, ариутгаагүй, органик бус  мал аж ахуйгаас гарсан  
бууц хэрэглэхийг хориглоно.

ОУОХААХХ-ны үндсэн стандартад ургамлын хооллолтын талаар 
юу гэж тусгадаг вэ?

•	 Ургамлын хооллолтонд задардаг, органик бодисыг 
ашиглана

•	 Өөр аж ахуйгаас  бууц авч хэрэглэхийг хязгаарлана
•	 Аж ахуйд гаднаас авч хэрэглэж буй бодисууд стандартын 

1-р хавсралтанд заагдсан жагсаалтанд орсон байх ёстой
•	 Хүний ялгадсыг урьдчилан халдваргүйжүүлсэн байх 

ёстой
•	 Зөвшөөрөгдсөн  эрдэс бордоог зөвхөн нэмэлт бордоо 

болгон хэрэглэнэ
•	 Азотын төрлийн аль ч эрдэс бордоог ашиглахыг 

хориглоно 
•	 Мөн бусад төрлийн  химийн аргаар боловсруулсан эрдэс 

бордоо хэрэглэхийг хориглоно

3.1.3 Ургамлын шим тэжээлийн үндсэн элементүүд ба тэдгээрийн 
тогтвортой хангамж

Шим тэжээлийн Макро ба Микро  элементүүд
Ургамалын  хэвийн  өсөлт хөгжилтөд олон төрлийн шим тэжээлийн 

элементүүд  шаардагддаг  бөгөөд эдгээр элементүүдийг их хэмжээгээр 
шаардагддаг макро (азот, фосфор, кали, кальци гм.), өчүүхэн бага 
хэмжээгээр шаардагддаг микро (цинк, манган, төмөр гм.) элемент гэж 
ангилна. Бууцанд ургамалд шаардлагатай бүх төрлийн шим тэжээлийн 
элементүүд хангалттай мөн тэнцвэртэй хэмжээгээр агуулагдана. Иймээс 
тодорхой нэг шим тэжээлийн бодисын дутагдал нь ихэнхдээ багсармал 
бордоо, малын ба бусад органик эх үүсвэртэй бууц хэрэглэхгүй байсантай  
холбоотой байдаг. 

Азот 
Ургамлын өсөлт хөгжилтөнд зайлшгүй шаардлагатай хамгийн чухал 

элементийн нэг бол азот (химийн тэмдэг нь N) юм. Азот нь ургамлын 
навчийг ногоон өнгөтэй болгодог хлорофиллыг үүсгэхэд шаардагдах 
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бөгөөд ургамал шим тэжээлийн бодис сорж авах, өсч хөгжих энергийг 
өгдөг. Хэрэв азот органик бодистой холбогдоогүй бол хөрсний угаагдал ба 
ууршилтаар хялбархан алдагддаг. 

Азотын чухал эх үүсвэр нь тодорхой төрөл, зүйлийн ургамал (ялангуяа 
буурцагт)-тай хам амьдралтай (булцууны бактерийн симбиоз) бичил 
биетний  тусламжтайгаар агаарын азотыг шингээж хуримтлуулах үзэгдэл 
юм (3.5-р бүлгээс үзнэ үү). 

Бусад төрлийн ургамлыг азотоор хангадаг чадвараараа буурцагт 
ургамлууд органик тариаланд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Буурцагт ургамлын азот шингээх чадварыг хамгийн дээд хэмжээнд 
байлгахын тулд тэдгээрийн ургах  таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 

Азотын хангамжийг хэрхэн сайн байлгах вэ?
•	 Хөрсийг сийрүүлэх нь хөрсний агааржилтыг сайжруулж хөрсний 

бичил биетнүүдийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд 
хөрсний органик бодист агуулагдах азот хөдөлгөөнт буюу ургамалд 
ашиглагдах  байдалд шилждэг. 

•	 Хуурай хөрсийг усалснаар бичил биетний үйл ажиллагааг сэргээдэг.
•	 Хялбар задардаг органик материалыг хөрсөнд хэрэглэхэд их 

хэмжээний холбоот азот бий болдог.

Фосфор
Фосфор нь ургамлын бодисын солилцоо болон энергийн зөөвөрлөлтөнд 

амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Фосфор нь үндэсний өсөлтийг нэмэгдүүлж, 
цэцэглэлт, үр боловсролтыг дэмждэг. Мөн мал амьтны ясны өсөлт, бодисын 
солилцоонд голлох үүрэгтэй. Ургамалд фосфор дутагдахад үндэсний 
өсөлт муудаж, цэцэглэлт үр боловсролт оройтдог. 

Химийн бордоо их хэмжээгээр хэрэглэсэн талбайн хөрс фосфороор 
ядуу байдаг. Хөрсний уусмал маш бага хэмжээний фосфор агуулдаг учир 
фосфат нь хөрсний органик бодистой эсвэл хөрсний бичил биетнүүдтэй 
холбогдсон үед хүртээмжтэй байдаг. Нэгэнт фосфат хөрсний жижиг хэсэгт 
шингээгдсэн бол маш бага хэмжээгээр задарч ургамалд шингээгдэх 
хэлбэрт шилждэг. Ургамлын үндэс дээр микорриза мөөгөнцрийн клон 
үүссэнээр фосфорын шингээлт нэмэгддэг.

Фосфорын хүртээмжийг хэрхэн сайжруулах вэ?
•	 Фосфорын хөдөлгөөнт байдал хөрсний рН15 6,0-6,5 байхад хамгийн 

сайн байдаг.

15 Хөрсний хүчиллэгийн үзүүлэлт
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•	 Фосфат чулуу нь хүхэр ба Тиобацилус бактерийг аль алиныг өгдөг. 
Ургамалд хүртээмжтэй биш, эрдэс бодист шингээгдсэн хэлбэрээр 
байдаг Фосфорыг  энэ хэлбэрээс гаргахын тулд түүнийг багсармал 
бордоо, малын бууцанд хольж хэрэглэвэл илүү сайн. 

•	 Үндэсний өсөлтийг сайжруулснаар фосфор шингээлтийг нэмэг-
дүүлдэг. Хуурай нөхцөлд хөрсийг хучлагатай байлгаснаар хөрсний 
органик бодисын түвшин нэмэгдэж үндэсний өсөлтийг дэмждэг. 

•	 Голлосон үндэстэй, үндэс нь хөрсөнд гүн нэвтэрдэг ургамлыг 
тариалах нь  хөрсөн дэхь фосфорын хангамжийг сайжруулна. 

•	 Хөрсний чийгийг нэмэгдүүлснээр фосфорыг ургамалд хялбар 
ашиглагдах хэлбэрт шилжүүлэхэд  дэмжлэг болно.  

•	 Орон нутгийн нөхцөлд дасан зохицсон буурцагт ургамлыг түлхүү 
тариалах

•	 Микорризагийн ургах нөхцлийг сайжруулах хэрэгтэй.

Азотын хангамжийг яаж баталгаатай байлгах вэ?

Богино хугацаанд

Азот 
дутагдсан 
таримлын 

навч

Урт хугацаанд
•	Органик бодисыг хөдөлгөөнд 

оруулах 
•	Агаарын азотыг хөрсөнд  

шингээгч таримал тариалах
•	Хөрс боловсруулах

•	Хуурай хөрсийг услах

•	Шинэ ба хялбар задардаг 
ургамлын гаралтай 
материалаар хөрсийг бордох

•	Бууцаар бордох

•	Ургамлын ханд болон бууцны 
шингэн хэрэглэх

•	Голлосон  урт үндэстэй 
таримлыг сэлгээндээ 
оруулан ЭТС-ыг  зохион 
байгуулах 

•	Органик бодисын байнгын 
хангамжийг бий болгох

•	Хөрсны мехнаник  
боловсруулалтын 
давтамжийг цөөлөх,  
цомтгох 

Кали
Кали бол амин хүчлийн нийлэгшилд зайлшгүй шаардлагатай элемент 

бөгөөд фотосинтезийн процесст чухал үүрэгтэй. Ургамлын өвчинд 
тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлдэг. Ургамлын ургалтын явцад кали хүрэлцээтэй 
байснаар ургамлын хадгалалт, хүйтэн тэсвэрлэх чадварыг сайжруулдаг. 
Ургамалд кали ба азот 1:1 харьцаагаар агуулагдаж байвал зохистой. Кали 
нь мөн амьтанд амин чухал шаардлагатай бөгөөд ихэнхдээ  түүнийгээ 
ургамлын гаралтай хүнснээс авдаг. 
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Хөрсөн дэх калийн ихэнх нь хүртээмжтэй биш хэлбэрээр буюу 
эрдэс хэсэгтэй холбогдсон байдаг. Зарим кали эрдэс хэсгийн гадаргууд 
шингээгдсэн байх бөгөөд ийм кали нь ургамалд илүү шингэцтэй байдаг. 
Шавран болон хүнд шавран хөрс калиар баялаг. 

Кали ургамлын шинэ эдэд хэрэгтэй бөгөөд ургамалд хөдөлгөөнт 
хэлбэрээр агуулагдана. Кали дутагдвал ургамлын эд эрхтэн хугацаанаасаа 
эрт хөгширч хатаж үхдэг. Азот, кали багатай хөрсөнд ургасан ургамал жижиг 
навчтай, цөөн жижиг жимстэй, хатингар болдог. Калийн хэрэгцээ нь өмнө 
нь тариалж байсан таримлын төрлөөс маш их хамааралтай. Ялангуяа 
булцуу үрт таримлууд калийн дутагдалд эмзэг байдаг.  

Калийн хангамжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
•	 Таримлын үлдэгдэл (ялангуяа сүрэл), кали агуулдаг малын бууцыг  

талбайдаа хэрэглэх  
•	 Хөрсөнд азот шингээгч таримал тарьж, хөрснөөс калийн алдагдлыг 

багасгах
•	 Хөрсийг хучлагатай байлгах хэрэгтэй.

Хөрсөн дэх фосфорын ургамалд хүртээмжтэй байдлыг хэрхэн 
нэмэгдүүлэх вэ?

Фосфор дутагдсан 
төмсний навч

•	 Ургамал ба амьтны гаралтай органик бодисоор 
хөрсийг бордох

•	 хөрсийг шохойгоор бордох замаар хөрсний рН-ийг 
нэмэгдүүлэх

•	 Багсармал бордоо ба малын бууцыг фосфат чулуутай 
хольж хэрэглэх.

•	 Өнгөн хөрсний элэгдэл 
•	 Ургамлын үндэсний системийн хөгжлийг дэмжих
•	 Хөрсийг чийгийн хангамжийг сайжруулах 
•	 Микорризагийн клон үүсгэлтийг дэмжих

3.1.4 Шим тэжээлийн бодисын эргэлт – Аж ахуйн шим тэжээлийн 
бодисын менежментийг оновчтой болгох нь

Байгаль дахь шим тэжээлийн бодисын эргэлт 
Байгаль дахь  ургамлын шим тэжээлийн бодисын эргэлт нь газрын 

гадарга дээрх ба хөрсөн доторх амьдралтай холбоотой байдаг. Ургамал 
ихэнхдээ газрын дээрх хэсгээсээ илүү их хэмжээний үндэсний биомассыг 
үүсгэдэг. Ургамлын үндэс нь түргэн, байнга задарч байдаг хөрсөн дэх 
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организмуудын хоол тэжээлийн чухал эх үүсвэр болдог. Тэдгээрийн үйл 
ажиллагаагаар шим тэжээлийн бодис ялгарч, үхэж мөхсөн организм нь 
ургамлын ургалтын хоол тэжээл  болж эргэлдэж байдаг. Ургамал үхэхэд 
түүний үлдэгдэл  биологийн эргэлтэнд дахин орж хөрсөн дэхь элдэв 
организмын хоол тэжээл болсноор шим тэжээлийн бодисын битүү гинжин 
хэлхээг үүсгэж, хөрсний үржил шимийг аажмаар тасралтгүй нөхөн тэтгэж 
байдаг. 

Аж ахуй дахь шим тэжээлийн бодисын эргэлт

Хөдөө аж ахуйд байгаль дээрхээс ялгаатай нь тариаланч их 
ургац авахын тулд талбайгаа борддог. Хэрэв тариаланч гадны орцоос 
хамааралтай байхыг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд тэр шим тэжээлийн 
бодисын илүү их үр дүнтэй ашиглалтыг бий болгохыг эрмэлзэх, өөрөөр 
хэлбэл аж ахуй дээрээ шим тэжээлийн бодисын илүү сайн менежментийг 
нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь шим тэжээлийн бодисууд аж ахуйн өөрийнх нь 
үйл ажиллагаагаар  хүртээмжтэй байдалд шилжих ёстой гэсэн үг. Өөрөөр 
хэлбэл шим тэжээлийн бодисын эргэлтийн ”битүү систем” үүсгэнэ. Аж ахуй 
дах шим тэжээлийн бодисын эргэлтийг оновчтой байлгах гурван зарчим 
бий.

Нэгдүгээр зарчим: Хаягдлыг багасгах

•	 Хөрсний солилцох чадвар бага байснаас болж шим тэжээлийн 
бодисууд угаагдаж алдагддаг.

•	 Хэрэв малын бууц болон багсармал бордоог  ус тогтдог мөн наранд 
ээвэр газар хадгалбал азот нь алдагддаг учраас үүнээс урьчилан 
сэргийлэхийн тулд саравчинд юмуу агуулахад хадгалах хэрэгтэй. 
Малын бууц, багсармал бордоог ихэвчлэн зуны улиралд хонхор 
газар буюу нүхэнд хадгалдаг бөгөөд нүх рүү ус ордог. Хэрэв нүхний 
ёроолоор нэвчих боломжтой бол азот угаагдах, усанд ууссан  нь 
ууршиж алдагдана.

•	 Хөрсний элэгдэл эвдрэл шим тэжээлийн бодисын ихэнх хэсэг, 
органик бодисын дийлэнхийг агуулдаг хөрсний хамгийн үржил 
шимтэй хэсэг өнгөн хөрсийг үгүй болгодог. Хөрсийг нягт ургамлан 
нөмрөгтэй байлгах, уулархаг газарт дов толгодын хажуу бэлд 
дэвсэг  (terrace) байгуулах замаар үүнээс сэргийлж болно (2.4-р 
бүлгээс харна уу).

•	 Биомассыг шатаахаас зайлсхийх
•	 Буурцагт ургамал тариалах, азотыг ихээр шаарддаг таримлыг  бага 

хэрэглэдэг, эсвэл агаарын азотыг хөрсөнд шингээгч тарималтай 
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сэлгэн тариалах замаар  хөрсөн дэхь  азотын алдагдлаас урьчилан 
сэргийлнэ. 

•	 Аммонийн  хэлбэрт байгаа Азот амархан ууршиж алдагддаг. 
Талбайд бууц цацсаны дараах хоёр цагийн дотор алдагдал 
хамгийн ихээр явагддаг учир алдагдлыг багасгахыг тулд бууцыг 
орой юмуу шөнийн сэрүүн, чийг ихтэй үед цацах нь зүйтэй. Бууц ба 
шүвтэрийг ургамал аль болох богино хугацаанд авч ашиглаж болох 
тохиромжтой хэмжээгээр бордоно. 

Хоёрдугаар зарчим: Шим тэжээлийн бодисын битүү эргэлт

•	 Ургамлын үлдэгдэл, дайвар бүтээгдэхүүн, малын ялгадас болон 
аж ахуйн хаягдлыг бүрэн ашиглах хэрэгтэй . Навч, лай16, мөчир, 
ногоо жимсний хальс, үндэс, малын баас зэрэг нь төрөл бүрийн 
шим тэжээлийн бодисын үнэ цэнэтэй нөөц бөгөөд тарималд дахин 
ашиглагдаж байх ёстой. 

•	 Гүн үндэстэй мод, бутлаг ургамлууд нь угаагдсан шим тэжээлийн 
бодисыг цуглуулдаг ба эрчимтэй тайралт, таналтаар гарсан  мөчир, 
навчийг  хучлагын материалд ашиглана. 

•	 Хучлага хэрэглэх нь шим тэжээлийн бодисыг эргэлтэнд оруулах 
энгийн арга юм. Энэ нь зөвхөн шим тэжээлийн бодисыг эргэлтэнд 
оруулна гэсэн үг биш харин хөрсний “солилцох чадвар” (энэ нь шим 
тэжээлийн бодисын хуримтлуулах чадвар юм)-ыг нэмэгдүүлдэг. 

•	 Үнс нь кали, кальц, магни болон бусад шим тэжээлийн бодисуудыг 
их хэмжээгээр агуулдаг.

•	 Төрөл бүрийн ургамлуудын шим тэжээлийн бодисын шаардах 
хэмжээ нь өөр байдаг; 

•	 холимог тариалан, таримлын сэлгээ нь хөрсний шим тэжээлийн 
бодисын баланс-тэнцвэрийг зохистой хэмжээнд байлгахад тус дэм 
болдог. 

Өөрийн аж ахуйгаас гарч буй шим тэжээлийн бодисыг эргэлтэнд 
оруулах, хуримтлуулах гэдэг нь  хөрөнгө, зардал, хөдөлмөр хэмнэж 
байна гэсэн үг.

Гуравдугаар зарчим: Бордоо хэрэглэх хэмжээг зохистой байлгах
•	 Хэрэв  өөрт байхгүй  бол гадны органик “хаягдал”-ыг ашигла. Сүрэл, 

үндэс үрт ногооны хаягдал, үр тарианы лай, бусад таримлын иш 

16 Үр тариаг тээрэмдэхэд үүсдэг хаягдал
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зэрэг тухайн бүсэд олдоцтой хямд төсөр хаягдал түүхий эд ашиглан 
багсармал бордоо бэлтгэх.

•	 Фосфат чулуу, доломит зэрэг эрдсүүд нь дутагдаж буй шим 
тэжээлийн бодисыг хангахад дэмжлэг болох бөгөөд угаагдалд 
тэсвэртэй, хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь уусдаг бордооныхоос 
бага байдаг.

•	 Азот шингээгч ургамлууд нь хөрсийг үнэ төлбөргүй азотоор хангаж 
өгдөг. Тэдгээрийг үндсэн таримал, хүнсний үр тариа, ургамлан 
хашлага, мод, түлшний мод, хучлага болон тэжээлийн ургамал 
зэрэг зориулалтаар тариалдаг. 

Ургамлын материалыг шатаах нь яагаад муу вэ?
Талбайгаас хаягдлыг зайлуулахын тулд хөдөлмөр хэмнэдэг учраас 

шатаах аргыг нийтлэг хэрэглэдэг. Үнсэнд ургамалд шууд ашиглагдах 
шим тэжээлийн бодисууд агуулагддаг боловч шатаах арга нь дараах муу 
талуудтай.

•	 Хөрсний шим тэжээлийн бодисуудын үнэ цэнэ бүхий эх үүсвэр 
болох органик бодис шатаж устдаг

•	 Нүүрсхүчлийн хий, азот, хүхэр нь  хий байдлаар ялгарч алдагдаж 
агаарыг бохирдуулдаг.

•	 Үнсэн дэх шим тэжээлийн бодисууд  салхинд хийсч, цас борооны 
усаар  угаагдаж алдагддаг.

•	 Хаягдлыг шатаахад  ашигтай шавж, хөрсний организм, органик 
бусад үлдэгдлүүдийг  хамт устгадаг байна. 

Органик тариаланд зөвхөн ашиглаж болохгүй ургамлын материалууд 
(тухайлбал: өвчилсөн ургамал, олон наст хатуу иштэй хог ургамлууд г.м)-
ыг л шатаана. Мөн тэдгээрийн заримыг нь хучлага,багсармал бордоо 
бэлтгэхэд ашиглаж болно.

3.2 Таримал ба таримлын сэлгээ 

Ардын тариалангийн системд таримлын төрөл зүйлийн олон янз 
байдал хадгалагдаж байдаг. Тариаланчид яагаад таримлыг сэлгэж хольж 
тариалдаг нь олон учир шалтгаантай байдаг. 
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3.2.1 Шим тэжээлийн бодисын менежментийг бий болгох, 
таримлын төрөл зүйлийн олон янз байдал

Таримлын төрөл зүйлүүд өөр өөр үндэсний системтэй

Зарим ургамлууд гүнд нэвтэрдэг голлосон үндэстэй, зарим нь гүехэн 
тархдаг сахлаг үндэстэй байдаг. Ургамал бүр өөрийн онцлог бүхий  
үндэсний хэлбэрийг үүсгэхээс гадна, хөрсний шинж чанарт нөлөөлдөг. 
Хөрсөн дэх ургамалд хүртээмжтэй чийгийн хэмжээнээс хамааран органик 
бодис, бордооноос шим тэжээлийн бодисууд  ялгарах бөгөөд чулуу, 
хөрсний нягтарсан үе давхарга нь үндэсний өсөлтөнд саад учруулж байдаг. 
Тухайн хөрсөнд ургаж буй ургамлын үндэсний өсөлт хөгжилтөнд тариаланч 
хөндлөнгөөс ямар нэг хэмжээгээр (таримлын төрөл зүйлийг сонгох, хөрс 
боловсруулах, далан хамар хийх, хаалт хийх г м.) нөлөөлж байдаг. 

Ямар ургамал бусад тарималтай ямар холбоотой, ямар сэлгээ хамгийн 
тохиромжтой гэдгийг шийдвэрлэх чадвартай болохын тулд ургамлын үндэс 
хөрсөнд хэрхэн тархдаг зүй тогтлыг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай. 

Хөрсний зүсэлтийг хэрхэн хийх вэ?
Байгалийн нас бие гүйцсэн ургамал 
үндэслэх боломжтой гүн хөрс бүхий 
газрыг сонгоно

Хой
д з

үг

Хөрсийг хүрзээр 
болгоомжтой гишгэж ухна

Хүрзний 
хэмжээгээр

1-8 хүрз

Таримлын төрөл, зүйлүүдийн шим тэжээлийн бодисын хэрэгцээ 
шаардлага өөр өөр байдаг

Таримлын төрөл зүйлүүд тэр дундаа сорт тус бүрийн шим тэжээлийн 
бодис, ус, гэрэл, дулаан болон агаарын хэрэгцээ харилцан адилгүй өөр 
өөр байна.

Мөн түүнчлэн шим тэжээлийн бодисын хэрэгцээ нь таримлын өсөлт 
хөгжилтийн үе шат бүрт ч харилцан адилгүй байна. Зарим төрөл зүйлийн 



97ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

ургамлууд тодорхой шим тэжээлийн бодисыг маш их хэмжээгээр шаарддаг. 
Зарим ургамлууд гэрэл их шаарддаг байхад зарим нь гэрэлд тийм ч 
дуртай биш, зарим нь сүүдэрт дуртай байна. Гэрлийн хангамж жигд бус 
тохиолдолд ургамалд гэрэл дутагдаж, хэвийн ургаж чаддаггүй. Ургамлын 
гэрлийн хэрэгцээ ихэнх тохиолдолд түүний хооллолттой холбоотой байдаг. 
Үржил шим муутай хөрсөнд ургаж буй ургамлууд үржил шим сайтай 
хөрсөнд ургаж байгаа ургамлаас илүү сүүдэрт дуртай байдаг. 

Ургамлууд хоорондын харилцаа холбооны тухайд дүгнэж хэлбэл:
•	 Үндэсний өрсөлдөөн аль болох бага байх (ялангуяа шим тэжээлийн 

бодисыг хамгийн ихээр шаарддаг үе шатанд)

•	 эзэлхүүний хувьд Үндэс боломжтой дээд хэмжээгээр хөрсөнд 
тархах нөхцлийг бүрдүүлэх нь чухал юм.

Холимог тариаланд доорхи  зүйлүүдийг анхаарвал зохино. Үүнд:
•	 Хүчирхэг үндэсний системтэй ургамлуудыг үндэсний систем султай 

тарималтай хамт юмуу сэлгэн тариалах,

•	 Нэг нэгнийхээ шим тэжээлийн бодисыг сорж авах өрсөлдөөнийг 
аль болох бага байхаар ургамал хоорондын зайг тохируулах,

•	 Үндэс нь хөрсөнд гүн тархдаг таримлуудыг гүехэн байрлалтай 
үндэстэй таримлуудтай хамт тариалах нь зохимжтой

•	 Олон наст таримлуудыг ургалтын хугацаа богино таримлуудтай 
хамт тариалж болно

•	 Буурцагт ургамлыг азот их хэмжээгээр шаарддаг тарималтай 
хольж юмуу өмнө нь тариалах

•	 Хольж тариалж буй таримлууд нь ургах хэлбэр, гэрэл шаардах 
байдлаараа ялгаатай байх ёстой

•	 Хольж тариалж буй таримлуудын шим тэжээлийн бодисын 
идэвхтэй хэрэглэх үе нь давхцдаг байж болохгүй.

3.2.2 Таримлыг хольж тариалах нь
Хоёр ба түүнээс олон таримлыг нэг талбайд, нэгэн зэрэг тариалахыг 

холимог тариалан гэнэ. Хэрэв тохиромжтой таримлуудыг зөв зохистой 
хольж тариалж чадвал нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдэх сайн 
талтай. Энэ нь газрын дээрх болон доорх орон  зайн үр дүнтэй ашиглалт, 
хольж тариалсан таримлуудын үр ашигтай харилцан үйлчлэлийн үр дүн 
юм. 
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Холимог тариалангийн цаашдын ашиг тус:
•	 Төрөлжилт: Талбайд тариалах таримлын төрөл зүйл нэмэгдэнэ. 

Энэ нь тариаланч зөвхөн нэг төрлийн таримлаас хамааралтай 
байдлыг халж, талбайгаас авах бүтээгдэхүүний тасралтгүй 
хангамжийг бий болгодог.

•	 Өвчин, хортон тархах нөхцлийг бууруулна: таримлын төрөл 
зүйлийг олшруулснаар хортон шавьж тухайн зүйлийг олоход хэцүү 
болгодог. Ингэснээр шавж тухайн ургамлыг идэж гэмтээхэд саад 
болдог.

•	 Хөрсний үржил шимийн менежментийг сайжруулдаг: Вандуй зэрэг 
буурцагт таримал тариалахад дараагийн ээлжинд таригдах өөр 
төрлийн таримлын азотын хэрэгцээг хангадаг. 

•	 Хог ургамалтай тэмцэх: хольж тариалсан таримлууд хөрсний 
гадаргууг хурдан бүрхэж, илүү нягт ургаснаар хог ургамлыг 
дарангуйлдаг. 

Хольж тариалсан таримлуудын үндэсний 
хөрсөнд тархсан байдал

Дээрээс харагдах байдал

Хажуу талаас харагдах байдал

Эх сурвалж: Африкийн орон нутгийн ХАА-н нийгэмлэг.

Таримлуудыг хольж тариалах дараах боломжууд бий:

•	 Холимог тариалан: Хоёр ба түүнээс дээш тооны таримлыг нэг 
талбайд хамтад нь зэргэлдээ эгнээнд тариалж болно. 

•	 Нэг таримлын талбайг эмжиж өөр таримлыг тариалж болно. 

•	 Эгнээгээр тариалах: Хоёр ба түүнээс дээш тооны таримлыг 
зэргэлдээ мөрөнд тариалж болно.



99ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

•	 Хуваарьтай тариалах: Эхний таримлын ургацыг хураахаас 
тодорхой хугацааны өмнө дараагийн таримлыг  тариалж болно.

•	 Мод болон нэг наст таримлуудыг хамт тариалах.

Зурвас 
хооронд 
тариалах

Нэг наст ургамалтай 
хольж тариалах

Эгнээ 
хооронд 
тариалах

Тариаланчдын туршлагаас үзвэл:
•	 Таримлууд нэг нэгнийхээ хөгжилд саад болохгүй харин бие 

биенийхээ өсөлтийг харилцан дэмжиж байгаа тохиолдолд эерэг 
харилцан үйлчлэл үзүүлж байна гэж үзнэ. Үүнд: улаан лууван ба 
гишүүнэ-навчит манжин, төмс ба ногоон вандуй

•	 Таримлууд нэг нь нөгөөгийнхөө өсөлт хөгжилтийг саатуулах эсвэл 
өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдэж байвал сөрөг харилцан үйлчлэл 
болно. Тухайлбал: Бууцай ба яншуй, жууцай ба бөөрөнхий байцааг 
хольж тариалбал ийм үйлчлэл илэрдэг.

•	 Зарим хүнсний ногооны таримлууд бие биедээ үзүүлэх харилцан 
үйлчлэл тодорхой бус байдаг. Тухайлбал: Бууцай ба шар лууван, 
шар лууван ба бөөрөнхий байцаа, улаан лооль ногоон вандуй.

Хольж тариалж болох таримлуудын жишээ:
•	 Таримлыг хүнсэнд хэрэглэдэг хэсгээр нь навчит хүнсний ногоог 

үндэс үрт таримлуудтай хольж тариалж болно. Тухайлбал: Бууцай 
ба шар лууван

•	 Таримлын ангилал зүйн овгоор нь буурцагтан (азот шингээгч) 
таримлуудыг бөөрөнхий байцаа ба чисэнцрийн овгийн (азот их 
шаарддаг) тарималтай

•	 Ургах хугацаагаар нь богино болцтой таримлыг орой болцтой 
тарималтай, тухайлбал: улаан лууван-редиск ба бөөрөнхий 
байцаа, хулууг бууцай эсвэл манжинтай хольж тариалж болно.
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3.2.3 Таримлын ээлжлэн тариалалт

Таримлыг дагнан тариалснаас гарч болох эрсдэл
Нэг талбайд нэг төрлийн таримлыг дагнан тариалснаар ихэнхдээ ургац 

буурч (тогтвортой ургац авахын тулд их бордоо хэрэглэх шаардлагатай), 
таримал болон хөрсөнд өвчин гарах эрсдэл үүснэ. Хөрснөөс ижил төрлийн 
шим тэжээлийн бодисыг байнга авч ашигласнаар хөрсний тухайн төрлийн 
шим тэжээлийн  бодисын хангамж буурах, хөрсөөр дамжин тархдаг өвчин, 
хортон тархах нөхцөл бүрддэг. Мөн дагнасан хог ургамлууд тархсанаар 
тусгайлсан тэмцэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлага гарна. 

Таримлыг сэлгэн тариалахын үр ашиг
Нэг талбайд жил бүр өөр  өөр төрлийн таримлыг сэлгэн тариалах 

тохиолдолд  тэдгээр ургамлын үндэс хөрсний харилцан адилгүй түвшинд 
нэвтрэх онцлогтой учир  хөрсний үржил шим доройтох эрсдэлийг бууруулна. 
Таримлын төрөл зүйлийг зохистой ээлжлэн сэлгэснээр  хөрсөөр дамжин 
халдварладаг17 өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг. Иймээс ижил таримал, нэг 
овог, төрлийн таримлуудыг нэг талбайд жил дараалан тариалахгүй дунд нь  
өөр таримал тариалж  байх шаардлага гардаг. 

Хөнөөл ихтэй хог ургамлын тархалтыг хязгаарлахын тулд тухайн 
хог ургамлыг дарангуйлдаг таримлын дараа өсөлт хөгжилтийн эхний 
шатандаа ургалт удаантай таримлыг тариалах ёстой. Голлосон ба сахлаг 
үндэстэй таримал, өндөр иштэй ногоон масс ихтэй таримлуудыг ээлжлэн 
тариалснаар хог ургамлын өсөлт хөгжилтийг дарангуйлж, хөрсөнд 
тархахаас сэргийлдэг.  

Таримлын сэлгээ нь хөрсний органик бодисыг хадгалж байх гол зэмсэг 
юм. Таримлыг сэлгэн тариалснаар хөрсний органик бодисын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх юмуу тодорхой түвшинд барьж байдаг. 

17 Өвчин үүсгэгч нь хөрсөнд хадгалагддаг өвчин
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Хамгийн зөв ээлжлэн тариалалт
...байгаа бүхий л 

мэдлэгийг ашигладаг
...хэрэгцээнд сэтгэл 
хангалуун байдаг

...хөдөлмөрлөх замаар 
менежмент хийх 

боломжтой
...хөрсний үржил шимийг 

хадгалдаг
...таримлын эмзэг 

үеийг хөнөөлт 
шавжийн тархалтын 

үетэй давхцахаас 
зайлсхийлгэдэг

...аж ахуйн аж ахуйн 
мал, амьтныг хангалттай 

тэжээлээр хангадаг

...улирал бүрийн 
цаг уурын нөхцлийг 

боломжтой хэмжээгээр 
ашигладаг

...Орон нутгийн уур 
амьсгал, хөрсний 

нөхцөлд хамгийн сайн 
зохицсон таримлуудаас 

бүрддэг

... хөрсөөр дамжин 
халдварладаг өвчин, 

хөнөөлт шавжийн үржих 
боломж бүрдүүлдэггүй

...хог ургамлын ургалтыг 
дарангуйлдаг

...хөрсийг ургамлан 
нөмрөггүй байлгадаггүй
...өмнөгч таримлын үнэ 
цэнийг хамгийн сайнаар 

ашигладаг

3.3 Бууц

Ихэнх орнуудын малаас гарах бууц, бууцан бордооны үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ тодорхой бус байдаг. Малын бууц, ХАА-н үйлдвэрлэлээс гарах 
хаягдал их байдаг ч ихэнхдээ  ашиглахгүй, зарим нь хөрзөн болгон түлшинд 
хэрэглэж, олонхи нь юунд ч хэрэглэхгүй энд тэнд овоолон орхиж тэндээ 
шатаж үгүй болж байна. 

3.3.1 Бууц, түүний үнэ цэнэ

Бууцны үнэ цэнэ

Малын бууц нь бүхий л шим тэжээлийн бодисын эх үүсвэр юм. Гэвч 
харамсалтай нь манай оронд бууцыг шим тэжээлийн бодисын чухал эх 
үүсвэр гэж үнэлж үзэхгүй байна. 



102 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Органик бордоо

Малын бууц Багсармал бордоо Ахуйн органик хаягдал

ХАА-н үйлдвэрлэлийн 
хаягдал

Чийгийн улаан  хорхойгоор 
боловсруулсан ялзмаг Модны хаягдал

Бууц нь органик бодис агуулдгаараа химийн болон эрдэс бордооноос 
ялгаатай. Органик бодисын агууламжаасаа хамааран шим тэжээлийн 
бодисын урт хугацааны эх үүсвэр болдог бөгөөд шим тэжээлийн хэд 
хэдэн бодисоор хөрсийг нэг удаа л хангаж өгдөг. Бууц нь хөрсний чанарыг 
ихэнхдээ сайжруулдаг юм. 
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Органик бордооны үнэ цэнэ

Химийн бордоо Бууц
•	 Ургамлын хэрэгцээт бүхий л шим 

тэжээлийн бодисыг өгдөг
•	 Хөрсний органик бодисын 

агууламжийг бууруулдаг
•	 Хөрсөн дэх органик бодисыг 

нэмэгдүүлдэг
•	 Хөрсний амьд организмд сөрөг 

нөлөөтэй
•	 Шим тэжээлийн бодисын уусч алдагдах 

эрсдэлийг бууруулдаг
•	 Хялбар уусаж алдагддаг •	 Хөрсний организмуудыг тэжээдэг
•	 Үнэ ихтэй •	 Үнэ хямд
•	 Үйлдвэрлэхэд энерги их 

зарцуулдаг
•	 Ихэнхдээ хог хаягдлаар хийгддэг

•	 Тэр бүр үр дүнтэй байдаггүй •	 Урт хугацааны турш шим тэжээлийн 
бодисыг ялгаруулж байдаг

3.3.2 Малын бууцны зохистой арчилгаа

Бууц нь малын ялгадас, дэвсгэр материал буюу сүрэл, өвснөөс бүрддэг. 
Ихэнх газарт нягтарсан бууц (хөрзөн)-ыг хатааж түлшинд хэрэглэдэг 
бөгөөд одоо л дөнгөж шим тэжээлийн бодис, органик бодисын эх үүсвэр 
гэж танигдаж байна. Бууцыг хатаах мөн шатаах үед ХАА-н системээс их 
хэмжээний органик бодис, шим тэжээлийн бодис алдагддаг. 

Малын бууц бол өндөр үнэ цэнэ бүхий органик бордоо юм.

Бууцны шинж чанар ба түүний нөлөө:
•	 Шим тэжээлийн бодисын агууламж өндөр
•	 Бууцан дахь азотын агууламжийн зөвхөн нэг хэсэг нь ургамалд 

ашиглагдаж тодорхой хэсэг нь хөрсөнд үлддэг.
•	 Бууцан дахь азотын нэг хэсэг нь бууцны задралын үед ялгардаг. 

Малын шээсэн дэх азот нь богино хугацааны дотор ургамалд 
ашиглагдах боломжтой.
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•	 Малын баас, шээсийг холиход ургамалд шим тэжээлийн бодисын 
маш тэнцвэртэй эх үүсвэр болдог. 

•	 Бууцны фосфор, калийн ургамалд ашиглагдах байдал нь химийн 
бордооныхтой адил. 

•	 Бууц нь хөрсний үржил шимийг дээшлүүлдэг хөрсөнд органик 
бодис үүсч хуримтлагдах эх үүсвэр болдог.

Бууцыг хэрхэн хадгалах вэ?

Сайн чанарын бууцыг гарган авахын тулд бууцыг цуглуулж, багсармал 
бордоо болгох нь хамгийн их үр дүнтэй. Агааргүй орчинд хадгалсан 
(тухайлбал ус тогтдог нүх) бууцны чанар мууддаг. 

Малыг хашиж малладаг бол бууцыг цуглуулж авахад хамгийн хялбар 
бөгөөд бууцыг хадгалахын тулд хуурай сүрэл, өвс, ургамлын үлдэгдэл, 
навч зэрэг ургамлын материалтай хольж чийгийг нь шингээнэ. Сүрлийг 
хэрчиж жижиглэвэл урт сүрлээс илүү их чийг шингээдэг.

Ихэнхдээ бууцыг малын хашааны хажууд овоолох юмуу нүхэнд хийж 
хадгалдаг. Ямарч тохиолдолд бууцыг нар, салхи, борооноос хамгаалж, 
шим тэжээлийн бодисыг алдагдуулахгүйн тулд норохоос хамгаалах, 
норсон тохиолдолд хатаах арга хэмжээ авах нь зүйтэй.

•	 Нар, борооноос 
хамгаална

•	 Шим тэжээлийн бодис урсаж 
алдагдахаас сэргийлж 
овоолсон бууцыг тойруулан   
шороон далан хийнэ. 

•	 Салхинаас 
хамгаална

•	 Хуурай бол сайн дарж 
нягтруулна

•	 Өвс,сүрэл, 
үртэстэй холино

•	 Хатуу газар дээр овоолно

•	 Шаардлагатай бол бага зэрэг 
услаж чийглэнэ

Бууцны агуулах нь  ус нэвтрэх боломжгүй, налуу дээвэртэй байх ёстой. 
Бууцны овоолгыг тойруулж хамар, далан хийвэл бороо, цасны ус үерт 
автах, бууцны шүвтэр гадагш урсаж  алдагдахаас  хамгаална. 

Ялангуяа хуурай бүс нутаг болон хуурай улиралд бууцыг нүхэнд 
хадгалах нь тохиромжтой. Үүний тулд 90 см гүнтэй, ёроол руугаа бага зэрэг 
налуу нүх ухна. Ёроолыг сайн дарж нягтруулаад сүрлээр хучина. Дараа нь 
нүхэнд 30 см зузаан үеэр бууц хийгээд сайн нягтруулаад нимгэн хөрсөөр 
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хучина. Бууцыг газраас 30 см орчим дээш байхаар овоолж нягтруулаад 
дээрээс нь 10 см зузаантай хөрсөөр хучина. 

Бууцны чийгийг хянаж байх ёстой. Шим тэжээлийн бодисын алдагдлаас 
сэргийлэхийн тулд хэт чийгтэй эсвэл хэт хуурай байлгаж болохгүй. 

•	 Хэрэв мөөгөнцрийн цагаан утаслаг, толбо гарч ирвэл овоолго 
хуурай байна гэсэн үг бөгөөд ус юмуу малын шээсээр  чийглэх  
хэрэгтэй.

•	 Шар ногоон өнгө болон муухай үнэр гарах нь хэт их чийгтэй байгаа 
гэсэн үг бөгөөд агаарын солилцоо хангалттай явагдахгүй байгаа 
шинж тэмдэг юм.

•	 Хэрэв бууцны овоолго жигд хүрэн, хар өнгөтэй болбол тохиромжтой 
нөхцөл бүрдсэн байна гэсэн үг юм.

Биохийн уусмал
Малын шивх нь хүрээлэн буй орчинд халгүй, энергийн хямд эх үүсвэр 

болох метан хий үйлдвэрлэх боломжийг олгодог. Метан хийг метан 
шингээгч рүү хүчилтөрөгч оруулахгүй, агаартай орчинд ферментаци18 
явуулах замаар гарган авдаг. Шингэн хог хаягдлыг багсармал бордоо руу 
хийх юмуу шууд тарималд хэрэглэнэ.

Энэ процессын үр дүнд нүүрсхүчлийн хийн зарим хэсэг нь биохий 
болон хувирснаар органик бодисын адил хаягддаг. Дулаан орнуудад үхэр,  
хонины бууцыг бетондмол дотортой нүхэнд хийж битүү таглан түүнээс 
нарийн холойгоор метан хийг нь гал зуухны өрөөндөө оруулан ашиглаж 
болдог.

3.3.3 Зах зээлээс бууц авах 
Органик тариалан эрхлэгч нь өөртөө мал аж ахуй эрхэлдэггүй, эсвэл 

бууц нь хүрэлцээгүй нөхцөлд өөр газраас бууц авч болно.  Гаднаас бууц 
нь ихэнхдээ  органик бус мал аж ахуй эрхэлдэг малчид, сүүний фермер, 
мал нядалгааны газар, мах комбинатуудаас олддог. Учир түүнийг ариутгах, 
чанарын шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэй болдог.  

Ийм бууцны шим тэжээлийн бодисыг нь тэнцвэртэй болгохын тулд 
талбайд цацахын өмнө өөртөө байгаа бууц, багсармал бордоо зэрэг аж 
ахуйн органик хаягдал, биохий үйлдвэрлэлийн органик хаягдалтай хольж 
болно. 

18  Аливаа бичил биетнийг өсгөвөрлөх процесс
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3.3.4 Шингэн бууц
Хэрэв шим тэжээлийн бодисыг шингэн хэлбэрээр хөрсөнд хийвэл 

үндсээрээ шингээж авах хурд нь навчаараа шингээж авахаас 20 дахин 
хурдан байдаг. Иймээс шингэн бууц нь ургамал шим тэжээлийн бодисын 
дутагдлаас гарахад илүү ач тустай. Органик тариаланд бууцны шингэнийг 
ихэнхдээ ургамал ургалтын хугацаанд өсөлтийг идэвхжүүлэхэд хэрэглэдэг. 

Шингэн бууцыг малын бууц, шувууны сангас, ургамлын гаралтай 
материалаар бэлтгэнэ. Шим тэжээлийн бодисоор баялаг материалыг усанд 
хийхэд хэдхэн өдрийн дотор ферментаци явагдана. Шингэнийг байнга 
хутгаж микробын үйл ажиллагааг дэмжиж, ферментацийн процессийг 
хурдасгаж байвал сайн. Шингэн бууцыг хөрсөнд хийх юмуу навч руу 
шүрших байдлаар хэрэглэнэ.

Органик тариаланч өөрсдөө шингэн бордоо хэрхэн бэлтгэх вэ?
•  200 л багтаамжтой торхны 1/3-д  малын бууц эсвэл шувууны сангас 

хийгээд усаар дүүргэж, сайтар хутгана. Торхны амсрыг нүхтэй 
нийлэг хальсан бүтээлгээр хучиж бооно. 

•  Бууцны шингэн бордооны исэлт 14-15 хоногт явагдана. 
•  Сангас 7-8 хоногт исэлдэнэ.
• Шингэн уусмалыг нь шүүж авна.
• Ингэж бэлтгэсэн бууцны 1 л шингэнийг 6-7 л усанд, сангасныхыг 

8-9 л усаар шингэлж концентрацыг тохируулна.

• Таримал ургамлыг сард 1-2 удаа бордоно.

Бүх шингэнийг авсаны дараа торхны ёроолд үлдсэн үлдэгдлийг 
тарьмал мод, бут, төмс, ногооны талбайд цацаж болно. 

3.3.5 Эрдэс бордоо
Органик тариаланд ашиглахыг зөвшөөрдөг эрдэс бордоо нь байгалийн 

цэвэр эрдэсийг дангаар нь тээрэмдсэн болон химийн бус аргаар боловс-
руул сан байх ёстой. 
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Энэхүү гарын авлагын 3.1 дүгээр бүлэгт дурдсаны дагуу эдгээрийг  
дангаар нь болон бууцанд нэмэлт бодис маягаар хэрэглэнэ. Хэрэв амархан 
уусдаг шим тэжээлийн бодис агуулдаг бол хөрсний бичил организмуудад 
саад болж ургамлын хооллолтын процессыг удаашруулна.

Органик тариаланд ашиглахыг зөвшөөрдөг эрдэс бордооны 
ерөнхий тодорхойлолт
Бордоо Гарал үүсэл Үзүүлэлтүүд Хэрэглэх арга

Ургамлын 
үнс

Органик 
материалыг 

шатаах

- Эрдсийн агууламж 
нь ургамлынхтай 
адил

- Шим тэжээлийн 
бодис нь хялбар 
шингээгддэг

- Модны үнс кали, 
кальц их агуулдаг

- Багсармал бордоотой 
хамт хэрэглэвэл маш 
сайн

- Ургамлын үндэс орчимд 
тойруулж цацна

Шохой

Шохойн 
чулуу, 

замгийг 
шатаах үед

- рН-ийн үзүүлэлт 
нь бага (Ca, Mg-
ын хоёрдагч 
агууламжтай)

- Замаг  микроэлэмент 
ихээр агуулдаг

- Хоёр ба гурван жил 
тутамд хөрсний рН 
буурсан үед (Фосфорын 
хүртээмжтэй байдлыг 
бууруулдаг, бичил шим 
тэжээлийн бодисын 
дутагдлаас зайлсхийхын 
тулд илүүдэл 
хэмжээгээр хэрэглэхээс 
зайлсхийх)

Чулууны 
үйрмэг

Чулууг 
бутлаж 

тээрэмдэх

- Гарал үүслээс 
хамаарч 
микроэлэментүүд 
агуулна.

- Аль болох 
жижиглэгдсэн байна, 
төдийнээ сайн 
шингээгдэнэ.

- Бууцтай хамт (азотын 
ууршиж алдагдахыг 
багасгаж, ялзралын 
процессыг дэмждэг)

Фосфат 
чулуу

Фосфор 
агуулдаг  
бутласан 

чулуу

- Хөрсний эрдэст 
хялбар шингээгдэнэ

- Органик бодист сул 
шингээгдэнэ

- Удаан үйлчилдэг

- Багсармал бордоотой 
хамт

- Улаавтар өнгөтэй 
хөрсөнд хэрэглэж 
болохгүй (эргэлт 
буцалтгүй шингээлт 
болдог)

Калийн 
шүү Хлорт кали 

Аажим задарна, 
ургамлын ган тэсвэрлэх 
чадварыг дээшлүүлж 
болцыг түргэсгэнэ. 

- Улаан өнгөтэй шороо,
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3.3.6 Бичил организмын бордоо
Шинжлэх ухааны байгууллагууд задралын процесс, өвчинтэй тэм-

цэ хийн тулд хөрсөнд бичил организмын бордоо хэрэглэхийг зөвлөдөг. 
Бордоо болон ургамал хамгааллын зориулалттай бичил организмуудыг 
үйлдвэрлэлд шууд хэрэглэхэд бэлэн байдлаар үйлдвэрлэж, савлан  
худалдаанд гаргадаг.

Зарим бичил биетнүүд хөрсний эрдэсжилтийг нэмэгдүүлдэг. Rhizobium 
ба Azotobacter нь агаарын азотыг ургамалд ашиглагдах хэлбэрт оруулан 
хөрсөнд шингээх замаар ургамлын азотын хэрэгцээг хангадаг. Mycorrhiza 
мөөгөнцөр зэрэг бичил организмууд ургамлыг фосфороор хангана. 
Pseudomonas зүйлүүд нь бактерийн олон бүлгээс бүрддэг, ургамлын 
үндэснээс ялгардаг ба үхсэний дараа задралаар үүсдэг янз бүрийн нийлмэл 
бодисыг авч ашиглана. Тэдгээр нь фосфорыг ургамалд ашиглагдах 
хэлбэрт шилжүүлдэг ба хөрсөөр дамжин халдварладаг ургамлын өвчнийг 
дарангуйлдаг.

Бичил организмын бордоонд агуулагдах зарим бичил биетнүүд

Rhizobium Azotobacter Azospirillum Pseudomonas Mycorrhiza
•	 Бактер
•	 Буурцагт 

ургамлын 
үндэсний 
дотор 
болон эргэн 
тойрон 
хөрсөнд 
амьдардаг

•	 Буурцагтан 
ургамалтай 
хам амьрал 
үүсгэдэг

•	 Агаарын 
азотыг 
шингээдэг

•	 Бактер
•	 Хөрсөнд 

чөлөөт 
байдлаар 
амьдарна

•	 Азотыг 
шингээдэг

•	 Бактер

•	 Хөрсөнд 
амьдарна

•	 Хөрсөнд 
дангаараа 
амьдрах 
болон 
ургамлын 
үндэстэй 
ойр 
холбогдон 
амьдарна.

•	 Бразиленс 
зүйл нь 
азотыг 
шингээх 
чадвартай.

•	Бактерийн бүлэг
•	Ургамлын 

үндэснээс 
ялгардаг ба 
үхсэний дараа 
задралаар 
үүсдэг янз 
бүрийн нийлмэл 
бодисыг 
ашигладаг.

•	Фосфорыг 
уусгаж, 
шингэцтэй 
хэлбэрт оруулах 
гэх мэт олон 
үүрэгтэй  

•	Үндэстэй 
хам амьдрал 
үүсгэдэг 
мөөгөнцөр. 
Бараг бүх 
ургамлын 
үндэстэй хамт 
амьдарна. 

•	Хөрсөнд өөрөө 
нэвтрэн орж 
өсдөг бөгөөд 
үндэс дотор 
амьдарна. 

•	Ургамлыг ус, 
шим тэжээлийн 
бодисыг 
цуглуулахад 
тусална.

•	Хөрсний бүтцийг 
сайжруулна. 
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Манай “Био-Агро” ХХК-ний үйлдвэрлэж буй Азофос бактерийн шингэн 
бордоо, эрдэмтэн Л.Галт, Л.Даваа, Г.Солонго нарын гарган авсан “Монгол 
эм” бордооны тухай дурдая.

	Азофос бордоо нь (MNS5364/03) азот, фосфор, калийн 
бактерийг тус тус агуулдаг шингэн бордоо юм. Түүний найрлага 
дахь азот шингээгч Azotobakter chrococcum, фосфор нийлүүлэгч 
нь Bacillus megaterium, кали нийлүүлэгч нь Basillus circulans 
омог юм. Энэхүү бордооны 10л/га нь хөрсний шинж чанар, 
чийглэг, температур зэргээс хамаарч 34%-ийн агуулгатай 110-
170кг азотын химийн бордоо, 42%-ийн агуулгатай фосфор, 
калийн 50-80кг химийн бордоотой тус тус тэнцүү үйлчилгээтэй. 

Азофос бордоог дараах зорилгоор үрийг норгох эсвэл усалгааны усанд 
хийх замаар бүх төрлийн тарималд хэрэглэнэ. Үүнд: 

•	 Агаарын найрлага дахь 78%-ийн хийн азотыг хөрсөнд шингээж 
ургамалд шим тэжээл болгох

•	 Фосфорын усанд уусдаггүй давсыг усанд уусдаг болгон хувиргаж 
ургамалд өгөх

•	 Ургамлын шим тэжээл болж чаддаггүй калийн эрдсийг нийлэгжүүлж 
ургамлыг калиар хангах

•	 Микроэлементүүд, фермент, гормон, витамин, амин хүчлүүдийг 
хөрсөнд синтезлэж ургамалд өгөх

•	 Хөрсний бичил биетнүүдийг ашигт бичил биетний бүлгэмдлээр 
давамгайлуулснаар ургамлын өвчин гарах магадлалыг бууруулах.

Үр тарианд 80-10/га, төмс байцаа, 15-20л/га, нарийн ногоо 10-15л/га, 
жимсний бут 15-50л/га, таримал модны суулгац 0,1-0,2л/ш, хадлангийн 
талбай зүлэг 5-8л/га нормоор хэрэглэнэ. 

Азофос нь ашигт бактерийн бордоо бөгөөд байгаль орчинд халгүй, 
хүнсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй.

	“Монгол эм” бактерийн шингэн бордоо нь манай орны 
үржил шимт хөрсөнд агуулагдах ашигт бактеруудыг агуулах 
бөгөөд үр тариа, тэжээлийн ургамал, төмс, хүнсний ногоо, 
хадлан бэлчээрийн ургац, хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор доройтсон бэлчээр, газар тариалангийн салбарт 
ашиглана.

Уг бордоо нь хөрсний үржил шимийг сайжруулах, биологийн идэвхийг 
эрчимжүүлэх үйлчилгээтэй, 70-80 төрлийн бичил биетэн агуулсан 
бактерийн бэлдмэл юм. 
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Тариалалтын үед үртэй хамт хэрэглэхэд нэн тохиромжтой. Мөн хөрсөнд 
хольж төрөл бүрийн тарималд ургалтын хугацаанд хэрэглэх боломжтой, 
цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдхүүн юм. 

Уг бордоог усанд хийж бэлдмэл хийх явцад цагаан өнгийн тунадас үүсч 
болох боловч чанарт гаж нөлөө үзүүлэхгүй.

Уг бордоог хэрэглэхэд үр тарианы ургац 77-89%, далд хөрсний хүнсний 
ногооны ургацыг 63,1-76,6% хүртэл  нэмэгдүүлэх боломжтойгоос гадна 
ургацын шинж чанар, хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх чадвартай 
төдийгүй үрийн соёололтыг 4-6 хоногоор түргэсгэнэ. 

Тариалах үед чийг, дулааны тохиромжтой нөхцөл бүрдсэн байх 
шаардлагатай.

Хэрэв усалгаагаар өгөх бол бордоог 10-20 дахин шингэлж талбайг 
жигд услах маягаар хэрэглэнэ.

Бордох тун:  Үр тарианы ургамлын 1тн үрэнд 10л, төмсний 1тн булцуунд 
10-12 литрийг хийж хутгана. Эсвэл үрслэг хийх хөрсөнд жигд цацан норгох 
эсвэл үрээ жигд норгоод бага зэрэг сэврээж тарина. Норгосон үрийг 2-3 
цагийн дотор тариалах шаардлагатай.

Жимсний талбайд 60-120л/га, модонд 0.2-0.4л, таримал цэцэг 1 саванд 
0.02л  тунгаар тус тус хэрэглэнэ.

Хадгалах: “Монгол эм” бактерийн шингэн бордоог нарны гэрэл 
тусахааргүй, сэрүүн, 100C доош нөхцөлд 3 сар хүртэл хугацаагаар 
хадгална.

“Монгол эм” шингэн бордоог хэрэглэснээр хүрэх үр дүн:

1.  Таримал ургамлын ургацыг 20-30%-иар нэмэгдүүлнэ.

2.  Таримал ургамлын шимт чанарыг 15-20%-иар дээшлүүлнэ.

3.  Нэг литр ашигт бактерийн бордоо дундажаар 20кг эрдэс бордоог орлох 
чадвартай.

Ашигт бактерийн бордоо байгаль орчинд халгүй, хүнсний аюулгүй 
байдал, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй.
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3.4 Багсармал бордоо бэлтгэх

Багсармал бордоо бэлтгэх гэдэг нь амьтны ба ургамлын гаралтай 
органик материалыг овоолох эсвэл нүхэнд хийж, ялзмаг хэлбэрт шилжүүлж 
буй процесс юм. Багсармал бордоо бэлтгэх процессын үед органик 
материалын задрал нь хурдан явагдах бөгөөд чанар сайтай бэлдмэл 
болдог.

3.4.1 Багсармал бордоо бэлтгэх процессын үе шатууд

Багсармал бордоо бэлтгэх үйл явц нь халах, хөрөх, боловсрох гэсэн 
гурван үе шатаас бүрдэнэ. Гэвч эдгээр үе шатууд хоорондоо төдийлөн 
сайн ялгарч харагддаггүй.

Халах үе шат: 
•	 Багсармал бордоо бэлтгэх материалыг овоолсноос хойш гурав 

хоногийн дотор температур 60-70ОС хүрэх бөгөөд ихэнхдээ 2-3 
долоо хоногийн (овоолгын хэмжээ, гадаад орчны температур, 
овоолгын нягтрал, хольцоос хамааран хугацаа урт богино байж 
болно) турш энэ температур хадгалагдана. Ихэнх задралын 
процессууд халах үе шатанд явагдана.

•	 Хялбар задардаг материалууд бактерийн нөлөөгөөр задрах явцад 
халалт үүснэ. Өндөр температур нь багсармал бордоо бэлтгэх 
процессын энгийн бөгөөд чухал хэсэг нь юм. Энэхүү халалтын 
нөлөөгөөр ургамлын хортон шавьж, өвчин үүсгэгч, хог ургамлын үр 
ба үндэс үхэж  амьдрах чадвараа алддаг.

•	 Багсармал бордоо бэлтгэх процессын эхний энэ шатанд бактериуд 
популяцийн огцом өсөлтөөс болж хүчилтөрөгчийг маш ихээр 
шаарддаг. Овоолго өндөр температуртай болж байна гэдэг 
нь бактерийн өсөлтөнд хүрэлцэхүйц хэмжээний хүчилтөрөгч 
байгаагийн илрэл юм. Хэрэв овоолгонд агаар дутагдвал бактерийн 
өсөлт хөгжилт саатаж, овоогоос үмхий үнэр ханхалж эхэлдэг.

•	 Багсармал бордоо бэлтгэх явцад чийг маш чухал бөгөөд бактерийн 
үйл ажиллагаанд чийгтэй нөхцөл шаардагддаг. Халах үе шатанд 
биологийн маш олон үйл ажиллагаа, эрчимтэй ууршилт явагдах 
тул ус хамгийн ихээр шаардагдана. 

•	 Халалт нэмэгдэх тусам багсармал бордооны овоолгоны рН 
нэмэгдэж, хүчиллэг нь буурч байдаг.
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Хөрөлтийн үе шат: 
•	 Овоолгон дахь органик материал бактерийн нөлөөгөөр задарч 

дууссаны дараа овоолгоны температур аажмаар 25-45ОС хүртэл 
буурна.

•	 Температур буурахад мөөгөнцөрүүд сүрэл, бөс, модон материалыг 
задалж эхэлнэ. Задралын процесс удаашрахад овоолгын тем-
ператур дахиж нэмэгддэггүй.

•	 Температур буурахад багсармал бордооны рН багасдаг.

Боловсрох шат: 
•	 Боловсролтын шатанд шим тэжээлийн бодисууд эрдэс хэлбэрт 

шилжиж гумины хүчил, элдэв антибиотикууд  үүснэ.

•	 Багсармал бордоо бэлтгэх энэ шатанд чийгийн улаан хорхой болон 
бусад хөрсний организмууд шилжин ирж амьдарч эхэлнэ.

•	 Энэ шатны төгсгөлд овоолго хөөж анхны эзэлхүүнийхээ бараг тэн 
хагастай тэнцүү болсон байх ба хар өнгөтэй, хэрэглэхэд бэлэн, 
үржил шимтэй хөрс болон хувирсан байна.

•	 Урт хугацаагаар хадгалах тутам, бордооны чанараа алдаж хөрсний 
бүтцийг сайжруулах чадвараа алдана.

•	 Боловсролтын шатанд багсармал бордоонд халалтын шатнаас 
харьцангуй бага ус чийг шаардагдана.

Багсармал бордоо бэлтгэх процесс-хог хаягдал хэрхэн ялзмаг 
болдог вэ?

Халах шат Боловсрох шат

Бактер хүрдан 
үржинэ

Гумин хүчил 
үүснэ

Хөрсний амьтад 
амьдарч эхэлнэ

Мөөгөнцөрийн 
хөгжил

70

60

50

40

30

20

10
0C Хөрөх шат
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3.4.2 Яагаад багсармал бордоо бэлтгэдэг вэ?

Багсармал бордоог бэлтгэх ажлыг цаг хугацаа зарж, хүчин чармайлт 
гарган чанартай гүйцэтгэх нэлээд олон шалтгаан бий. 

Багсармал бордооны давуу талууд
Багсармал бордоо бэлтгэх явцад микро организмын задралд харьцангуй 

тэсвэртэй  ялзмагийн нэгдэл болж хувирдаг. Багсармал бордооны бусад 
нэгдлүүд нь ургамалд ашиглагдах шим тэжээлийн бодисууд, бичил  шим 
тэжээлийн бодисуудыг зөв харьцаатайгаар ургамлыг хангаж байдаг. 
Багсармал бордоо нь шим тэжээлийн бодисыг байнга ялгаруулж  ургамлын 
хооллолтонд урт, богино хугацаагаар ашиглагддаг. Багсармал бордоо 
нь саармаг орчинтой учир хүчиллэг хөрсийг бордоход шим тэжээлийн 
бодисын шингэцтэй хэлбэрийг нэмэгдүүлдэг. Хөрсөнд хийхэд хөрсөөр 
дамжин халдварладаг өвчин үүсгэгчийн хөгжлийг дарангуйлдаг. Бүрэн 
боловсорсон багсармал бордоо болон түүний ялзрах процессын үр дүнд 
ялгардаг нэгдлүүд нь ургамлын үндэс, хөрсний бичил организмуудад сөрөг 
нөлөө үзүүлдэггүй.

Багсармал бордоо бэлтгэх нь мэдээж хэд хэдэн давуу талтай. Гэвч 
түүнийг бэлтгэж эхлэхийн өмнө тариаланчид анхаарах хэдэн асуудлууд 
байдаг. Задралын процессын үед шим тэжээлийн бодис алдагддаг. Мөн 
багсармал бордоо бэлтгэх нь хөдөлмөр их шаарддаг бөгөөд анхаарал 
байнга тавих шаардлагатай байдаг.

Багсармал бордоо хэрэглэхийн ач холбогдол:
•	Шим тэжээлийн бодис нь маш сайн тэнцвэржсэн 

байдаг
•	Бэлтгэхэд зардал бага шаардагдана
•	Халалтын шатанд хог ургамлын үр, өвчин 

үүсгэгч устдаг
•	Хөрсөөр дамжин халдварладаг өвчин 

үүсгэгчийн хөгжлийг дарангуйлна
•	Хүчиллэг хөрсний рН-ыг саармагжуулдаг
•	Хөрсний органик бодисын агууламжийг 

нэмэгдүүлдэг.
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3.4.3 Сайн чанарын багсармал бордоо бэлтгэх нь

Систем ба аргууд

Багсармал бордоо бэлтгэх байнгын ба багц гэсэн хоёр төрлийн систем 
байна. Үүнд:

Байнгын систем-ээр багсармал бордоо бэлтгэхэд халаадаггүй. Гал 
тогооны хаягдал зэрэг тасралтгүй гардаг хаягдлыг ашиглан багсармал 
бордоо бэлтгэнэ. Гэвч халаалтын шатанд явагдах давуу талууд энэ аргад 
дутагддаг талтай.

Багц систем-д бүх материалаар нэгэн зэрэг багсармал бордоо 
бэлтгэнэ. Өндөр температурын нөлөөгөөр богино хугацаанд хог ургамлын 
үр болон өвчний эх үүсвэр амьдрах чадвараа алдаж, шим тэжээлийн 
бодисын алдагдал бага байдаг. Хэдхэн долоо хоногийн дотор маш сайн 
чанарын багсармал бордоо бэлэн болдог. 

Усны хомсдолтой нутагт овоолсноос илүү нүхэнд багсармал бордоо 
бэлтгэвэл чийгээ хадгалахад тохиромжтой. 

Жишээ нь: Энэтхэг Улсад анх үүсэж дэлхийн олон оронд өргөн 
хэрэглэгдэж байгаа “Бангалор арга”, “Индор арга”-ын тухай өгүүлье.

•	 “Бангалор арга”: багсармал бордоо бэлтгэх материалыг шивх, 
малын баастай холино. Холимгийг овоолоод дээр нь шавраар 
шавж бүрхэнэ. Шавран үе давхаргын нөлөөгөөр хэдэн долоо 
хоногийн дараагаар хагас-агаартай орчин бүрэлдэнэ. Энэүү арга 
нь хялбар бөгөөд ус, хөдөлмөр зарцуулалт бага шаарддаг. Мөн 
шим тэжээлийн бодисын алдагдал “Индорийн арга”-аас бага байна. 
Харин бүх төрлийн өвчин үүсгэгч бүрэн устахгүй байх талтай, 
багсармал бордоо бүрэн боловсорч дуустал илүү их цаг шаарддаг.

Хуурай бүс нутагт “Нүхэнд бэлтгэх арга” нь илүү тохиромжтой. 
Овоолсон материалын өндрийн тэн хагас нь газраас дээш байна. Хатахаас 
сэргийлж, сүүдэртэй саравчин дотор хийвэл сайн.

•	 “Индор арга”: Энэ аргад овоолгыг хоёр удаа эргүүлнэ. Иймээс 
энэ арга нь “Бангалор арга”-аас ус болон хөдөлмөр зарцуулалт 
ихээр шаарддаг боловч бэлтгэх хугацаа нь богино байдаг. Өндөр 
температурын нөлөөгөөр багсармал бордооны материал түргэн 
задрах тул халалтын шатанд нүүрсхүчлийн хий, азот нэлээд 
хэмжээгээр алдагддаг.
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Багсармал бордоог хэрхэн бэлтгэх вэ?

Багсармал 
бордоо 
хийх 
материалыг 
цуглуулна

•	 Сүүдэртэй газар сонгоно
•	 Бууцыг овоолно
•	 Их хэмжээний ургамлын материал 

цуглуулна
•	 Сийрэг материалыг жижиглэнэ

Доод талд нь 
N, C-ээр баялаг 
сийрэг материал 
хийх маягаар 
овоолно

•	 Чийглэнэ
•	 Сийрэг, үелж овоолно
•	 Хөрс ба сүрлээр хучна

Овоолгыг 2-3 
долоо хоногийн 
дараагаар, 
цаашид 3 
сарын дараа 
тус тус 
эргүүлнэ

•	 Температур буурах 
үед гаднах үеийг 
дотор талд оруулах 
маягаар хольж 
эргүүлнэ

Бүрэн боловсортол дахин 
3 сар амраана

Анхдагч материалыг сонгох
Багсармал бордоо бэлтгэхэд материалын найрлага маш чухал ач 

холбогдолтой. C, N-ын харьцаа ба материалын бүтэц нь багсармал 
бордоо бэлтгэх процесст чухал нөлөөтэй. Азотоор баялаг материалд 
C, N-ын харьцаа бага байх бөгөөд ийм материалд агааржилт зохистой 
явагддаггүй учир сайн бүтэцтэй багсармал бордоо болж чаддаггүй. Азот 
багатай материалын C, N-ын харьцаа их боловч бактериудын хооллолтонд 
шаардлагатай азотоор бүрэн хангаж чаддаггүй. Иймээс төрөл бүрийн 
материалыг хольсноор шим тэжээлийн бодисын тэнцвэртэй байдал болон 
агааржилт сайн явагдах тохиромжтой бүтэц бий болдог байна.

Ямар материалыг хэр хэмжээгээр холих вэ?
Багсармал бордоо бэлтгэхэд тохиромжтой материалууд:

•	 Ургамлын материал: N, C ихтэй материалын тэнцвэртэй холимог

•	 Малын баас: үхэр, гахай (K, P ихтэй)-н баас, шувууны сангас (P 
маш ихтэй), хонь  ямаа, тэмээний  хоргол, адууны хомоол.



116 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

•	 Модны үнс: K, Na, Ca, Mg-аар баялаг
•	 Фосфат чулуу: фосфор хөрсний органик бодистой сайн, харин 

эрдсүүдтэй сул холбогддог учраас түүнийг хөрсөнд шууд хийснээс 
багсармал бордооны овоолго руу хийх нь илүү сайн.

•	 Шаварлаг юмуу хөрсний чулуутай бага хэмжээний хөрсийг нэмж 
өгснөөр багсармал бордоо бэлтгэх процессыг идэвхжүүлж, 
бордооны чанарыг сайжруулдаг. Тэдгээрийг бусад материалтай 
холих юмуу шим тэжээлийн бодисын алдагдлыг бууруулах 
зорилгоор овоолгыг хучина.

Нүүрстөрөгч азотын харьцаа гэж юу вэ?

Өндөр
100
1

25
1

7
1

Дунд зэрэг

Бага

Багсармал бордоо бэлтгэхэд тохиромжгүй материалууд: 

•	 Зэв өвчин эсвэл вирусын өвчнөөр өвчилсөн ургамлын материал

•	 Олон наст ургамлын нойтон материал, ийм материалыг хатааж 
хэрэглэх ёстой

•	 Металл, хуванцар зэрэг байгалийн бус гаралтай материал

•	 Хэт хатуу материал

Материал хэдийчинээ жижиглэгдсэн, гадаргуу нь хэдийчинээ бага 
байна төдийчинээ хурдан хугацаанд бактерийн үйлчлэлээр задарч 
ялзарна. Материалын жижиглэсэн хэсгийн тохиромжтой урт нь 2-5 см 
байна. Нарийн өвс, гал тогооны хаягдал зэрэг зарим жижиг материалыг 
овоолгод агааржилт сайн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд том цул 
материалтай хольж хийх шаардлагатай. 

Багсармал бордоо боловсрох процессыг зохистой явуулахын тулд 
орцын материалыг дараах маягаар холих нь зүйтэй.

•	 1/3 нь хэрчиж жижиглэсэн модны мөчир, холтос зэрэг цул 
материалыг өмнөх багсармал бордооноос нь ялгаж авна

•	 1/3 нь C, N-ын харьцаа ихтэй сүрэл, навч г.м  дунд зэргийн 
хэмжээтэй, эсвэл жижиг материал 
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•	 1/3 нь C, N-ын харьцаа багатай ахуйн хаягдал, малын бууц зэрэг 
материал

•	 10% орчим хөрс, шороо.

Багсармал бордооны овоолго хийх нь
•	 Багсармал бордоо бэлтгэх материалыг нямбайлан бэлтгэнэ. Сийрэг 

модлог материалын гадаргууг ихэсгэж, мөөгөнцөр, бактерийн 
задлах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхийн тулд хэрчиж, жижиглэнэ.

•	 Багсармал бордоо бэлтгэх материал хуурай байвал холихын өмнө 
чийглэнэ.

•	 Овоолгын голд газарт тултал мод шургуулж орхино. Энэ нь халалт 
хир зэрэг явагдаж байгааг гараар барьж мэдрэхэд хэрэг болно. 

•	 Нүүрстөрөгч ба азотоор баялаг материалыг үелүүлэн овоолно.

•	 Бүх үе давхаргад бууц юмуу хуучин багсармал бордоо нэмж 
хийснээр багсармал бордооны материал задрах явцыг түргэсгэнэ.

•	 Багсармал бордооны орцын материалын үе давхаргуудын хооронд  
шороог нимгэн үеэр хийвэл азотын алдагдлаас сэргийлдэг.

•	 Овоолгыг дээрээс нь 10 см зузаан сүрлээр хучаад түүнийгээ ус 
нэвтрүүлдэггүй нийлэг уут, бүтээлгээр бүтээвэл овоолгоос кали, 
азот угаагдаж алдагдахаас сэргийлдэг. Хуурай уур амьсгалтай 
нутагт бол 15 см зузаантай шавраар хучих  нь тохиромжтой байдаг.

•	 Хэрэв овоолго хангалттай чийгтэй биш байвал ойр ойрхон усаар 
чийглэх юмуу бууцны шингэн хийж байх шаардлагатай.

Багсармал бордоог эргүүлэх
Овоолго хийснээс хоёроос гурван долоо хоногийн дараа эхний 

хэмжээнээсээ хоёр дахин намхан болж нягтрах учир эргүүлэх шаардлагатай. 
Овоолгыг эргүүлэх нь багсармал бордооны ялзрах процессыг түргэсгэдэг. 

Багсармал бордоо бэлтгэх материалын C, N-ын харьцаа
Хуурай бодис дахь 
азотын агууламж, %

C, N-ын 
харьцаа

C, N –ын харьцаа багатай, N ихтэй 
Шувууны сангас 3-6 10-12
Шинэхэн хадсан хадлан 4 12
Малын  бууц 2-3 14
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C, N –ын харьцаа дунд зэрэг, N дунд зэрэг агуулдаг
Модны навч 0,4 45
Эрдэнэшишийн иш, навч 0,7 60-70

C, N –ын харьцаа ихтэй, N багатай
Буудайн сүрэл 0,4 100
Чихрийн манжингийн үлдэгдэл 0,2 150
Модны үртэс 0,1 500

Багсармал бордоог эргүүлэх шаардлага: 
•	 Агааржилтыг сайжруулж багсармал бордоо бэлэн болох процессыг 

дэмжинэ.
•	 Гадна талын материалууд овоолгын дотор талд орж жигд ялзрах 

нөхцлийг бүрдүүлснээр чанартай багсармал бордоо бэлтгэгддэг.

Багсармал бордоо бэлтгэх процессын үед тулгарч болзошгүй 
асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замууд
Шинж 
тэмдэг

Онош Шалтгаан Шийдвэрлэх арга зам

Температур 
нэмэгдэхгүй 
байх

Бичил 
организмууд 
ын өсөлт 
хөгжилт 
зогссон

-Материал хуурай юмуу 
хэт их чийгтэй
-Агаар дутагдалтай юмуу 
агаар хэт ихэдсэн
-C, N-ын харьцаа 
тохиромжтой биш
-Хөрс, шороо  ихэдсэн

-Ус буюу малын 
шээсээр чийглэнэ
овоолгыг сийрэгжүүлэх, 
-Шинэ ургамлын шинэ 
үлдэгдэл, иш навч 
эсвэл  ногоон материал 
юмуу малын баас 
нэмэх

Температур 
огцом
буурах

Шилжилтийн 
процесс 
зогссон

-Материал хэт хуурай 
юмуу их чийгтэй
-Ургамалд хүртээмжтэй 
бүх азот  задарч үгүй 
болсон 

-Ус,эсвэл малын 
шээсээр чийглэнэ
-Азотоор баялаг 
материал нэмнэ

Багсармал 
бордооны 
материал 
цагаан 
тоосорхуу 
болох

Мөөгөнцөр 
хэт эрчимтэй 
хөгжиж 
үржсэн

-Материал хэт хуурай
-Материалыг удаан 
хугацаагаар холиогүй 
байсан

-Овоолгыг хольж дахин 
овоолох
-Ус  эсвэл малын 
шээсээр чийглэнэ
-Азотоор баялаг 
материал нэмнэ

Материал 
хар ногоон 
өнгөтэй,  
муухай 
үнэртэй 
болох

Багсармал 
бордооны 
материалыг 
буруу 
бэлтгэсэн 

-Агаар ба бүтэц 
найрлага дутагдсан
-C, N-ын харьцаа бага
- Материал хэт их 
чийгтэй
-Материалыг хангалттай 
холиогүй

-Овоолгод C, N-ын 
харьцаа ихтэй цул 
материал нэмж холин 
дахин овоолох
-Овоолгыг халалтын 
шатанд байнга эргүүлэх
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Чийгийн улаан хорхойг багсармал бордоо (вермикомпост) 
бэлтгэхэд ашиглах нь

Чийгийн улаан хорхой нь ургамлын унасан навч зэрэг биомассыг сайн 
чанарын ялзмаг болгон хувиргадаг  ашигтай шавьж  юм. 

Чийгийн улаан өт нь багсармал бордооны овоолго дотор ихэвчлэн халалтын 
шатны дараа идэвхждэг. Багсармал бордоо бэлтгэх процесс нь халалтын шат 
дууссаны дараагаар чийгийн улаан хорхойн үйл ажиллагаа  эхэлнэ. Чийгийн 
улаан өтнүүд биомассыг маш богино хугацаанд ялгадас болгон хувиргах ба 
энэ нь энгийн аргаар багсармал бордоо бэлтгэхээс түргэн явагдана. 

Чийгийн улаан хорхойн ялгадасанд агуулагдах шим тэжээлийн бодис нь 
хөрсний органик бодистой нэгдэн үржил шимийг дээшлүүлж, ус чийг шингээх 
чадварыг сайжруулан ургамлын өсөлтийг дэмждэг. 

Туршлагатай зарим тариаланчид багсармал бордооны овоолгоноос ялгарсан 
шингэнийг навчны бордоо болгон цацаж, ургамлыг бөөс зэрэг шавьж, 
өвчингөөс эргийлэхэд  ашигладаг.

Чийгийн улаан  хорхой  нь чийг, температурын хэлбэлзэлд маш эмзэг, 
тэднийг бордоо бэлтгэх материал буюу “хүнс хоол”-оор тасралтгүй хангах 
шаардлагатай байдаг. Шоргоолж, морин шоргоолж зэрэг нь түүний хоол 
тэжээлийн өрсөлдөгчид юм. Багсармал бордоог чийгтэй байлгах нь махчин 
амьтнаас хамгаалахад тустай. Багсармал бордоог зөөж тээвэрлэхдээ 
овоолгын дээд хэсгийг эхэлж авна,  хатах явцад чийгийн улаан хорхойнууд 
доод үе давхарга руу шилжинэ. 

Чийгийн улаан хорхойг ашиглан бэлтгэсэн багсармал бордоо нь хамгийн 
сайн бууц бөгөөд багсармал бордоо бэлтгэх бусад аргатай харьцуулахад 
сав суулга, чийгийн улаан хорхойгоо худалдан авахад хөрөнгө зарцуулахаас 
гадна байнгын арчилгаа, хамгаалалтанд хөдөлмөр шаарддаг байна.

Вермикомпост
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Багсармал бордоог хэрэглэх нь
Багсармал бордоонд бүрэн боловсорч дуусах гэж байдаггүй. Багсармал 

бордоо нь эцэс төгсгөлгүй боловсорч байдаг. Багсармал бордооны орцонд 
орсон материал танигдахааргүй болтол задарч, хар хүрэн, харавтар 
өнгөтэй, таатай үнэртэй болсон үед багсармал бордоог хэрэглэнэ. 

Багсармал бордоо нь органик тариаланчдын хувьд ховор, үнэ цэнэтэй 
зүйл юм. Гэвч ихэнхдээ бүх талбайгаа бордоход хүрэлцэхүйц хэмжээгээр 
бэлдэж чаддаггүй. Иймээс хамгийн их үр ашиг өгөх талбайгаа л нэн 
тэргүүнд бордох хэрэгтэй. Модны суулгац, үрслэг бойжуулгын, болон 
хүлэмж,  жимс, ногооны  талбайд  түгээмэл хэрэглэдэг. 

Багсармал бордоог хэрэглэх нь 
1. Үрслэг ургуулах 

хүлэмж, дарлага 
2. Мод, жимсний 

бутны тогоонд 
хийнэ.

3. Бүрэн боловсорсон 
багсармал бордоог хөрсний 
гадаргуу дээр цацаж болно.

3.5 Ногоон бордоо 
Ногоон бордоо, нөмрөг таримал ба хучлага хэрэглэх гэдэг нь өөр 

хоорондоо ялгаатай ойлголтууд юм. Хучлага таримлыг нөмрөг таримлыг 
хөрсийг салхи, усанд элэгдэж эвдрэхээс  хамгаалах зорилгоор ашигладаг 
бол ногоон бордуурын ургамлыг таримлыг шим тэжээлийн бодисоор 
хангах, хөрсний органик бодисыг нэмэгдүүлж, хөрсний үржил шимийг 
сайжруулах зорилгоор ашигладаг.

3.5.1 Ногоон бордоо, бордуур гэж юу вэ?
Үндсэн таримлыг шим тэжээлийн бодисоор хангах,  хөрсний  ус шингээх, 

барих чадварыг сайжруулах зорилгоор ихэвчлэн буурцагт ургамлыг тарьж, 
ногоон массыг нь хадах буюу хадалгүйгээр шууд хагалж, сэндчилж хөрсөнд 
булахыг ногоон бордоогоор бордох19 гэх бөгөөд харин ногоон бордоонд 
ашиглаж байгаа ургамлыг ногоон бордуурын ургамал гэнэ. Ногоон бордуур 

19 Нэг болон олон наст буурцагт ургамлуудыг тарьж хөрсийг эдгээр ургамлын тусламжтайгаар 
агаарын азотоор баяжуулах арга юм. 
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таримлыг хамгийн их биомасстай болсон үе  буюу цэцэглэх үед нь  хадаж 
хөрсний өнгөн хэсэгт булна. Хэрчиж хөрсөнд булсан ургамал нь материал 
богино хугацаанд бүрэн задарч ургамал ашиглагдах шим тэжээлийн бодис 
болно. Сүрэл, мөчир зэрэг ургамлын  хатуу бүдүүн ширхэгтэй том хэсэг нь 
навч, хальс цэцэг зэрэг нарийн ширхэгтэй жижиг хэсгээс удаан задардаг 
учир тэдгээр нь хөрсөнд органик бодис үүсэхэд  ач холбогдолтой, харин 
нөгөөн бордоо болон задарч ашиглагдах хүртэл нилээд хугацаа хэрэгтэй 
болдог  учраас тэдгээрийг ногоон бордоо биш харин органик бордоо болгон 
хэрэглэдэг.  

Ногоон бордуурын ургамлыг тухайн талбайд  нь тарихаас гадна өөр 
газар тариалсан бордуур ургамлыг хэрчиж  талбайд хэрчиж цацаж болно. 
Жишээ нь: Талбайн ойролцоо  ургаж буй мод, бутлаг ургамлуудыг  танах, 
арчилгаа, тордолт хийх явцад гарсан навч, мөчрийг хэрчиж ногоон бордоо, 
хучлага болгон ашиглаж болно. 

Ногоон бордоог бэлтгэх дараалал:

•	 Ногоон бордуурын ургамлыг тарих,  
•	 Цэцэглэлтийн өмнөх шатанд хадах буюу хадалгүйгээр хагалж, 

эсвэл сэндчилүүрээр сэндчилж хөрсөнд булна

3.5.2 Ногоон бордоогоор бордохын үр ашиг,  бэрхшээл  

Ногоон бордуурын үр ашиг:

•	 Үндэс нь хөрсөнд гүн нэвтэрч, угаагдаж алдагдахгүй, 
•	 Таримал ургамалд ашиглагдах хэлбэрийн шим тэжээлийн бодисыг 

бий болгоно. 
•	 Хог ургамлыг дарангуйлж хөрсийг элэгдэл эвдрэл, нарны шууд 

тусгалаас хамгаална.
•	 Буурцагт ургамал нь агаарын азотыг хуримтлуулж, хөрсөнд 

шингээнэ.
•	 Таримлын материал нь хөрсний амьд биетүүдийн үйл ажиллагааг 

дэмжих ба хөрсөнд органик бодисыг үүсгэнэ. Ингэснээр хөрсний 
бүтэц сайжирч, ус барих чадвар нь нэмэгдэнэ.

Иймээс ногоон бордуур ургамал тариалах нь хөрсний үржил шим 
болон үндсэн тарималд ашиглагдах шим тэжээлийн бодисын агууламжийг 
нэмэгдүүлэх хамгийн хямд арга болдог байна.
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3.5.3 Азот шингээгч20 таримлууд

Азот шингээх процесс
Агаар бол азотын анхдагч эх үүсвэр бөгөөд хоёрдагч эх үүсвэр нь 

борооны ус, органик бодис, малын бууц байдаг. Агаарын 78% нь азот 
бөгөөд ургамлын хооллолтод маш чухал үүрэгтэй. Гэвч ихэнх тохиолдолд 
ургамал нь агаараас азотыг шууд  шингээн авч чаддаггүй, зөвхөн хөрсөнд 
байдаг, ургамал ашиглаж болох хэлбэрт шилжсэн  азотыг үндсээрээ 
дамжуулан  авдаг. 

Зарим төрлийн ялангуяа буурцагтны овгийн мимоза (Mimoza) ургамлууд 
үндсээрээ агаарын азотыг шингээж шим тэжээлийн бодис болгон ашиглах 
чадвартай.

Ихэнх буурцагт ургамал нь түүний үндэс дээр булцуу үүсгэн хам 
(симбиоз) амьдардаг Rhizobium-ийн төрлийн булцууны бактерийн 
тусламжтайгаар агаарын азотыг шингээдэг. Бактерууд агаараас шингээж 
авсан азотыг эзэн ургамалдаа ашиглагдах хэлбэрт оруулж өгдөг. Азот 
шингээх процесс нь химийн биологийн аль ч аргаар явагдахад энерги 
маш ихээр шаарддаг. Бактерууд шаардлагатай энергээ ургамлын үндэс 
(саахар, фотосинтез)-нээс авч ашиглана. Хөх - ногоон замаг, тухайлбал 
тутаргын талбайд ургадаг “азола” хэмээх замаг нь өөрийн фотоситезээр 
энерги бий болгодог байна. 

Булцууны бактерийн зүйлүүд байгаль дээр тодорхой зүйл юмуу 
бүлгийн эзэн ургамалуудтай хам амьдрал үүсгэн ургадаг ба үүгээрээ 
микорризагаас ялгагдана.

Ургамал ба булцууны бактерийн хам амьдрал өвөрмөц онцлогтой. Хам 
амьдрал үүсгэхийн тулд эхлээд талбайд анх удаа тариалж буй буурцагт 
ургамлыг ризобиум бактерээр зориудаар халдварлуулах хэрэгтэй. Буурцагт 
ургамалд шим тэжээлийн бодис, усны хангамж, хөрсний  орчин (хүчиллэг, 
шүлтлэг чанар), дулаан, гэрлийн хангамж хэдийчинээ сайн байна, тухайн 
буурцагт ургамал төдийчинээ их энергээр бактерыг хангаж, өөрийнхөө 
азотын хэрэгцээгээ хангаж чаддаг. 

20 Агаарын азотыг шингээдэг бичил биетнүүдтэй хам амьдрал үүсгэж агаарын азотыг хөрсөнд 
оруулдаг таримлууд
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Буурцагт ургамлын 
үндсэн дээрх азот 
шингээгч бактери 

агуулсан булцуу

Бууц ба бордоог их хэмжээгээр хэрэглэх нь 
азот шингээх үйл явцыг зогсонги байдалд 
оруулдгийг та мэддэг үү?

Азот шингээлт хэрхэн явагддаг вэ?

Азот шингээлтийг хэрхэн сайжруулах вэ?

•	 Сүүдэрлэгддэг талбайд 
буурцагт таримлыг тарьж 
болохгүй

•	 Ургамалд шингэцтэй фосфор, 
калийг хангалттай байлгах

•	 Буурцагт таримлын өсөлт 
хөгжилтийн эхний шатанд 
азот, хүхэр дутагдахаас 
сэргийлэх

•	 Ус хэт илүүдэх ба дутагдахаас 
сэргийлэх

Азот шингээгч моднууд
Азот шингээгч ургамлууд дотроо  азот шингээдэг нэг наст ба олон наст 

ургамал,  мод, бут гэж хоёр бүлэгт хуваагдана. Хамгаалалтын зурвасанд 
олон наст мод,  бутнуудыг тариалдаг. 
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Азот шингээгч модны ашиг тус

Хөрс бордолт ба хөрсний үржил шимд үзүүлэх нөлөө: 
Азот шингээгч модны навч, мөчрүүд нь азот ба бусад шим тэжээлийн 

бодисыг ихээр агуулдаг бөгөөд бордооны үнэгүй эх үүсвэр болдог. Үндэс 
нь хөрсний азотын хэмжээг шууд нэмэгдүүлдэг бөгөөд хөрсөнд органик 
бодис үүсгэдэг. Тариалангийн талбай ямар нэгэн шалтгаанаар үржил шим 
нь буурч, доройтвол азот шингээгч бут, мод тариалж болно.

Хүнс, тэжээл: Азот шингээгч модны шим тэжээл, шингэц сайтай навчыг 
малын сайн чанарын тэжээл болгоно. Үндэс нь хөрсөнд гүн нэвтэрч хуурай 
гантай улиралд ч чийг шим тэжээлийн бодисоор тасралтгүй хангаж байдаг. 
Азот шингээгч зарим модыг хүнсэнд хэрэглэдэг. Тухайлбал: Ceratonia 
siliqua, Moringa oleifera, Tamarindus indica

Ceratonia siliqua 
модны буурцаг

Moringa 
oleifera

Tamarindus 
indica

Хамгаалалт, дэмжлэг: Азот шингээгч модыг зэрлэг ба тэжээвэр амьтан, 
хүнээс хамгаалах ургамлан хашлага болгон ургуулдаг. Нягт титэмтэй 
модыг салхинаас хамгаалах зурвасанд тариална.  Манай оронд Шар хуайс 
буюу Удлиг харгана,   Коржинскийн харгана, Алтан харгана зэрэг буурцагт 
бутлаг ургамлуудыг хамгаалах зурвасанд тариалж болно.

Азот шингээгч модны ашиг тус

-Хөрсний азот ба органик бодисыг нэмэгдүүлэхэд тустай
-Түлшний мод,   хэрэглээний гуалин болгон ашиглаж болно. 
-Зарим сүүдэрт дуртай таримлыг сүүдэрлэж ургалтыг нь 
дэмждэг
-Амьд ургамлан хашлага болдог
-Ногоон бордоо, хучлага болгон ашиглагддаг
-Заримыг нь малын тэжээл, тэжээвэр амьтны хэвтэр болгон 
ашигладаг
-Хамгаалалтын ойн зурвас, салхинаас хамгаалах зурваст 
тариалагддаг

-Шувууд ба ашигтай шавжны орогнох орон байр нь болдог.
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Ногоон бордуур тариалах нь 

-Хэрэв сэлгээнд орсон бол дараагийн таримлыг тариалахаас өмнө 
хангалттай хэмжээний биомасс үүсгэн, хадаж хөрсөнд булах хугацааг зөв 
сонгож тариална.

-Ногоон бордуурын соёололт, ургалтанд ус чийг их  шаардлагатай

-Ургамлын төрөл, зүйлээс хамаарч тохиромжтой үрийн нормыг сонгоно.

-Ихэнхдээ нэмэлт бордолт шаардлагагүй. 

-Хэрэв талбайд буурцагт ургамал анх удаа тариалагдаж байгаа бол 
буурцагт ургамлыг ризобиа бактериар халдварлуулах нь азот шингээлтийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.

-Үндсэн тарималтай хольж тарьж буй нөхцөлд тариалалтыг цуг хийнэ. 

-Хэрэв үндсэн таримлаас хурдан ургадаг бол өрсөлдөөн их 
байдаг,учраас үндсэн таримлаас хожуу тариалах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд 
хог ургамал устгах ажиллагааг хамтад нь гүйцэтгэж болно.

 
3.5.4 Ногоон бордоог хөрсөнд хийх нь 

Хадаж, жижиглэх: Ногоон бордуур таримлыг хамгийн их ногоон масс 
үүссэн үе  буюу цэцэглэхийн өмнөхөн  хадна. Үүнээс эрт бол ногоон масс 
бага, орой бол наьч, иш шарлаж ногоон бордоо биш сүрэл, гуурс мэт  шим 
тэжээл муутай болно. Хэрэв ногоон бордуурын иш мөчир өндөр, цул, хатуу 
бол задралыг хурдасгахын тулд хэрчиж, жижиглэх шаардлагатай. 

Булах гүн: Ногоон бордоог хөрсөнд гүн булдаггүй зөвхөн өнгөн хэсэгт 
хийнэ. Хүнд хөрсөнд бол 5-15см, хөнгөн элсэрхэг хөрсөнд 10-20 см-ын 
гүнд булна. Халуун, чийглэг уур амьсгалтай нутагт хөрсний гадаргуу дээр 
хучлага маягаар дэвсэж болно. 

Ургах хугацаа богинотой хоёр 
таримлын завсар

Нэг наст тарималд нөмрөг 
таримал болгож

Ургалтын хугацаа урттай хоёр 
таримлын завсар

Ногоон бордуур ургамлыг сэлгээнд хэрхэн оруулах вэ?
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Ногоон бордоо хийхэд дараах зүйлүүдийг анхаарвал зохино. Үүнд:

-  Ногоон бордуур ургамлыг үндсэн тарималтай хольж тариалж болох 
уу?

-  Ургалтын хугацаанд ногоон бордуур үндсэн тарималтай өрсөлдөхгүй 
үе байна уу?

-  Ногоон бордуур ба үндсэн тарималд хангалттай ус чийг байна уу?

-  Ургалт хурдантай, гүн үндэстэй, хурдан тархаж хог ургамал болдоггүй 
тохиромжтой ургамал байна уу?

-  Тэдгээр ургамал хөдөлмөр зарцуулалт их шаардахгүйгээр ургаж чадах 
уу (тэг элдэншүүлэг, хучлага болгон үлдээх боломжтой юу) ?

Манай орны нөхцөлд ногоон бордуур болгон тарих боломжтой 
таримлууд нь:

•	 Хошуу будаа
•	 Вандуй
•	 Наранцэцэг 
•	 Хошоон
•	 Гийс
•	 Рапс
•	 Гурвалжин будаа зэрэг болно.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. УРГАМЛЫН ӨВЧИН, ХӨНӨӨЛТ ШАВЖ, ХОГ 
УРГАМАЛТАЙ ТЭМЦЭХ МЕНЕЖМЕНТ

4.1 Органик тариаланд таримлын өвчин, хөнөөлт шавжтай 
тэмцэх 

Таримлын өвчин, хөнөөлт шавжтай тэмцэх нь харилцан уялдаатай 
олон талын үйл ажиллагаанаас бүрдэх бөгөөд таримлыг өвчин, 
хөнөөлт шавжийн хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн тохиолдолд 
хэрэгжүүлэх цогц  үйл ажиллагаа юм. 

Уламжлалт тариаланд эдгээртэй тэмцэх  арга нь өвчин үүсгэгч болон 
шавжийг шууд алж устгахад чиглэгддэг бол органик тариаланд менежмент 
нь тухайн өвчин үүсгэгч, хөнөөлт шавжийг дэлгэрүүлэхгүй байх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэхэд анхаардаг.

4.1.1 Ургамлын эрүүл мэнд

Ургамлын эрүүл мэндэд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

Эрүүл ургамал өвчин, хортонд бага нэрвэгддэг. Иймээс органик тариалан 
эрхлэгч таримал ургамлыг эрүүл байлгах бүх нөхцлийг бүрдүүлэхэд үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэх ёстой. Амьд организм ба хүрээлэн буй орчны 
харилцан үйлчлэл нь ургамлын эрүүл мэндэд шийдвэрлэх нөлөөтэй. 
Тааламжтай нөхцөлд ургамлын дархлаа сайн байдаг учраас хөнөөлт 
организмд тэсвэртэй байдаг. Нөгөө талаар хөнөөлт организмтай тэмцэх 
үйл ажиллагааг  сайн хэрэгжүүлсэн газарт өвчин, хөнөөлт шавжийн тархалт 
бага байдаг. Таримлын тодорхой сортууд өвчин болон хөнөөлт шавжийг 
тэсвэрлэх чанараараа бусдаасаа илүү байдаг учраас  ургац буурах, алдах 
эрсдэл бага байдаг.

Ургамлын эрүүл мэндийн нөхцөл нь хөрсний үржил шимээс ихээхэн 
хамаарна (2.1 ба 3.1-р хэсгээс харна уу).  Үржил шим сайн, шим тэжээлийн 
бодисын хангамж  тэнцвэртэй байвал ургамал халдварлалтанд тэсвэртэй 
байна. Уур амьсгалын хүчин зүйлүүд (температур тохиромжтой, усны 
хангамж сайн) тохиромжтой байх нь ургамлын эрүүл мэндэд шийдвэрлэх 
нөлөөтэй. Эдгээр нөхцлийн аль нэг нь л тохиромжгүй бол ургамал сульдаж, 
түүний хамгаалах дархлаа муудаж, өвчин, хөнөөлт шавжинд амархан 
нэрвэгдэнэ. Иймээс органик тариалан эрхлэгчийн чухал зорилгын нэг нь 
эрүүл ургамал ургуулах явдал юм. Ингэснээр өвчин, хөнөөлт шавжаас 
учруулах эрсдлээс зайлсхийх боломжийг бүрдүүлнэ. 
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Ургамлын эрүүл мэндэд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

... хэт бага ч биш ... хэт их ч биш

Гэрэл хангалтгүй Гэрэл хэт ихдэх
Температур бага байх Температур хэт халуун байх

Ус дутагдах Ус илүүдэж, талбайд ус тогтох
Шим тэжээлийн бодис дутагдах Шим тэжээлийн бодис илүүдэх

Ургамлын дархлааны систем
Ургамал өвчин, хортноос өөрийгөө хамгаалах  дархлааны системтэй 

байдаг. Өвчин, хөнөөлт шавж санамсаргүйгээр ургамалд халддаггүй, 
зөвхөн эсэргүүцэх чадвар султай ургамалд нэвтрэн орж, гэмтээнэ. Зарим 
ургамлууд хэдэн төрлийн өвчин, хөнөөлт шавжид тэсвэртэй, халдварыг 
хязгаарлах чадвартай байдаг. Үүнийг эсэргүүцэх чадвар гэж нэрлэдэг. 
Органик тариаланд өвчин, хөнөөлт шавжийн хор хөнөөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх нэг чухал арга хэмжээ нь тэсвэртэй сортыг тариалах явдал юм.

Ургамлын дархлааны механизмд нөлөөлдөг олон хүчин зүйлүүд 
бий. Зарим нь  тухайн ургамлын генийн бүтэцийн  онцлог, нөгөө хэсэг нь 
хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлүүд байдаг. Зарим ургамлууд олон төрлийн 
өвчин, хортонд тэсвэртэй байхад зарим нь зөвхөн тодорхой төрлийн шавж, 
өвчин үүсгэгчид тэсвэртэй байдаг. Зарим ургамлууд ургалтын хугацааны 
бүхий л хугацаанд тэсвэртэй байхад зарим нь өсөлт хөгжилтийн тодорхой 
нэг үе шатандаа тэсвэртэй байдаг онцлогтой.

Хамгаалах механизм
Тодорхой төрлийн шавж, өвчин үүсгэгчид тэсвэртэй болгодог ургамлын 

дархлааны  механизмыг дараах байдлаар ангилж болно. Үүнд:
1) Сонголтгүй: Эдгээр хүчин зүйлд шавжийг саатуулах, эсвэл тэднийг 

татах чадвар дутагдалтай байдаг. Ийм механизмд:
•	 Зарим өнгөнд шавж татагддаггүй
•	 Өвчин үүсгэгч болон шавжид зайлшгүй шаардлагатай хоол 

тэжээл дутагдалтай, эсвэл сүүдэрлэх г.м шавжид таатай 
орчин байхгүй.

•	 Таагүй үнэр, амттай, өргөстөй, лаваар бүрхэгдсэн байх г.м 
2) Идэвхтэй хамгаалалт: Ургамлын тэсвэрлэх чадвар нь шавжийн 

дайралтаас урьдчилан сэргийлэх, шавжийг гэмтээх, мөн тэдгээрийг 
алж устгах байдлаар илэрнэ. Ийм механизмд:

•	 Навчиндаа өвчин, хөнөөлт шавжийн өсөлт хөгжилтийн 
амин чухал үе шатыг удаашруулдаг бодис агуулдаг
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•	 Навчиндаа өвчин үүсгэгч болон шавжид хортой нэгдэл 
агуулдаг

•	 Шавжийн хөдөлгөөнийг удаашруулдаг наалдамхай бодис 
ялгаруулдаг үсэнцэртэй

3) Тэсвэрлэх чадвар: Өвчин хортонд тэсвэртэй ургамлууд нь 
тэдгээрээр нэрвэгдсэн ч түүнээс болон өсөлт хөгжилтийн үе шат, 
ургац бүрдүүлэх чадвараа алдахгүй  онцлогтой байдаг.  

Ургамлын дархлааны систем

Тэсвэрлэх чадвар: Сонголтгүй:
•	 Өнгө үзэмж муутай
•	 Гадаргуу үсээр 

бүрхэгдсэн
•	 Үнэртэй
•	 Навч нь лаван 

өнгөрөөр 
бүрхэгдсэн

Ургамал алдагдлаа өсөлт хөгжилтийн 
нэмэгдлээр нөхөж чаддаг
Идэвхтэй хамгаалалт:
•	 Хөнөөлт шавжийн бодисын 

солилцоог удаашруулдаг
•	 Хортой нэгдэл агуулдаг
•	 Наалдамхай бодис ялгаруулдаг 

үсэнцэртэй

Тэсвэртэй сортууд
Тэсвэртэй сортыг сонгох ажил нь халдварлалтын процесс, хүрээлэн 

буй орчинд ургамлын дасан зохицох үе шатанд ажиглалт хийхийг шаарддаг. 
Нэгэнт тэсвэртэй сорт гаргасан эсвэл импортоор оруулсан бол үржүүлэх 
ажил хийгдэнэ. 

Залгалт хийх

Олон наст ургамалд залгалт хийх нь тэсвэрлэх чадвар сайтай ургамал 
гарган авах найдвартай техник юм. 

Өвчинд 
тэсвэртэй 
боловч ургац 
багатай  сорт

Ургац их 
боловч өвчинд 
нэрвэгдэмтгий сорт

Ургац өндөртэй сортыг 
тэсвэртэй сортын үндэс 
дээр залгаж ургуулна
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Нөхөн ургалт

•	Зарим ургамлууд 
хөнөөлт шавжинд 
нэрвэгдэж навчгүй 
болсон ч өсөлт 
хөгжилт нь буурахгүй 
нөхөн ургаж чаддаг

•	 Шавжийн 
хөнөөл тодорхой 
түвшинд хүртэл 
таримлын ургац 
буурдаггүй

Энэтхэгт хийсэн туршилтаар 
навч  идэгч шавжаар 50 хүртэл 
хувь нь           идэгдэж гэмтсэн 
байцааны            навчнууд 14 
хоногийн дараа             нөхөн 
ургасан дүн гарсан байна. 

4.1.2 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Тариалан эрхлэгч ургамлын эрүүл мэнд, өвчин, хөнөөлт шавжийн 

экологийн талаар тодорхой мэдлэгтэй болсноор таримал ургамлыг 
хамгаалах урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 
боломжтой болно. Өвчин, хөнөөлт шавжийн өсөлт, хөгжилтөнд олон хүчин 
зүйл нөлөөлдөг учраас хамгийн мэдрэмтгий  үеийг нь олохын тулд тэдгээр 
өвчин, хортны талаар мэдлэг хэрэгтэй. 

Ургамал хамгааллын зарим  урьдчилан сэргийлэх аргууд:

1. Дасан зохицсон, тэсвэртэй сортыг сонгох (4.1.1-р хэсгийг үзнэ үү)
Тухайн орон нутгийнхаа хөрс, уур амьсгал, өвчин хортон шавьжийн  

байдалд дасан зохицсон тэсвэртэй таримал, сортуудыг сонгон тариалах 
нь чанар сайтай, эрүүл, тогтвортой ургац авах боломж бүрдэнэ. 

Цэвэр үр, суулгацын материалыг сонгох (доорх хэсгийг үзнэ үү)

хөнөөлт шавжийн өндөг, авгалдай, өвчин үүсгэгч болон хог ургамлаар 
халдварлаагүй баталгаатай үр хэрэглэнэ.

2. Тариалах тохиромжтой системийг сонгох (3.2 ба 3.5-р хэсгийг үзнэ үү)
•	 Таримлыг хольж тариалснаар хөнөөлт шавжууд хооллох эзэн 

ургамал цөөрч, энэ хэрээр ашигтай шавжийн амьдралд таатай 
нөхцөл бүрдэнэ.

•	 Таримлын сэлгээ нь хөрс, ургамлаар дамжин халдварладаг өвчний 
халдварлалтыг хязгаарлана. 
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•	 Ногоон бордуур ба нөмрөг таримал: хөрсний биологийн үйл 
ажиллагааг сайжруулж ашигтай организмын амьдрах таатай 
орчинг бүрдүүлнэ. 

3. Шим тэжээлийн бодисын тэнцвэртэй байдлыг хангах (3.1-р хэсгийг 
үзнэ үү)
•	 Бордоог бага тунгаар хэрэглэх: ургамлын тогтвортой өсөлт нь 

халдварлалтанд нэрвэгдэлтийг бууруулна. Бордоог маш ихээр 
хэрэглэх нь үндсийг давсаар гэмтээж, хоёрдогч организмаар 
халдварлагдах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

•	 Калийн тэнцвэртэй хангамж нь ургамлын дархлааг сайжруулж, 
мөөгөнцөр, бактерийн халдварлалтаас урьдчилан сэргийлдэг.

4. Органик бодисыг хэрэглэх:
•	 Хөрсний микроорганизмын нягтшил, үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

нь хөрсөөр дамжин халдварладаг өвчин үүсгэгч мөөгөнцрийн 
нягтралыг бууруулна. 

•	 Хөрсний бүтцийг тогтворжуулснаар агааржилт, ус нэвчилтийг 
сайжруулна.

•	 Ургамлын дархлааг сайжруулагч бодисоор хангана.

5. Хөрс боловсруулалтын зохистой аргыг хэрэглэснээр:
•	 Халдварласан ургамлыг задралд оруулна.

•	 Өвчин үүсгэгч, хөнөөлт шавж орогнох голомт болдог хог ургамлыг 
устгана.

•	 Хөрсөөр дамжин халдварладаг микроорганизмуудаас хамгаална

6. Усны  хангамжийг сайжруулах
•	 Талбайд ус тогтохоос сэргийлэх нь тогтмол усанд өвчин хортон 

үржих, таримал ургамлын үндэс агааргүйдэж ялзрахаас хамгаална. 

7. Өвчин үүсгэгч болон  хортон шавьжаар хооллогч  амьтан, бичил 
организмуудыг үржүүлэх (4.2-р хэсгийг үзнэ үү)

•	 Байгалийн ангуучдад өсч, үржихэд нь таатай нөхцөл бүрдүүлнэ.

•	 Байгалийн ангуучдыг гэмтээж устгадаг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй 
байна.

8. Тарих хугацаа ба ургамал хоорондыг зайг оновчтой сонгох
•	 Ихэнх өвчин үүсгэгч, хөнөөлт шавж таримал ургамлыг өсөлт 

хөгжилтийн тодорхой үе шатанд нь халдварлаж, гэмтээдэг 
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онцлогтой. Хэрэв таримлын тарих хугацааг оновчтой сонгож 
чадвал ургамлын өвчин хортонд эмзэг үеийг  хөнөөлт организмын 
тархалтын идэвхитэй   үетэй давхцуулахгүй байх боломжтой.

•	 Ургамал хооронд өвчний халдварлалтыг бууруулж чадахуйц 
хангалттай зайтай байх.

•	 Хөрсний агааржилтыг сайжруулснаар өвчин үүсгэгчийн өсөлт 
хөгжилт, халдварлалтыг бууруулна.

9.  Ариутгалын арга хэмжээг нягт нямбай хийх
•	 Халдварласан ургамлын навч, жимс зэрэг хэсгүүдийг талбайгаас 

зайлуулснаар өвчний тархалтаас сэргийлдэг.
•	 Ургац хураалтын дараа халдвартай ургамлын үлдэгдлийг устгана.

Таримал ургамлыг хамгаалах урьдчилан сэргийлэх аргууд:

1. Дасан зохицсон тэсвэртэй сор тууд 
  2. Цэвэр үр, суулгацын материал
3. Таримлын тохиромжтой систем
  4.Шим тэжээлийн бодисын тэнц вэртэй менежмент
5. Органик бодисын хэрэглээ
  6. Хөрс боловсруулалтын зохис той арга
7. Усны зөв менежмент
  8. Байгалийн ангуучдыг дэмжих
9. Тарих оновчтой цаг хугацаа
  10. Ариутгалын арга хэмжээ

Жишээ: Багсармал бордоо ургамлын өвчнийг хэрхэн бууруулдаг вэ?

Багсармал бордоо нь хөрсний шим тэжээлийн бодисыг нэмэгдүүлэхээс 
гадна өвчнийг бууруулдаг. Энэ нь шим тэжээлийн төлөө өвчин үүсгэгчидтэй 
өрсөлдөж, антибиотик болон бусад ариутгах, халдваргүйжүүлэх, 
нян, мөөгөнцөрыг үхүүлэх чадвартай бодисыг ялгаруулснаар өвчин, 
хортон, тэдгээрийн өндөг, авгалдайн амьдрах чадвар, өсөлт хөгжилтийг 
бууруулдаг эсвэл өвчин үүсгэгчдийг шимэгчилдэг маш олон төрлийн бичил 
организмууд багсармал бордоонд агуулагддагтай холбоотой юм.  

Хойд Вьетнамын Хай Фонг хэмээх газрын тариаланчид сульдаа өвчний 
бактераар халдварлагдсан хөрсийг багсармал бордоогоор бордоход 
тухайн талбайн лоолийн ургалт бордоогүй талбайнхаас илүү сайн, өвчний 
халдварлалт бага байсныг ажиглажээ.
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Үр ариутгал

Таримлын үр, үрслэг, суулгацыг  хөрсөөр дамжин тархдаг өвчин, 
хөнөөлт шавжаас хамгаалах зорилгоор тарихаас өмнө ариутгадаг. Органик 
тариаланд үр ариутгах үндсэн гурван арга бий. Үүнд:

1. Физикийн: үрийг халуун (ихэнхдээ 50-60ОС) усанд хийж ариутгана. 
2. Ургамлын ханд: үрийг сармис зэрэг фитонцид21 ихтэй ургамлын 

хандаар ариутгана
3. Биологийн: үрийг антангонист үйлчилгээтэй мөөгөнцөрөөр ариутгана. 

Жишээнь: Үрийг биологийн бодисоор ариутгах
Үрийн ариутгалд хэрэглэгддэг биологийн бодис нь ихэнхдээ хөрсөөр 

дамжин халдварладаг өвчин үүсгэгчийн эсрэг антагонист үйлчилгээтэй 
мөөгөнцөр, бактерийн бэлдмэл байдаг. Тухайлбал Bacillus subtilis-ын 
бэлдмэлийг Fusarium spp., Pythium spp. Rhizoctonia spp. гм. үрсэлгээний 
үндэсний ялзрал өвчний үүсгэгчийг устгах зорилгоор хэрэглэдэг. Энэ 
бэлдмэл шар буурцаг, улаан буудай, хүнсний буурцагт ургамлуудад 
хэрэглэхэд үр дүнтэй. Антагонист организмууд үрсэлгээний үндэс орчмын 
хөрсөнд өвчин үүсгэгчидтэй өрсөлдөн ургаж халдварлах эрсдэлийг 
бууруулдаг. 

4.1.3 Таримлыг арчилж тордох аргууд

Бүх урьдчилан сэргийлэх аргууд үр дүнгээ өгч чадахгүй бол эдийн 
засгийн алдагдалд орохоос сэргийлж бусад аргыг хэрэглэнэ. Органик 
тариаланд арчилгааны хэд хэдэн хувилбарууд бий. Үүнд: 

1) Байгалийн ангууч эсвэл антагонист үйлчилгээтэй бичил организмыг 
ашиглан биологийн аргаар тэмцэх (4.2-р хэсэгт дурдсан)

2) Ургамлын гаралтай, байгалийн бусад төрлийн бүтээгдэхүүнд 
суурилсан бэлдмэлийг ашиглах (4.3-р хэсэгт дурдсан)

3) Урхи, занга, баригч болон гараар түүх зэрэг механик аргаар устгах

Баригч, урхи
Урхи нь тодорхой төрлийн шавжийн тоо толгойг бууруулахад тустай. 

Хэрэв  бага хэмжээний талбайд урхийг эрт хэрэглэж чадвал шавж, мэрэгчид  

21 газрын хөрс, агаарт буй нянгуудыг устгаж, орчин тойрноо цэвэр ариун болгон үйлчилгээтэй 
дэгдэмхий бодис 
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хэт олноор үржин олширохоос урьдчилан сэргийлж чадна. Нэлээд хэдэн 
төрлийн урхиуд бий. Үүнд:

•	 Гэрлэн баригч – шөнийн цагаар идэвхтэй нисдэг шавжинд зориулагдана.
•	 Нүхэн урхи – хөрсөн дээрх амьдралтай шавж, нялцгай биетэн, хулганад 

зориулагдана.
•	 Наалдуулагч урхи – өнгөнд татагддаг тодорхой төрлийн шавжийг 

устгахад зориулагдана.
•	 Феромон22 урхи – эмэгчин шавжийн бэлгийн гормоныг ашиглан 

бэлтгэдэг тул эрэгчин шавжууд татагдан ирдэг.
Хэрэв олон тооны феромон урхитай савнууд байрлуулбал эрэгчин 

шавжууд хууртагдан ирж наалдаж үхсэнээр эмэгчин шавж үр тогтож үржих 
боломжгүй болно.

Механикаар устгах арга: Баригч, урхи

гэрлэн баригч Нүхэн урхи
 

Феромон урхи

4.2. Байгалийн ангууч
Яагаад зарим хөнөөлт шавжууд зарим таримал хор хөнөөл учруулаад 

заримд нь учруулдаггүй вэ? Яагаад зарим өвчин ганцхан улиралд хөнөөл 
учруулаад өөр улиралд гардаггүй вэ? Эдгээр асуултанд хариулахын тулд  
өвчин, хөнөөлт шавжийн амьдралын мөчлөг, тэдний хүрээлэн буй орчинтой 
үйлчлэх харилцан үйлчлэлийн зүй тогтлыг мэдэх нь чухал. Өвчин, хөнөөлт 
шавжийн популяцид нөлөөлдөг хүчин зүйлийг мэдсэнээр Та тэднийг хэрхэн 
удирдах түлхүүрийг олох болно.

Бид энэ бүлэгт дараах тодорхойлолтыг хэрэглэх болно. Үүнд: 
Хортон: Шавж, хачиг
Өвчин/өвчин үүсгэгч: Мөөгөнцөр, бактер, микоплазм, вирус, нематод
Махчин, ангууч Хортон мэрэгчид, хөнөөлт шавжаар хооллогч 

22 эрэгчин шавьжийг ирүүлэх үйлчлэл бүхий бэлдмэл
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4.2.1 Өвчин, хөнөөлт шавжийн экологи
Экологи нь аливаа организм ба түүний хүрээлэн буй орчин хоёрын 

харьцааг судалдаг. Өвчин үүсгэгч, хөнөөлт шавжийн хүрээлэн буй орчин нь 
температур, агаар, чийг, гэрэл зэрэг физикийн хүчин зүйлүүд, төрөл зүйлийн 
бүрэлдэхүүн, хооллох эх үүсвэр, байгалийн дайсан, өрсөлдөгчид (хооллох 
ижил эх үүсвэртэй организмууд) зэрэг биологийн хүчин зүйлүүдээс бүрдэнэ. 
ХАА-н экосистемд шавж ганц нэгээрээ биш популяцийн хэмжээнд тархсан 
байдаг. Навчийг идэж буй ганцхан шавж ургацын ноцтой алдагдалд хүргэж 
чадахгүй харин томоохон талбайд популяцаараа тархан хооллож буй 
хэдэн арван мянга, сая  төөлүүрүүд ургацын ихээхэн  алдагдалд хүргэдэг. 

Эдгээрийн харилцан уялдаа нь шавж буюу өвчин үүсгэгч томоохон 
популяцаар өсч үрждэггүй шалтгаан болно. Үүний учир нь цаг уурын 
нөхцөл нь амьдралын мөчлөгт нь тааламжгүй байж болно. Таримлын 
сорт шавжийг татдаггүй эсвэл өвчин үүсгэгч өсч үржихэд тааламжгүй байж 
болно. Эсвэл шавжаар хооллодог махчин амьтад хангалттай олон байж 
болно. Иймээс экологийн орчин нь шавжийн популяцын өсөлт хөгжилтөнд 
нөлөөлж цаашид хөнөөл учруулах хэмжээнд хүрэх эсэхийг тодорхойлж 
өгдөг байна. 

Шавжийн экологид нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

Температур Төрөл зүйлийн бусад бүрэлдэхүүн

Салхи Өрсөлдөгчид

Чийг Байгалийн ангуучид

Гэрэл

ШАВЖИЙН 
популяц

Хооллох эх үүсвэр

Шавжийн амьдралын мөчлөг

Ихэнх шавжууд  өсөлт хөгжилтийн бүхий л үе  шатандаа таримал 
ургамалд хөнөөл учруулдаггүй. Иймээс тэдгээрийн амьдралын мөчлөгийг 
мэдэх зайлшгүй шаардлагатай. Шавж ба өвчин үүсгэгч аль шатандаа 
тарималд аюул учруулдаг, хэзээ гарч ирдэг, хаана өвөлждөг зэргийг мэдэх 
нь урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад чухал ач холбогдолтой. 

Түүнээс гадна ихэнх шавж, өвчин үүсгэгчид ургамлын өсөлт хөгжилтийн 
тодорхой үе шатанд халдварлана. Иймээс өвчин, хөнөөлт шавжийн 
амьдралын мөчлөг ба таримлын ургалтын хугацааны харилцан үйлчлэл 
нь мөн адил чухал юм. 
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Хүлэмжийн цагаан далавчтан Trialeurodes vaporariorum Westw.-ы хөгжлийн 
бүдүүвч.

Хүлэмжийн цагаан далавчтан бол Монгол улсад хязгаарлагдмал 
тархалттай хорио цээртэй хөнөөлт шавж юм.

Хөнөөлт шавж болон тэдгээрийн ангуучдын популяцийн 
тэнцвэртэй байдал 

Өмнө өгүүлснээр шавж, өвчин үүсгэгч мөөгөнцөр, бактер гэх мэт 
хөнөөлт организмийн үржил, хөгжил хүрээлэн буй орчны нөхцлөөс 
хамаардаг. Хэрэв хүрээлэн буй орчны нөхцөл таатай бол популяцийн 
нягтшил нь өсч, тохиромжгүй тохиолдолд буурч байдаг. Энэхүү харилцан 
үйлчлэл хөнөөлт шавж болон тэдгээрээр хооллодог ангуучин шавжийн 
популяцийн тэнцвэртэй байдалд маш чухал нөлөөтэй. Хөнөөлт шавж 
өсч үржих таатай нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд популяцийн тоо толгой нь 
өснө. Хангалттай хоол тэжээлтэй болоход  ангуучин шавжийн тоо толгой 
нэмэгдэж, түүний идэш болдог хөнөөлт шавжийн тоо буурна. Хөнөөлт 
шавжийн популяцийн тоо толгой цөөрснөөр ангуучдын хүнс тэжээлийн 
нөөц хомсдож, эргээд ангуучдын популяцийг бууруулна. Энэ нь  хөнөөлт 
шавжийн популяц бүхэл бүтэн цикл (эргэлт)-ийн эхлэл болдгийг харуулж 
байна. Энэ нь популяцийн тэнцвэртэй байдлын ерөнхий зарчим бөгөөд 
хүнс тэжээлийн нөөц нь ангуучдын тоо толгойг хязгаарлагч хүчин зүйл юм.
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Хөнөөлт шавж болон тэдгээрийн ангуучдын популяцийн 
тэнцвэртэй байдал

Популяцийн тоо толгойн хамгийн дээд хэмжээ

Хөнөөлт шавьжийн тоо

Ангуучдын тоо Цаг хугацаа

 

Пестицидийн нөлөө

Пестицидийн хэт их болон буруу хэрэглээ нь дэлхийн аль ч бүсийн 
ХАА-д  ихээхэн эрсдэл учруулдаг.

Пестицид хэрэглэснээр өвчин үүсгэгч болон хөнөөлт шавжийн 
популяцид хоёр талын нөлөө үзүүлнэ.

 Үүнд:

•	 Ихэнх пестицидүүд ашигтай организмийг устгадаг бөгөөд хөнөөлт 
шавжийн өсөлт хөгжилтийг хязгаарладаг байгалийн ангуучид 
устсан учраас пестицид хэрэглэсэний дараагаар шавж маш 
хурднаар үржин олшрох тохиолдол гардаг. Мөн төдийлөн хөнөөл 
учруулдаггүй байсан шавж хөнөөл учруулж эхэлдэг. 

•	 Инсектицидэд тэсвэртэй популяц нэмэгдэнэ: Хэрэв пестицидийг 
тасралтгүй байнга хэрэглэвэл хөнөөлт шавж химийн бодист дасан 
зохицож тэсвэртэй болдог. Тэсвэрт чанар гэдэг нь шавж пестицидийн 
үйлчлэлийг даах чадвартай болж үхэхгүй болохыг хэлдэг. ХАА-н 
зонхилох хөнөөлт шавж хэд хэдэн төрлийн пестицидэд тэсвэртэй 
болсон байдаг учраас химийн аргаар устгахад төвөгтэй болсон 
байдаг. Тухайлбал: төмсний Колорад цох, тоорын бөөс, байцааны 
хивэн эрвээхий зэргийг дурьдаж болно.
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Хөнөөлт шавжийн байгалийн дайсанд үзүүлэх пестицидийн нөлөө

Хөнөөл 
учруулдаггүй  
шавж хөнөөл 
учруулж  эхэлнэ,  
пестицидэд 
тэсвэртэй 
болно

Пестицид хэрэглэсэн

Ангуучдын тоо

Цаг хугацаа
Хөнөөлт 
шавжийн тоо 

4.2.2 Өвчин үүсгэгч болон хөнөөлт шавжийн байгалийн дайсныг 
хамгаалах

Өвчин үүсгэгч болон хөнөөлт шавжийн байгалийн дайснууд, 
тэдгээрийг ашиглах нь

Тариалангийн талбайд олон төрлийн организмууд байдаг бөгөөд тэд 
бүгдээрээ “хөнөөлтэй” биш юм. Олон шавжууд таримлын экосистемд 
эерэгээр нөлөөлдөг. Зарим  нь ургамал юмуу хөрсөн дээр   орогнох, дамжин 
өнгөрөхдөө  таримлаар хооллодоггүй, хөнөөлт шавжийг ангуучилдаггүй 
энгийн шавжууд ч байдаг. Мөн таримлаар хооллож байгаа шавж бүрийг 
хөнөөлтэй гэж тооцох нь өрөөсгөл ойлголт юм. Тэдгээрийн популяц том 
биш, тоо толгой нь цөөн тохиолдолд  мэдэгдэхээр хор хөнөөл учруулдаггүй, 
учир нь таримал ургамал ургац бүрдүүлэх чадвараа хадгалж, өөрийгөө 
нөхөн төлжүүлэх чадвартай байдаг. Ийнхүү шавжууд нь  байгалийн 
ангуучдад хоол хүнс нь  эсвэл орон байр нь болж өгдөг.

Эдгээр байгалийн дайснууд нь Тариалан эрхлэгчид  өвчин болон 
хөнөөлт шавжийг устгахад тусалж байдаг тул “Тариалан эрхлэгчийн 
туслахууд” нь юм. Өвчин, хөнөөлт шавжийн байгалийн дайснууд нь хүнд 
хоргүй бөгөөд таримал ургамалд хор хөнөөлгүй. Тэдгээрийг дараах 
дөрвөн бүлэгт хуваана. Үүнд: ангууч (шавжийг амьдаар нь барьж иддэг), 
шимэгчид (шавжийн биед амьдарч түүний бие махбодоор хооллож, түүнийг 
аажмаар үхүүлдэг), өвчин үүсгэгчид  ( шавжийн биед халдварлаж, түүнийг 
өвчлүүлдэг), нематод.
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Байгалийн дайснуудын шинж чанар

Ангуучид23

•	 Түгээмэл тархалттай ангууч шавжнаас аалз, шүр цох, шаргал 
нүдэн, сохор бясаа зэргийг нэрлэж болно. 

•	 Ангуучид нь хөнөөлт шавжийг шууд барьж иддэг
•	 Олон төрлийн шавжаар хооллоно.

Шимэгчид
•	 Шар зөгий, шимэгч ялаанууд, бичил организмууд 
•	 Зөвхөн авгалдай нь шимэгч бөгөөд нэг эзэн шавжийн бие дотор 

өсч хөгжинө. 
•	 Шимэгчид ихэнхдээ эзэн шавжаасаа жижиг биетэй байдаг.

Өвчин үүсгэгчид 
•	 Мөөгөнцөр, бактер, вирус зэрэг өвчин үүсгэгчид  шавжийг 

халдварлуулснаар шавж өвчилж үхдэг.

•	 Өвчин үүсгэгчид нь шавжийг халдварлуулж, үржиж олшрохын тулд 
их чийгшил, бага гэрэл гэх мэт тусгай нөхцөл шаардана.

•	 Манай оронд Basillus thurengensis, Salmonella enteritidis 
Basillussubtilis (бактер), Beauveria bassiana (мөөгөнцөр), 
Metarhiziumanisopliae (мөөгөнцөр) зэрэг микробиологийн гаралтай 
бэлмэлүүд үйлдвэрлэлд өргөн ашиглагдаж байна.

Нематод 

•	 Зарим нематод (цэврүүт нематод) ургамалд хөнөөл учруулдаг бол 
зарим нь шавжийг өвчлүүлж үхүүлдэг. 

•	 Шавжид өвчин үүсгэгч нематод нь хөрсний амьдралтай эсхүл 
чийгтэй нөхцөлд амьдардаг хөнөөлт шавжний эсрэг ашиглахад үр 
дүнтэй байдаг.

23 Хөнөөлт организмаар хооллодог ашигтай амьд биет
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Байгалийн ангуучид  бол тариаланчдын  туслах  мөн

Ангуучин шавж:  аалз, хачиг, дэлэнч, бясаа

Шимэгчид: Шимэгч ялаанууд, бичил организмууд

Өвчин үүсгэгчид: мөөгөнцөр, бактер, вирус

Нематод: ургамал, шавжинд хөнөөл учруулагч 
нематод

Байгалийн ангуучдыг ашиглах нь

Байгалийн ангуучдын идэвхтэй популяц нь өвчин, хөнөөлт шавжийг 
сайн устгах ба тэднийг олноор өсч үржихээс сэргийлдэг. Иймээс органик 
тариаланч тариалангийн талбай түүний ойр орчинд хуучин байсан 
болон шинээр нутагшиж байгаа байгалийн дайснуудыг хамгаалж, тэдний 
нөлөөллийг дэмжих хэрэгтэй байдаг.

Үүний тулд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно. Үүнд: 
•	 Химийн органик тариаланд хэрэглэх хориотой пестицидийг огт 

хэрэглэхгүй байх
•	 Байгалийн дайснуудад хоол хүнс, орон байр нь болдог зарим амьд 

организм, шавжийг талбайдаа байлгах
•	 Холимог тариалан зэрэг олон төрөлт таримлын системийг мөрдөх
•	 Байгалийн дайснуудад хоол хүнс, орон байр болдог ургамлыг устгахгүй 

байх (тухайлбал: бие гүйцсэн ашигтай шавжны  хоол болдог цэцэг гм.) 

Байгалийн ангуучдыг дэмжин, хамгаалах нь  
•	Хүнс тэжээл, орон байраар хангах
•	Хор цацаж болохгүй
•	Талбайд өвс, сүрэл, хог шатааж болохгүй
•	Ургамлын төрөл зүйлийг олон байлгах 
хэрэгтэй
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4.2.3 Био-хамгааллын арга
Биологийн арга нь өвчин үүсгэгч болон шавжийн популяцуудын тэнц-

вэрийг хадгалахад байгалийн ангуучдыг ашиглахад үндэслэгддэг. Энэ нь 
бид газар бүр, талбай бүрт, цаг тутамд хувьсан өөрчлөгддөг төвөгтэй амьд 
организмуудтай ажиллаж байгаа гэсэн үг юм. Ургамал хамгаалах цогц 
аргын хүрээнд өвчин, хортонтой тэмцэх олон төрлийн био бэлдмэлүүдийг 
гарган авч үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд байгаа бөгөөд одоо ч энэ төрлийн 
судалгаанууд үргэлжлэн хийгдэж байна. Эдгээр бэлдмэлүүд амьд 
организмын гаралтай учир хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд хоргүй 
тул органик тариаланд ашиглах бүрэн боломжтой.

Байгалийн ангуучдыг гаргах авах
Талбайд тархсан ангуучдын популяц жижиг, тоо толгой нь цөөн бол 

хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд хангалтгүй учраас ашигтай амьд организмыг 
лабораторит юмуу өсгөвөрлөх нэгж дээр үржүүлэн өсгөнө. Үржүүлсэн 
байгалийн ангуучдыг таримлын талбай дахь ангуучдын популяцийн тоог 
нэмэгдүүлэн хөнөөлт шавжийн тоо толгойг бууруулахын тулд тадбайд 
шилжүүлэн гаргадаг. Байгалийн ангуучдыг өсгөж үржүүлэх үндсэн хоёр 
аргыг хэрэглэдэг. Үүнд:

•	 Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгалийн ангуучдыг ургалтын 
хугацааны эхэнд талбайд тавих. 

•	 Уур амьсгалын тааламжгүй нөхцөл эсвэл хооллох шавж байхгүйгээс 
байгалийн ангуучид ургалтын нэг үе шатнаас нөгөөд дамжин 
амьдарч чаддаггүй нөхцөлд хэрэглэнэ. Байгалийн ангуучдын 
популяц ургалтын хугацааны туршид таримлын ургах нөхцлийг 
бүрдүүлдэг.

•	 Байгалийн ангуучдыг хөнөөлт шавжийн популяц тарималд хөнөөл 
учруулж эхлэх үед гаргана. Өвчин үүсгэгчид нь “эзэн” шавжгүй 
өсч үржих боломжгүй байдаг тул өвчин үүсгэгчдийг ихэвчлэн энэ 
аргаар хэрэглэнэ. Шавжны ангуучдыг үржүүлэн гаргаж авах ажил 
нь өндөр өртөг зардал шаарддаггүй юм. 

Антагонист бичил биетнийг ашиглах нь 
Ургамлын өвчин, хөнөөлт шавжийн хөгжлийг дарангуйлдаг байгалийн 

дайсан нь мөөгөнцөр, бактер юм. Тэдгээрийг антагонист, бичил организмын 
инсектицид эсвэл био-пестицид гэж нэрлэнэ. 

Түгээмэл хэрэглэгддэг зарим антагонист бичил организмууд:
•	 Basillus thurengensis бактерийн бэлдмэлийг дэлхий даяар 1960-аад 

оноос бичил организмын инсектицид болгон үйлдвэрлэж зах зээлд 
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нийлүүлж эхэлжээ. Манай оронд Basillus thurengensis-ийн нутгийн 
омгийн судалгаа 1988 оноос эхэлж “Энтомотоксин” өтгөрүүлсэн 
биобэлдмэлийг үйлдвэрлэн ойн хөнөөлт шавж - Сибирийн хүр 
эрвээхий, Өрөөсгөл хүр эрвээхийн хүрэнцэрийг устгахад тус тус 
туршин, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.

•	 Beauveria bassiana-шавжийг үхүүлдэг мөөгөнцөр. Энэ мөөгөнцрийн 
олон омгууд байдаг ба манай оронд 2007 оноос судалж нутгийн 
омгуудыг илрүүлэн “Бассиана мускардин” биобэлдмэлийг 
үйлдвэрлэн  Өрөөсгөл хүр эрвээхий болон Якобсоны төөлүүрч 
эрвээхийн хүрэнцэр, царцаа, байцааны хивэн эрвээхийн 
хүрэнцэрийг устгахад ашиглаж байна. 

•	 Metarhiziumanisopliae- мөөгөнцөр. Энэхүү мөөгөнцрийн нутгийн 
омгийг ашиглан “Green” биобэлдмэлийг үйлдвэрлэн  Өрөөсгөл хүр 
эрвээхэйн хүрэнцэр, царцаа, модлог ургамлын бясаа, нөмрөгтэй 
тэмцэхэд ашиглаж байна. 

•	 Basillussubtilis бактерийн нутгийн омгийг 2007 онд илрүүлж  
ургамлын өвчинтэй тэмцэхэд ашиглах зориулалттай  биобэлдмэл 
гарган авахаар ажиллаж Fusarium spp. Alternaria penax, Rhizoctonia 
solani, Colltotrichum spp. зэрэг мөөгөнцрийн өвчинтэй тэмцэх 
судалгаа амжилттай хийгдэж байна. 

•	 Salmonella enteritidis- бактерийн нутгийн омгийг Монгол чичүүлээс 
ялган авч  “Бактобромадиолон биобэлдмэл”-ийг гарган бэлчээрийн 
үлийн цагаан оготнотой тэмцэхэд хэрэглэж байна. 

•	 Хог ургамалд сонгомол үйлчилдэг Alternaria болон Cercospora 
гэсэн хоёр төрлийн мөөгөнцөрийг Урвуу гагадай, Цагаан лууль 
зэрэг хог ургамлаас ялган авч цаашид биогербицид үйлдвэрлэх 
судалгааны ажил хийгдэж байна.

Бактофит-ыг Bacillus subtilis – ийн ИМП-215 омгийг үндэслэн ОХУ-д 
үйлдвэрлэдэг ба найрлаганд нь антагонист, антибиотик  үйлчилгээтэй 
метаболитууд, гумат кали (натри), Mn, S, Cu, B, Fe, Zn, Mo зэрэг бичил 
элементүүд, бэлдмэлийн тогтвортой хадгалагдах нөхцлийг хангадаг 
инертийн дүүргэгчид орсон.

Бактофитыг дараах зориулалтаар хэрэглэнэ. Үүнд: 

1. Таримлын үр болон булцууг тарилтын өмнө ариутгах
2. Үрслэг шилжүүлэх үед үндэсний системийг ариутгах
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3. Ургалтын хугацаанд ургамлыг шүрших, услах
4. Гербицидтэй хамт хэрэглэх.
Бактофит бэлдмэл нь биологийн идэвхээ хөрс, ургамалд 7-20 хоног 

хадгална. 

Фитоспорин-М Жимс, жимсгэнэ 
болон бусад ургамлын мөөгөнцөр, бак-
терийн гаралтай өвчний эсрэг хэрэг лэдэг 
микробиологийн бэлдмэл юм. 

Ургамлын үрийг ариутгах, ургалтын 
хугацаанд шүрших, хөрсийг ариутгах, 
жимсийг өвчнөөс хамгаалж шүрших зэргээр 
хэрэглэнэ.

4.3 Байгалийн гаралтай пестицид
4.1 дүгээр бүлэгт дурдсанаар ургамлыг өвчин, хөнөөлт шавжинд 

тэсвэртэй болгох нь хамгийн дээд зэргийн хамгаалалт юм. Дасан зохицох 
тариалалтын арга, ашигтай организмыг ашиглах зэрэг экосистемийн 
сайн менежментийг хэрэгжүүлснээр өвчин хөнөөлт шавжийн тархалтаас 
урьдчилан сэргийлж, тэмцэж болно. Зарим тохиолдолд урьдчилан 
сэргийлэх арга үр дүнгээ өгөхгүй, өвчин хортноос учруулах гэмтэл нь эдийн 
засгийн нилээд их алдагдалд хүргэж болдог. Ийм үед байгалийн гаралтай 
пестицидийг ашиглан шууд устгах арга хэмжээ авах нь зүйтэй. Уламжлалт 
тариаланд таримлын хөнөөлт организмтай идэвхтэй  хэлбэрийн тэмцэх 
аргыг илүүд үздэг бол органик тариаланд урьдчилан сэргийлэх аргыг 
чухалчилдаг. Урьдчилан сэргийлэх арга хангалттай үр дүн өгөхгүй 
тохиолдолд л байгалийн гаралтай пестицидийг ашигладаг. 

4.3.1 Ургамлын гаралтай пестицид

Зарим ургамлууд шавжинд хортой нэгдлийг агуулдаг. Ургамлаас 
ялган авч халдварлагдсан таримал ургамалд хэрэглэдэг 
пестицидийг ургамлын гаралтай пестицид гэж нэрлэдэг. 
Хөнөөлт шавжийн эсрэг ургамлын ханд хэрэглэх нь шинэ арга 
биш юм. Ихэнх ургамлын гаралтай пестицидүүд хүрэлцэх 

(контактный), амьсгал боогдуулах болон хоол боловсруулах замыг нь 
хордуулдаг. Иймээс эдгээр нь нэлэнхүй үйлчилгээтэй бөгөөд олон төрлийн 
тэр дундаа ашигтай организмуудад ч нөлөөлдөг. Ургамлын гаралтай 
пестицидүүдийн хоруу чанар тийм өндөр биш ч тэдгээрийн нөлөөгөөр 
ашигтай организмын тоо ч бас цөөрнө. Үүнээс гадна ургамлын гаралтай 
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пестицидүүд нь ерөнхийдөө био-ялзрах чадвар өндөртэй учраас богино 
хугацааны дараа идэвхгүй болдог. Энэ нь ашигтай организмуудад дахиж 
сөрөг үзүүлэхгүй болж хүрээлэн буй орчинд аюул учруулахгүй гэсэн үг юм.

Хэдийгээр “байгалийн гаралтай” боловч өргөн хэрэглэгддэг зарим 
ургамлын гаралтай пестицидүүд нь хүн болон байгалийн ангуучдад маш 
их хортой байж болдог. Жнь: Тамхины ургамлаас гарган авдаг никотин нь 
хүн болон халуун цуст амьтдад хамгийн хортой органик хор юм. Томоохон 
талбайд ургамлын гаралтай пестицидийг цацахын өмнө жижиг талбайд 
экосистемд үзүүлэх нөлөөллийг туршиж үзэх хэрэгтэй. Иймээс юуны 
түрүүнд ургамлын гаралтай пестицид хэрэглэх нь тийм ч тохиромжтой 
хувилбар биш юм. Эхлээд ургамлын гаралтай пестицидийн экосистемд 
үзүүлэх нөлөөг сайтар судалж, ойлгох шаардлагатай. 

4.3.2 Ургамлын гаралтай пестицидийг бэлтгэх, хэрэглэх
Ургамлын гаралтай пестицидийг бэлтгэхэд шинжлэх ухааны мэдлэг 

шаардлагатай ч үнэтэй  материал, дэд бүтэц шаардахгүй. Энэ нь ихэнх 
ардын тариаланд хэрэглэгддэг нийтлэг зүйл юм. Нийтлэг хэрэглэгддэг 
ургамлын гаралтай пестицидүүд нь: 

	 Нийм 
	 Сармис 
	 Сонгино
	 Эгэл нарс
	 Хар лантанз
	 Хээрийн шивлээ
	 Хөдөөгийн шаралзгана
	 Гич

Нийм
Нийм нь тропикийн хуурай бүсэд ургадаг 

Azadiracta indicaхэмээх модноос гарган авсан, 
хэд хэдэн төрлийн инсектицид агуулсан бэлдмэл 
юм. Гол идэвхт бодис нь азадирактин бөгөөд олон 
төрлийн төөлүүр, бөөс, ялааг үхүүлдэг. Европ, Ази, 
Африкийн орнуудад өргөн хэрэглэгддэг, импортоор   
авч хэрэглэх боломжтой, олдоц сайтай.

Нийм модны навч ба үрний аль алинаар 
уусмал бэлтгэдэг. Үр нь тосыг ихтэй бөгөөд навчыг 
нь жилийн турш авч хэрэглэх боломжтой.
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Ниймийн уусмал бэлтгэснээс хойш наранд байлгавал 8 цагийн дараа 
идэвхт байдлаа алддаг тул оройн цагаар цацах нь үр ашигтай байдаг. 

Ниймийг өндөр концентрациар цацаж хэрэглэвэл таримлын навчийг 
түлэх,   мөн байгалийн ангууч шавжуудыг ч устгах аюултай. 

Ниймийн уусмал бэлтгэх аргыг доор өгүүллээ.

Ниймийн үрийн ханд бэлтгэх:

30г ниймийн хальсыг нь авсан үрийг 1 л усанд хийгээд 1 хонуулна. 
Дараагийн өглөө нь уусмалыг нарийн шүүрээр шүүж тэр даруйдаа 
шингэлэхгүйгээр шууд цацаж хэрэглэнэ. 

Сармисны ханд

50-150гр сармисны хумсыг үрүүлээр үрж эсвэл машиндаж жижиглээд 
10л усанд хийж лоолийн фитофтор, альтернариоз 
өвчний эсрэг шүршиж хэрэглэнэ. Мөн байцааны судлын 
бактериоз өвчний эсрэг байцааны үрийг сармисны өтгөн 
ханданд 1 цаг байлгаад тарих  нь сайн Байцааны 100 гр  
үрэнд  26 гр сармис орохоор тооцож ханд бэлтгэнэ.

Бөөрөнхий сонгины ханд

 Шүлхий хачигтай тэмцэхэд  бөөрөнхий сонгины 
20гр хальсыг 10л бүлээн усанд хийж 4-5 хонуулсны 
дараа шүүж 5 хоногийн зайтайгаар шүршиж хэрэглэнэ.

 Бөөрөнхий сонгины булцуу, цоор, навчийг 
жижиглэн 1кг-ийг 3 хувин усанд хийж 12 хоног 

дэвтээнэ. Ургалтын хугацаанд 2-3 удаа шүршинэ. Бөөрөнхий сонгины ханд 
нь лоолийг фитофтор өвчнөөс хамгаалах үйлчилгээтэй.
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Хар лантанз
1кг хатаасан 2 настай эсвэл 0,5кг 1 настай  хар 

лантанзны  хуурай навчийг 6-8 литр усанд хийж 12 
цагийн турш хандална. Хандыг шүүгээд 10литр ус, 30-40 
г барааны саванг  нэмж хийнэ. Ингэж бэлтгэсэн хандыг 
хуурамч гуалах өвчний эсрэг хэрэглэнэ. 

Хээрийн шивлээ
Хээрийн шивлээний  1кг  жижиглэсэн  иш навчийг 

1 литр усанд хийгээд буцалгана. Буцалгасан хандыг 
30 хоног   хадгалсаны шүүж шингэлээд мөөгөнцрийн  
өвчний эсрэг хэрэглэнэ. 

Хөдөөгийн шаралзгана

Хөдөөгийн шаралзганы уусмалыг гуалах өвчний эсрэг 
хэрэглэнэ: Шаралзганын жижиглэсэн  300 г иш, навчийг 
1литр ус хийгээд 7–8 цаг хандална. Хандыг шингэлээд 4-6 
хоногийн зайтай шүршинэ. Хандыг үргэлж шинээр бэлтгэн 
хэрэглэнэ.

Гич
Гичийн уусмалыг алимны цахлай, гүзээлзгэний 

толбожилтын эсрэг хэрэглэнэ. Гичийн  үрийн 100 г 
нунтгийг 10 литр халуун усанд  хийж 2 хоног хандалаад 
түүнийгээ усаар 1:1 харьцаагаар шингэлээд,  20 грамм 
эдийн саван хийгээд шүршинэ. 

Эгэл нарс 
Шинэ нэг наст мөчир, шилмүүсийг саарал илжрэл 

өвчинтэй тэмцэхэд хэрэглэнэ. 

Нарсны 2 кг шилмүүс эсвэл  нэг наст мөчрийг 8 
литр усанд хийж 5-7 хоног хандална. Хандыг харанхуй 
газар байлган өдөр бүр хутгана. Хэрэглэхийн өмнө 
хандыг 10 дахин усаар шингэлнэ. 
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4.3.3  Байгалийн гаралтай бусад  пестицид
Ургамлын хандаас гадна органик тариаланд хэрэглэхийг зөвшөөрдөг 

байгалийн гаралтай пестицидүүд байдаг. Гэвч эдгээр бодисуудын зарим нь 
байгальд бүрэн задардаггүй тул сонгож хэрэглэх нь чухал юм. Урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр хүссэн үр дүндээ хүрсэн сайн 
туршлага  олон байдаг. Зарим жишээг доор үзүүлэв. Үүнд:

Өвчний эсрэг:
	 Хүхрийг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг
	 Зэсийг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг (хөрсөнд хуримтлагдаж, 

хөрсний организмд хөнөөл учруулдаг)
	 Хүхрийн хүчилтэй аргиллик хөрсийг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг
	 Үнсийг хөрсөөр дамжин халдварладаг өвчний эсрэг
	 Шатаасан шохойг хөрсөөр дамжин халдварладаг өвчний эсрэг
	 Шаврыг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг
	 Хүнсний содыг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг

Шавжтай тэмцэхэд:

	 Савангийн уусмалыг хачиг ба бусад хатган сорох амны 
эрхтэнтэй шавжтай тэмцэхэд

	 Хүхрийг хачигтай тэмцэхэд (байгалийн дайснуудыг 
устгадаг)

	  Ургамлын үнсийг шоргоолж, навч идэгч, иш гэмтээгч 
шавжийг устгахад хэрэглэнэ. 

Үнсний ханд -ыг илжрэл 
өвчний эсрэг хэрэглэнэ. Модны 
300 г шигшсэн үнсэнд буцалсан 
халуун ус хийгээд 20-25 зөөлөн 
гал дээр буцалгана. Усыг анх 
байсан хэмжээ хүртэл нэмээд 

хөргөсний дараагаар шүүж, 10л ус нэмээд ургамлыг шүршинэ. 

Хүнсний сод-ыг жимсгэний модны  мөөгөнцрийн 
өвчний эсрэг  хэрэглэнэ. 10 литр усанд 1-2 хоолны 
халбага сод хийж уусмалыг бэлтгэн хэрэглэнэ. 
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4.4 Тариалангийн хог ургамалтай тэмцэх 
Хог ургамлууд нь ургалтын хугацаанд талбайд таримал ургамалтай 

өрсөлдөн ургаж ус чийг, шим тэжээлийн бодис, гэрлийг булаан авдаг 
тул таримлын өсөлт хөгжилтийг хэвийн байлгахын тулд хог ургамлаас 
урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байдаг. Хог ургамлууд нь таримлын 
ургацын хэмжээг бууруулах, чанарыг муутгах, хөрс боловсруулалт, тарилт, 
хураалтын болон үтрэм дээрхи ажлыг хүндрүүлэх  зэргээр   тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн үр  ашгийг багасгана. Мөн үр болон үндэсний тасархай 
зэрэг ургал эрхтнээрээ үржин олширч ирээдүйд тариалах тарималд хор 
хөнөөл учруулдаг. 

4.4.1 Хог ургамлын экологи
Аль ч улсад тариалангийн талбайд  ургасан байгалийн ургамлыг нийтэд 

нь хог ургамал гэж байгаа боловч бэлчээртээ бол ердийн л бэлчээрийн 
ургамал учир Хог гэдэг нэрийг тухайн ургамлын төрөл зүйлд биш хаана 
ургаж байгаагаас нь хамааран өгч буй нэр болохоос тухай ургамал нь 
хаана ч байсан Хог болдог гэсэн үг биш юм.  

Ихэнх байгалийн ургамал нь тухайн нутгийнхаа хөрс, уур амьгалын 
нөхцөлд  таримлаас  илүү сайн  зохицон амьдрах чадвартай учир  таримлыг 
үргэлж  дарангуйлж байдаг. Олонхи хог ургамлууд таримал  ургамал ургах 
боломжгүй, давсжилт ихтэй ургамалд шингэцтэй шим тэжээлийн бодисын 
агууламж багатай хөрсөнд ч ургаж чаддаг онцлогтой. Хог ургамлууд 
хөрсний нөхцлийн индикатор болохоос гадна зарим талаараа ач тустай. 
Үүнд:

•	 Хог ургамал нь зарим ашигтай организмуудад орогнох, үр төлөө 
үлдээх  орон байр, идэх хоол болж өгдөг (4.2-р хэсгийн үзнэ үү). Энэ 
нь хөнөөлт шавжийн тархалттай тэмцэхэд үнэ цэнэтэй хэрэгсэл 
болдог.

•	 Зарим хог ургамлууд мал, амьтны тэжээл болохоос гадна, хүний 
хүнсний хэрэглээнд ч тохиромжтой.

•	 Зарим хог ургамлыг эмийн зориулалтаар ашигладаг.

•	 Хог ургамлууд хөрснөөс шим тэжээлийн бодисыг сорж авдаг, тэгвэл 
тэдгээрийг хучлага эсвэл ногоон бордоо болгон ашигласнаар 
хөрснөөс авсан шим тэжээлийн бодисыг буцаагаад хөрсөнд хийж 
болно.

•	 Хог ургамлууд хөрсийг элэгдэл эвдрэлээс урьдчилан сэргийлдэг. 
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Гэвч хог ургамлууд таримлын ургах орчинд сөргөөр нөлөөлдөг. 
Тухалбал:Таримал ургамлуудын хоорондох гэрэл, агаарын эргэлт буурна. 
Энэхүү харанхуй, илүү их чийгтэй орчин нь өвчин үүсгэгчид тархан 
тарималд халдварлах тааламжтай нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Хог ургамлын ашиг тус
Хөнөөлт шавжийг 
өдөөж эзэн 
ургамал нь болно

Шавжийн орогнох 
орон байр болно

Хөрсөн дэх хөдөлгөөнгүй 
шим тэжээлийн бодисыг 
ургамалд ашиглагдах 
хэлбэрт оруулна

Ашигтай организмуудын 
тэжээл болно

Хөрсний нөхцлийн 
индикатор болно

Хөрсийг элэгдэл 
эвдрэлээс хамгаална

4.4.2  Хог ургамалтай тэмцэх
Органик тариаланд арчлах, тэмцэхээс илүү аливаа асуудлаас 

урьдчилан сэргийлэх зарчмыг баримталдаг. Мөн адил хог ургамалтай 
тэмцэхэд ч үүнийг баримтална. Органик тариалан дахь сайн менежмент 
нь хог ургамлын  таримал ургамалд үзүүлэх хор хөнөөлийг бууруулахад 
чиглэгдэнэ. Хог ургамал нь ургалтын хугацааны бүхий л үед тарималд хор 
хөнөөл учруулдаггүй. Хог ургамалтай таримлын өрсөлдөх хамгийн эмзэг 
үе нь түүний ургалтын эхний үе шатууд байдаг.  Залуу таримал ургамал 
эмзэг байх ба хэвийн өсч хөгжихийн тулд шим тэжээлийн бодис, гэрэл, 
ус чийгийг хангалттай хэмжээгээр шаарддаг. Хэрэв энэ үе шатандаа хог 
ургамалтай өрсөлдвөл таримал ургамлын өсөлт суларч өвчин, хортонд 
эмзэг болно. Таримлын өсөлт, хөгжлийн хожуу  хугацаанд хог ургамлын  
биологийн хор хөнөөл багатай. Гэвч зарим хог ургамал ургац хураахад 
хүндрэл учруулж, ургацын чанарыг муутгана. Иймээс таримлын эмзэг үед 
талбайд ямар ч хог ургамал байхгүй байх ёстой юм. Жишээ нь шарилжны 
амт үнэр шингэсэн буудайг гурилын үйлдвэрт авахгүй учир  малын тэжээлд  
шилжүүлнэ. Луулийн нойтон үртэй тариа  үтрэмд удаан байвал нь амархан 
халж ялзран муудна. 

Хог ургамлын менежментэд арга хэмжээ авах цаг хугацааг харгалзах нь 
зайлшгүй чухал юм. Ерөнхийдөө арга хэмжээ нь хог ургамлын популяцыг 
таримал ургамалд эдийн засгийн алдагдал үзүүлэхгүй, ургацын чанарыг 
муутгахааргүй бага хэмжээнд байлгах зорилго тавьдаг. 
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Хог ургамлын хор хөнөөлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ

Нэг хугацаанд урьдчилан сэргийлэх хэд хэдэн арга хэмжээг авч болно. 
Арга хэмжээний үр дүн нь хог ургамлын төрөл зүйл, хүрээлэн буй орчны 
нөхцлөөс ихээхэн хамаарна. Зарим аргууд олон төрлийн хог ургамал  
тархахаас урьдчилан сэргийлэхэд маш их үр дүнтэй байдаг тул өргөн 
хэрэглэгддэг. Үүнд:

1. Хучлага хэрэглэх (2.6-р хэсгээс үзнэ үү): хар өнгийн нийлэг хальс, 
өвс, сүрлэн хучлага нь нарны гэрлийг хааж    хог ургамлын ургалтыг 
зогсоодог. 

2. Амьд ногоон бүрхэвч: Бүрхэвч таримал нь гэрэл, шим тэжээлийн 
бодис, ус чийгийг өрсөлдөн авч хог ургамлын ургалтаас урьдчилан 
сэргийлж чаддаг. 

3. Таримлын сэлгээ: Сэлгээ бол хог ургамлын үр, үндэсийг тохируулах 
хамгийн үр дүнтэй арга юм. Таримлын нөхцлийг сольж өөрчилснөөр 
хог ургамлын  ургалт, тархалтыг сааруулдаг. 

4. Тарих хугацаа ба үрийн норм:
a. Үрийг тохиромжтой хугацаанд тариалснаар хог ургамал 

таримлын эмзэг үед хор хөнөөл учруулах нь бага байна.
b. Хогтолт ихтэй талбайд тарих үрийн нормыг нэмэгдүүлэн тарих 

нь  хог ургамлыг дарангуйлах боломж олгоно.

5. Хөрс боловсруулах аргууд нь хог ургамлын дарамт, зүйлийн 
бүрэлдэхүүнд нөлөөлдөг:
a. Тухайлбал: Тэг элдэншүүлгийн технологи нь бүх ногоон 

ургамлыг үхүүлж дараа нь тарих тарималд таатай нөхцөл 
бүрдүүлнэ. 

b. Ихэнх хог ургамлын үр, үндэс нь   таримлын тарилтаас өмнө 
ургаж эхэлдэг учир  тарилтын өмнө хөрс боловсруулалт хийх 
нь үр дүнтэй

6. Хог ургамлын үрийг тархаахгүйн тулд үрийг нь бүрэн боловсрохоос 
өмнө хадах, хагалах зэргээр арга хэмжээ авах нь чухал.

7. Таримлын үрийг хог ургамлын үрээр бохирлогдохоос урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
a. Хог ургамлын үр хөрс боловсруулах техник, мал амьтнаар 

тархахаас сэргийлэх
b. Цэвэр үрээр тариалах нь чухал. 
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Механик арга хэмжээ

Шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн үед 
ч хог ургамлын нягтшил багассан боловч таримлын ургалтын хугацааны 
эхэн үе дэх эмзэг үед үр дүн нь хангалтгүй байх тохиолдол гардаг. Энэ үед 
хог ургамалтай тэмцэх механик арга хэмжээ авна.

Хог ургамлыг гараар устгах нь хамгийн чухал арга боловч хөдөлмөр 
зарцуулалт ихтэй, бүтээмж багатай, хүнсний ногоо жимс зэрэг бага талбайд 
тариалсан тарималд хэрэглэхээс хэдэн зуун мянган га үр тариа, тэжээл, 
төмсны ургамал үр дүн бага болно.  

Хог ургамлыг шатааж устгах нь хэдийгээр үр дүн сайн боловч цаг 
хугацаа, хөрөнгө хүч их хэрэгтэй болдогоос гадна хөрсний өнгөнд байгаа 
бүх ашигтай организмуудыг хамт устгахаас гадна хиаг, өлөн зэрэг үндсээрээ 
үрждэг ургамалд  нөлөө багатай  байдаг. 
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. МАЛ АЖ АХУЙ

5.1 Мал маллагаа
Мал аж ахуйг газар тариалантай хослуулан эрхлэх нь Органик ХАА-н 

нэг зарчим, давуу тал юм.  Хуурай, сэрүүн бүсийн  хөрсний шим тэжээлийн 
бодисын эргэлтэнд МАА чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Монгол орны хувьд  МАА 
бол хүнсний хангамж,  ХАА-н салбарын  чухал дэд салбар юм.

Органик ХАА-н мал аж ахуйн салбар нь үр ашиг муутай болон эрчимжсэн 
мал аж ахуй ахуй хоёрын аль алинаас нь ялгаатай. Үр ашиг муутай МАА нь 
нийтийн эзэмшлийн бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэх зэргээр байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөтэй байдаг бол, эрчимжсэн МАА-д мал амьтдыг тав тух муутай 
байран маллагаатай нөхцөлд байлгадаг.

5.1.1 Мал аж ахуйн чиг үүрэг

Малыг тариалангийн аж ахуйтай хослуулах

Мал аж ахуйг газар тариалантай хослон эрхлэх нь хөрсний шим 
тэжээлийн бодисын эргэлтэнд таатай нөхцөл бүрдүүлэх боломжтой болно. 
Сүрэл, иш, навч үндэс зэрэг ургамлын бүх төрлийн үлдэгдэл хаядлууд 
нь малын тэжээлд өргөн ашиглагддаг. Үүний зэрэгцээ малын бууцаар, 
шивхээр хөрсийг бордох  нь хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэхэд маш 
их ач холбогдолтой. Аж ахуй эрхлэгчид мал, амьтны гаралтай сүү, өндөг, 
мах зэрэг бүтээгдэхүүнээр өөрсдийн  хүнсний  хэрэгцээг хангахаас 
гадна, хэрэгцээнээс илүү гарсан бүтээгдэхүүнээ худалдаалж орлого олох 
боломжтой. 
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Мал, амьтан өсгөн, үржүүлэх хэрэгцээ  

Мал,  амьтад нь дараах олон талт үүрэгтэй. Үүнд:

•	 Хөрсний үржил шимд чухал ач холбогдолтой бууцыг бий болгодог
•	 Мах, сүү, өндөгөөр  зэрэг хүнсээр хэрэгцээгээ хангах, зах зээлд 

борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэх
•	 Сүрэл,  хивэг, лай, гал тогооны хаягдал зэрэг дагалдах бүтээгдэхүү-

нүүд дахин ашиглагдана
•	 Ачлагын мал амьтан хөрс боловсруулалт, тээвэрт ашиглагдана
•	 Мах, арьс шир, өд, эвэр гм. түүхий эдийг өгнө 
•	 Хөрөнгө оруулалт эсвэл банкны үүргийг гүйцэтгэнэ
•	 Хөнөөлт шавж, хог ургамалтай тэмцэхэд тэжээвэр галуу, тахиа 

зэрэг амьтдыг ашигладаг
•	 Соёл, шашны ач холбогдолтой (алдар хүнд, баяр ёслол)
•	 Үржүүлэгт ашиглах эсвэл худалдаалах залуу төл малыг төрүүлж, 

өсч үржинэ.
Мал, амьтны төрөл, зүйл бүрийн  аж ахуйд гүйцэтгэх үүрэг нь өөр өөр 

байна. Энэ нь мөн аж ахуй эрхлэгчийн өөрийнх нь зорилгоос хамаардаг.

Манай орны хувьд МАА-г эртнээс эрхэлж ирсэн арвин баялаг 
туршлагатай. Харин газар тариалантай хэрхэн органик маягаар хослуулан 
эрхлэх аргыг сурч мэдэж авах нь чухал юм.
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Мал аж ахуй эрхлэх шийдвэр гаргах нь
МАА-г аж ахуйг үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэх эсвэл дагалдах туслах 

аж ахуй  болгох  талаар шийдвэр гаргахдаа дараах хэдэн асуултыг өөртөө 
тавьж  анхаарал тавибал зохино. Үүнд:

Миний аж ахуй тохиромжтой юу?
1.  Хэдий тооны мал, амьтныг хангах ус бэлчээрийн боломж байгаа,
2. Чухам ямар чиглэлийн, ямар үүлдэр, угсааны мал үржүүлбэл энд 

боломжтой байгаа,
3.  Таны өөрийн санхүүгийн болон мэдлэг, чадвар, дадлага туршлага 

ямар хэмжээний аж ахуй эрхлэхэд таарах,
4. Манай тариалангийн салбарт мал аж махуйн салбараасаа юуг нь  

яаж ашиглах  боломж хэрэгцээ байгаа, 
5.  Дотоодын хэрэгцээнээсээ илүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэвэл 

борлуулах зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, үнэ ямар байх,
6.  Мал аж ахуйг газар тариалантай хосон эрхэлсэний зардал, үр 

ашгийн тооцоо ямар гарч буй зэргийг бодолцож байж шийдвэр 
гаргах нь зүйтэй.  

Мал аж ахуй эрхлэх шийдвэр гаргахдаа
Миний аж ахуй тохиромжтой 
юу?

Надад шаардлагатай 
орцууд байгаа уу?

•	 Зай талбай
•	 Тэжээл
•	 Мэдлэг

•	 Хөдөлмөр
•	 Тэжээл
•	 Мал эмнэлгийн тусламж
•	 Үүлдэр

МАА манай аж ахуйдашиг 
шимээ өгөх үү?

Бүтээгдэхүүнээ борлуулах 
зах зээл олдох уу?

•	 Бууц ашиглалт
•	 Бүтээгдэхүүнээ өөрийн 

хэрэгцээнд нийлүүлэх үү, 
худалдаалах уу?

•	 Тарималд нөлөөлөх үү?

•	 Хэрэгцээ
•	 Үнэ нь зардлаа нөхөх эсэх
•	 Өрсөлдөөн

5.1.2 Аж ахуйн мал, амьтдад тавигдах шаардлага 
Органик аж ахуй эрхлэгчид урт хугацаанд сэтгэл ханамжтайгаарашиг 

шимээ өгөх эрүүл мал амьтантай байхыг зорьдог. Энэ зорилгод хүрэхийн 
тулд аж ахуйн мал амьтдын төрөл бүрийн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан 
үзэх ёстой. Үүнд:

•	 чанартай тэжээл хангалттай хэмжээгээр байх, хивэгч мал амьтанд 
бол олон төрлийн тэжээл байх шаардлагатай.
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•	 усан хангамж сайн байх.
•	 хангалттай зай талбай, нарны гэрэл, цэвэр агаар бүхий малын 

цэвэрхэн хашаа хороотой байх.
•	 тааваараа бэлчээрлэх, байгалийн зан авираа гаргах  боломжтой 

байх.
•	 эрүүл нөхцөл, шаардлагатай бол мал эмнэлгийн хяналт хийх.
•	 Мал, амьтдыг хэт их бөөгнөрүүлж дарамт үүсгэхгүйгээр бусад мал 

амьтадтай харицах боломжтой байх.
•	 Сүргээр амьдардаг малын хувьд сүргийн бүтэц нас, хүйсийн хувьд 

зохистой байх 

Мал, тэжээвэр  амьтдын аж ахуй эрхлэхэд  юу хэрэгтэй вэ? 
(Тахианы жишээн дээр)

    

Ааш авир: чөлөөтэй хөдлөх 
боломжтой

Тэжээл: Олон 
төрлийн, хэмжээ нь 

хангалттай байх

Эрүүл мэнд: Эрүүл ахуйн 
нөхцөл сайн, шаардлагатай 

тохиолдолд эмчлэгдэх

Харилцаа: тусгаарлагдахгүй, 
бөөгнөрөл үүсэхгүй байх

Орон байр: Хангалттай зай 
талбай, гэрэлтэй байх 

Ус: Цэвэр ус уух 
боломж байх

Сүрэг: Нас, хүйсийн 
зохистой харьцаатай байх
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МАА-н талаар ОУОХААХХ-ны үндсэн стандартын заалт 
Органик МАА эрхлэх гэдэг нь зөвхөн органик тэжээлээр 

хооллож, нийлэг, биологийн идэвхит болон гений 
өөрчилөлттэй нэмэлт тэжээлээс татгалзахаас гадна, аж 
ахуйн мал, амьтны төрөл бүрийн хэрэгцээ шаардлагын сэтгэл 
ханамжтай байлгахад анхаардаг. Мал амьтдыг эрүүл мэнд, 
ая тухтай байлгах нь хамгийн чухал зорилтуудын нэг юм. 
Гэмтээх, байнга уяж чөдөрлөх эсвэл сүргээс нь тусгаарлах, 

хашаа торонд байлгах, тээвэрлэх, айлгаж, зодох зэргээр зовоохоос аль 
болох зайлсхийх шаардлагатай. Өөрийн эзэмшлийн газаргүй мал аж ахуй 
эрхлэлт тухайлбал өөр аж ахуйгаас органик бус гаралтай  тэжээл худалдан 
авах, бэлчээрлүүлэх зай талбайгүй байх зэргийг органик хөдөө аж ахуйд 
зөвшөөрдөггүй.

Органик технологиор мал, тэжээвэр амьтны аж ахуй эрхлэгчидэд 
зориулсан, хашаа хороо, тэжээл, мал эмнэлгийн тусламж, үржүүлэг, 
худалдан авалт, тээвэрлэлт болон нядалгааны талаар нэг бүрчлэн 
дэлгэрэнгүй  заалт бүхий  олон стандартууд бий. Тэдгээрээс хамгийн 
чухлыг нь дор дурдав:

Мал амьтны ая тух
•	 Чөлөөтэй бэлчээрлэх, байгалийн ааш 

араншингаа илэрхийлэх боломжтой байх
•	 Торонд байлгах, мал амьтны бэлчээх 

бэлчээргүй байхыг хориглоно
•	 Тэжээл, ус, агаар болон нарны гэрэл 

хангалттай байх
•	 Гэмтээж зовоохгүй байлгах
•	 Гардан болон зохиомол хээлтүүлэг хийхгүй байх

Мал эмнэлгийн эм
•	 Урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээг эмчилгээнээс илүүд 
үзэх

•	 Хэрэв байгалийн эм үр 
дүнгүй байвал уламжлалт эм 
хэрэглэхийг зөвшөөрнө

•	 Нийлэг өсөлт дэмжигч, гормон, 
тайвшруулах эмийг хориглоно

Тэжээл
•	 Малын тэжээлийн хамгийн доод тал нь 80-

90% нь органик аж ахуйгаас гаралтай байх
•	 Тэжээлийн хамгийн ихдээ 15% нь уламжлалт 

гаралтай байж болно (хивэгч амьтдын хувьд 
хамгийн ихдээ 10%)

•	 Нийлэг нэмэлт тэжээлийг хориглоно

Худалдан авалт, үржүүлэг
•	 Сүрэг сэлбэлтийг органик 

технологоор өсгөсөн мал 
сүргээс худалдан авах Үр 
хөврөл шилжүүлэн суулгасан 
болон генетикийн өөрчлөлттэй 
организмыг хориглоно.

Мал амьтны тоо хэд байвал зохистой вэ?
Аж ахуй дахь мал амьтдын тоог зохистой байлгахын тулд дараах 

зүйлийг анхаарах ёстой. Үүнд:
•	 Хүйтний улиралд үед аж ахуйн мал, амьтны тэжээлийн олдоцтой 

байдал
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•	 Бэлчээрийн даац хангалттай 
•	 Мал амьтны хашаа хорооны хэмжээ
•	 Таримал тэжээл болон өөрийн аж махуйн бусад тариалангийн  

талбайд цацаж болох органик бордоо, бууцны хүрэлцээ, 
•	 Мал, амьтдыг маллах хүн хүч байгаа эсэх
Цөөхөн тооны мал, амьтныг хангалттай сайн тэжээсэн үед нэг мал 

ногдох эдийн засгийн ашиг  нь олон мал, амьтныг муу эрхэлснээс илүү 
байдаг. Малын тэжээлийн зөвхөн тоо хэмжээ биш, тэжээлийн чанарт 
анхаарах нь чухал.

5.1.3 Хашаа хороо
Хашаа хороо нь түүнд байлгах амьтдын төрлөөс хамаарч янз бүр 

байна. Жишээ нь: Шувууны аж ахуйн хувьд шувуудыг хэт их халахааргүй 
саравчинд байлган ялгадастай нь холилдуулахгүй, чөлөөтэй бэлчиж 
байхаар зохион байгуулна. Үйлдвэрийн аргаар эрхэлсэн шувууны аж 
ахуй (торонд байрлуулсан)-н бүтээгдэхүүнийг органик тэжээл хэрэглэсэн 
эсэхээс үл хамааран аль ч улс оронд органик гэж үздэггүй.  

Хашаа хороог төлөвлөх 
Нүүдлийн мал аж ахуйгаас бусад аж ахуйд мал, амьтдыг нь түр 

хугацаанд хашаа саравчинд байлгадаг. Мал аж ахуйг газар тариалантай 
хослуулсан тохиолдолд мал амьтдын хөдөлгөөн нь тарималд хохирол 
учруулахаас сэргийлэгдсэн, мал амьтны хөдөлгөөнийг хяналтанд 
байлгахыг шаарддаг. Мал амьтад эрүүл, ая тухтай байлгахын тулд хашаа 
саравч нь дулаан, агааржилт сайтай,  цас, борооноос хамгаалагдсан байх 
шаардлагатай. Хашаа саравчийг барихдаа дараах зүйлүүдийг анхаарах 
ёстой. Үүнд:

•	 Хэвтэх, зогсох, хөдлөх, долоох, маажих гм. байгалийн унаган зан 
авираа илэрхийлэх боломжтой, зай талбай хангалттай 

•	 Гэрэл хангалттай байх (сонин унших боломжтой гэрэлтэй байх ёстой)
•	 Нарны гэрэл, цас, бороо, хэт хүйтэн температураас хамгаалагдсан байх

•	 Агааржилт хангалттай, хэт хуурай биш байх
•	 Хуурай, дулаан, зөөлөн  дэвсгэртэй байх
•	 Байгалийн зан авираа илэрхийлэх хэрэгслүүд тухайлбал: шувууны 

аж ахуйд бол шувууд суух хөндлөвч мод, төмөр, элсэн ванн, өндгөө 
дарах тусгаарласан үүр байх гм.

•	 Бууц, сангасыг нь цуглуулж, хадгалах байртай 



158 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Хашаа, саравчийг энгийн, орон нутагт олдоцтой материалаар барьж 
болно. Ихэнх орнууд хашаа байр, саравчийг барих уламжлалт арга 
туршлагатай байдаг бөгөөд бүс нутгийнхаа орчин нөхцөлд тохирсон 
хамгийн тохиромжтой хашаа саравчны загварыг бий болгосон байдаг. Хэрэв 
энэхүү уламжлагдан ирсэн арга барилыг дээрх зарчмуудтай хослуулснаар 
тухайн нутаг орондоо тохирсон, мал амьтанд ээлтэй системийг бий болгох 
боломжтой.

Дэвсгэр
Малын хашаа хорооны шалыг зөөлөн, хуурай, цэвэр байлгахын тулд 

дэвсгэр материал ашиглах бөгөөд энэ нь амьтны эрүүл мэндэд чухал ач 
холбогдолтой. Дэвсгэр нь сүрэл, лай, навч, иш бусад орон нутагт олдоцтой 
материал байж болно. Эдгээр нь мал амьтны ялгадсыг шингээж авдаг. 
Дэвсгэрийг өдөр тутам солих эсвэл дээр нь шинэ материал нэмж, зузаалан 
дэвсэж тодорхой хугацааны дараа сольж  болдог. 

Аж ахуйн мал амьтдын  байр, хашаа, саравч

Үхрийн хашаа Тахианы байр

Ямааны хашаа Тахианы байрны дотор тал
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5.2 Мал амьтдыг тэжээх 
Малын тэжээлийн олдоц нь мал аж ахуйн хөгжилийг хязгаарлагч хүчин 

зүйлсийн нэг юм. Органик мал аж ахуй нь  үндсэндээ тухайн аж ахуйд 
үйлдвэрлэгдсэн тэжээл дээр суурилдаг. Мал амьтдын эрүүл мэнд болон 
хэрэглэж буй тэжээлийн найрлага, тоо хэмжээний хооронд шууд хамаарал 
байдаг нь хүнийхтэй адил юм. 

5.2.1 Тэнцвэртэй тэжээл
Мал амьтны тэжээлийн хэрэгцээ
Малаас арвин их ашиг шим авахын тулд тохиромжтой тэжээлийг 

хангалттай хэмжээгээр өгөх нь чухал. Хэрэв аж ахуй дахь тэжээл 
үйлдвэрлэх боломж  хязгаарлагдмал бол түүндээ тохируулан цөөн тооны 
мал амьтдыг хангалттай тэжээлээр тэжээх нь эдийн засгийн хувьд ашигтай. 
Тэжээлийн зохистой хэмжээ ба найрлага нь амьтны төрөл болон тэдгээрийн 
зориулалтаас хамаарна. Тухайлбал: тахиаг мах эсвэл өндөгний, малыг сүү, 
мах, уналага, ачлага, спортын  зориулалтаар тэжээх гм. Сүүний үнээнд 
шинэхэн ногоон өвс, дарш, өгөх хэрэгтэй. Яг ийм тэжээлийг мах, уналга, 
ачлага, спортын зориулалтаар өсгөж буй  малд өгвөл  эдийн засгийн ашиг 
үгүй болно. Харин сүүний үнээнд дарш өгөхгүй уурагт тэжээлээр тэжээвэл 
сүүнийг гарч буурч, таргалан бас л ашиггүй болно. 

Тохиромжтой тэжээл нь мал амьтныг эрүүл, ашиг шимтэй байлгадаг. 
Хэрэв мал амьтад тохиромжтой тэжээлийг зохистой хэмжээгээр тогтмол 
авч чадаж байвал үс ноос (өд сөд) нь гялалзан өнгөтэй харагддаг. Хивэгч 
малын хувьд тэжээлийн дийлэнх хэсэг нь бүдүүн тэжээл (өвс, навч)-ээс 
бүрдэх ёстой. Хэрэв тэжээлийн нэмэлт, баяжмал (хөдөө аж ахуйн дайвар 
бүтээгдэхүүн болон хаягдал) хэрэглэх тохиолдолд тэдгээр нь өсөлт 
дэмжигч болон бусад нийлэг бодис агуулаагүй байх ёстой. Үнэтэй баяжмал 
авахын оронд аж ахуйд уургаар баялаг буурцагт ургамлыг нөмрөг таримал 
болгон тариалах эсвэл ургамлан хашлага, мод ургуулж тэжээлд ашиглаж 
болно. Хэрэв байгаа тэжээлийн эрдсийн агууламж нь мал амьтны хэрэгцээ 
шаардлагыг хангаж чадахгүй байвал шахмал давс эсвэл нийлэг нэмэлт 
бодисын агууламжгүй органик  нэмэлт тэжээл хэрэглэж болно.

Тэнцвэртэй тэжээл

Бэлчээрлүүлэх ба суурин маллагааны 
аль алинд нь тэжээлийн янз бүрийн 
үет ургамлууд шаардагдана.

Буурцагт ургамал нь 
уургаар баялаг 
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5.2.2 Тэжээл тариалалт

Малыг бэлчээрлүүлэх ба суурин маллагааныялгаа

Мал амьтдыг тэжээнэ гэдэг нь бүтэн жилийн туршид, бэлчээрийн 
болон таримал  тэжээлээр хангана гэсэн үг юм. Байгалийн өвс, таримал  
ургамал, тэдгээрийн үлдэгдэл эсвэл модны тайрч танасан навч нарийн 
мөчрийг  боловсруулан тэжээл хийх боломжтой. Бэлчээрлүүлэх нь суурин 
маллагаанаас хөдөлмөр бага шаардах боловч их талбай шаарддаг, 
мөн мал амьтдыг тариалангийн талбайд оруулахгүй байхын тулд зохих 
арга хэмжээг авах шаардлагатай байдаг. Байгалийн бэлчээрээр  дагнан 
маллахад ашиг шим бага байх боловч энэ нь амьтдын эрүүл мэнд, тав  
тухад хамгийн тохиромжтой хувилбар юм. Суурин маллагаатай нөхцөлд 
малын ялгадасаар, багсармал бордоо бэлтгэн тарималд хэрэглэх эд 
давуу талтай.  Хөрс, уур амьсгалын нөхцөл, тариалангийн систем болон 
бэлчээрийн газрын олдоцоос хамааран мал амьтныг бэлчээрлүүлэх эсвэл 
суурин маллагаагаар маллах аргын аль нэгийг сонгоно. Суурин маллагаа 
ба хашаалсан талбайд бэлчээрлүүлэх аргыг хослуулах нь малаас авах 
ашиг шимийг арвин байлгах, мал амьтдад ээлтэй аж ахуйн зохимжтой 
хэлбэр боловч мал зөвхөн хашсан талбайдаа л бэлчих боломжтой бөгөөд 
удаан хугацааны дараа бэлчээрийн ургамлын  зүйлийн бүрэлдэхүүн  цөөрч 
доройтно.  Харин өргөн уудам нутагт , нүүдэллэн  чөлөөтэй бэлчээрлүүлэх 
нь мал тухайн улирал, тухайн өдрийн онцлог, өөрийн дур хүсэлдээ нийцсэн 
ургамлаа сонгон идэх  боломжийг бүрдүүлдэг учир органик мал аж ахуй 
эрхлэх хамгийн сайн, сонгодог, арга гэж үзэж болно. 

Бэлчээр-
лүүлэх 

ба суурин 
маллагааг 
хослуулах 
нь хамгийн 
оновчтой 

шийдэл мөн 
үү?

                          

Бэлчээрлүүлэх:
       -Хөдөлмөр зарцуулалт  бага, 

  - Ашиг шим бага, 
  -Баас нь бэлчээрт тардаг,
  -Бэлчээрийн  том талбай   

   шаардана
   -Мал, амьтан  чөлөөтэй 

хөдөлгөөн хийнэ

Суурин маллагаа:
-Хөдөлмөр зарцуулалт их

-Газар бага шаардана
-Ашиг шим их (?)

-Малын хөдөлгөөн бага
-Ялгадас нь нэг дор гардаг 

учир багсармал бордоо хийх 
боломжтой
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 Мал аж ахуйд тэжээл тариалалтыг хослуулах
Ихэнх мал, тэжээвэр амьтны аж ахуйд тэжээлийн ургамал тарьж, 

ургуулах талбай хүрэлцээгүй байдаг. Тэжээл тариалах нь эдийн засгийн 
хувьд үр ашиг нь илүү юу гэдгийг тооцож үзэх ёстой. Гэвч байгаа талбайгаа 
ашиглан тэжээлийн ургамал тариалах зарим нэгэн хувилбарууд бий. Үүнд:  

•	 Модны эгнээ хооронд өвс эсвэл буурцагт ургамал тарих, 
•	 Ургамлан хашлагад  тохиромжтой бутлаг ургамал тарих (нохойн 

хошуу,шар хуайс, морин харгана г.м)
•	 Сүүдэрлэх  эсвэл дэмжлэг үзүүлэх мод (бургас, хайлаас, улиас 

мэтийн навчит ургамал)
•	 Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс сэргийлэн далан, хашлага дээр өвс 

тарих
•	 Таримлын сэлгээнд нэг ба олон наст  үет өвс 
•	 Сүрэл, навч зэрэг дайвар бүтээгдэхүүн бүхий таримал тариалах

Тэжээл үйлдвэрлэл 

Бэлчээрийн менежмент
Бэлчээрийн менежмент нь мал аж ахуй эрхлэхэд анхаарах гол 

асуудлын нэг юм.   Жилийн туршид зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх 
нь чухал юм. Уур амьсгалын бүс бүрт тухайн орчин нөхцөлдөө дасан 
зохицсон ургамлын төрөл зүйлүүд бий. Зарим тохиолдолд бэлчээрийн 
талбайд мал, амьтдын хэрэгцээнд илүү нийцэх ургамлын үрийг нэмэрлэн 
тариалах нь ач холбогдолтой байдаг. 

Гэхдээ тухайн нутагт байгальдаа байгаагүй шинэ төрөл, зүйлийн 
ургамлын үрийг нэмэлт арга хэмжээгүй (услах, бордох,үр суулгагчаар 
үрлэх г.м)-гээр шууд цацах нь ургахгүй байх эрсдэл их учир энэ талаар 
мэргэжлийн байгууллага, хүмүүсийн зөвлөлгөө, тусламж хэрэгтэй болно. 



162 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэх нь бэлчээрт тулгардаг хамгийн том аюул 
юм. Бэлчээрийн хөрсийг хамгаалдаг өвсөн бүрхэвч доройтвол өнгөн хөрс 
элэгдэл эвдрэлд эмзэг болохоос гадна ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн 
өөрчилөгдөж зарим төрлийн мал идээшлэх боломж муудна.  Доройтсон 
бэлчээр буюу ургамлын бүрхэвч багатай газарт ургамал дахин тариалахад 
хэцүү. Иймээс тухайн бэлчээрийг түүний ургац өгөх чадварт нь тохируулан 
зохистой ашиглах нь чухал юм. Мал сүргийг тухайн бэлчээрт эрчимтэй 
бэлчээрлүүлсний дараа тухайн бэлчээрт нөхөн сэргэх хангалттай хугацаа 
өгөх хэрэгтэй. Талбайг хашаалж, мал амьтдыг хувиарьтайгаар сэлгэн 
бэлчээрлүүлэх нь тохиромжтой хувилбар юм. Энэ нь мал сүрэг бэлчээрлэх 
үед шимэгч хорхойн халдварлалтыг бууруулах ач холбогдолтой. 
Бэлчээрлэлтийн эрчим, хугацаа болон бэлчээрийн ургамлыг хадах нь 
бэлчээрт ургах ургамлын төрөл зүйлд нөлөөлдөг. Хэрэв тодорхой нэг 
зүйлийн хог ургамал асуудал үүсгэвэл хог ургамал устгах химийн бодис 
хэрэглэх хориотой учраас органик аж ахуй эрхлэгч менежментийн аргаа 
өөрчлөх шаардлагатай.

Бэлчээрийн менежмент  

Бэлчээрийг хашин хамгаалж, хувиарьтай ашиглаж буй нь 

5.3 Малын эрүүл мэнд ба үржүүлэг  

5.3.1 Малын эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Өвчин үүсгэгч, шимэгч организмууд өргөн тархацтай  байдаг тул мал 
амьтад нь ихэнхдээ эдгээр өвчин үүсгэгчийг тэсвэрлэдэг хүнийхтэй адил 
дархлааны системтэй байна. Хэрэв мал амьтад  шим тэжээлээр дутагдаж, 
байгалийн зан авираа илэрхийлэх боломжгүй,амьдрах орчин нь дарамттай 
байвал дархлаа нь сулардаг.

Эрүүл мэнд гэдэг нь өвчний дарамт (өвчин үүсгэгчид, шимэгч 
хорхойнууд) болон мал амьтны эсэргүүцэх чадвар (дархлааны систем, 
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өөрөө өөрийгөө эдгээх хүч)-ын тэнцвэр юм. Аж ахуй эрхлэгч нь ариун 
цэврийн дэглэмийг чанд баримтлан өвчин үүсгэгчийн тоог бууруулах, мал 
амьтны өвчин үүсгэгчийг тэсвэрлэх чадварыг сайжруулах зэргээр энэхүү 
тэнцвэрийн аль аль талд нь нөлөөлж чаддаг.

Органик мал аж ахуй нь малын амьдрах орчныг сайжруулах, дархлааны 
системийг бэхжүүлэхэд  илүү анхаарал тавьдаг. Мал амьтан өвчилбөл 
эмчлэх ёстой. Гэвч аж ахуй эрхлэгч нь малын дархлааны тогтолцоо яагаад 
энэхүү өвчин, шимэгчтэй тэмцэж чадсангүй вэ? Гэдгийг эргэцүүлэх ёстой. 
Аж ахуй эрхлэгч малыг өлчир чийрэг, өвчинд тэсвэртэй байлгахын тулд 
амьдрах орчин, ариун цэврийг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай юм.

Малын эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс

ХөдөлгөөнТэжээлийн хэмжээ, чанар

Мал эмнэлгийн 
арчилгаа

Шимэгч

Вирус

Бактер

Үүлдэр/ угсаа

Бусад малтай 
харилцах

Ариун цэвэр

Хэвтэр

Усны чанар, 
хэмжээ

Хүн малын 
харилцан үйлчлэл

Өвчнийг эмчлэхээс өмнө урьдчилан сэргийлэх нь чухал
Органик тариалантай адил органик мал аж ахуйд  малаа эрүүл байлгах 

зорилго тавьж эмчлэх аргаас илүү урьдчилан сэргийлэхэд арга хэмжээнд  
анхаардаг. Энэ нь ашиг шим өндөртэй боловч өвчинд нэрвэгдэмтгий 
үүлдэрээс илүүтэйгээр тэсвэртэй үүлдрийг сонгохоос эхэлнэ.  Дараа нь 
мал амьтдыг тэжээх орчин нь тааламжтай буюу хангалттай зай талбай, 
гэрэл, агаартай, хэвтэр нь хуурай цэвэр, тогтмол хөдлөх (бэлчээрлүүлэх 
гм.) боломжтой, ариун цэврийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Мөн 
тэжээлийн хэмжээ, чанар нь мал, амьтны эрүүл мэндэд маш чухал ач 
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холбогдолтой. Мал, амьтдыг өсөлт идэвхжүүлэгч, бүтээгдэхүүний гарцыг 
нь нэмэгдүүлдэг баяжмалаар тэжээсэн малын бүтээгдэхүүнийг органик гэж 
тооцдоггүй  учир экологийн цэвэр, байгалийн гаралтай тэжээлээр тэжээх  
ёстой.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд 
мал амьтад өвчлөх нь бага байдаг. Органик аж ахуйд мал эмнэлийн эмчилгээ 
нь зөвхөн хоёрдогч үүрэг гүйцэтгэдэг. Хэрэв эмчлэх шаардлагатай бол 
ардын арга, ургамлын гаралтай эм, бэлдмэлээр эмчилнэ. Энэхүү эмчилгээ 
үр дүнд хүрэхгүй тохиолдолд л зөвхөн антибиотик г.м химийн нийлэг эм 
хэрэглэж болох бөгөөд тийм эм бэлдмэл хэрэглэсэн малын бүтээгдэхүүнийг  
тодорхой хугацаанд органикт тооцохгүй. Өндөр хөгжилтэй оронд органик  
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээгээ, батламжаа алдахгүйн тулд 
ийм малыг шууд устгах, буюу нядлах эсвэл органик бус фермерт худалдах, 
шилжүүлэх зэргээр аж ахуйгаас тусгаарладаг.  

Эмчлэхээс өмнө урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 
шаардлагатай

1-р алхам. Орон нутгийн уур амьсгал, байгаа тэжээлд 
дасан зохицсон өлчир чийрэг үүлдэр, угсааг тэжээх

2-р алхам. Ариун цэвэр, зохимжтой тэжээл, цэвэр ус 
хангалттай, хэвтэр зохимжтой, хөдлөх боломжтой байх гм.

3-р алхам. Орлуулах эмчилгээ: ургамлын гаралтай эм, 
төрлөөр нь эмчлэх ардын арга

4-р алхам. Хэрэв аль нь ч эдгээж чадахгүй бол химийн 
гаралтай антибиотик зэрэг эмийг хэрэглэх  

Мал эмчилгээний монголчуудын уламжлалт арга
Монголчуудын мал эмчилгээний уламжлалт ардын эмчилгээний  арга нь    

малчин ардын ажиглалт, хөдөлмөр, туршлагаар бий болсон мэдлэг бөгөөд 
түүнийг хөгжихөд Дорно дахины Энэтхэг, Төвдийн мал эмчилгээний аргууд 
ихээхэн нөлөөлсөн байдаг.

Түүхийн урт хугацааны туршид   бодит амьдралд соригдож шалгаран бий 
болсон байдаг.
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Монгол ардын мал эмнэлэг нь эмчилгээний ба засал тордлогын гэсэн 
хоёр үндсэн чиглэлтэй байна. Үүнд:

Эмчилгээнд гол төлөв арц, лидэр, ганга, дэгд, царван, цагаан мөөг, 
үхэр мэхээр, гоёо, алтан гагнуур гэх мэт ургамлууд, махны шөл, адуу болон 
тарваганы тос, таван цул эрхтнүүд, айраг цэгээ, тараг, аарц, шар сүү зэрэг 
амьтны гаралтай зүйлсийг хэрэглэдэг байна. 

Өвчтэй малыг засаж тордоход янз бүрийн гар тэжээл өгөх, цусны судсыг 
ханах, хатгах, төөнөх, иллэг хийх, барих аргыг хэрэглэж иржээ.

Ардын мал эмнэлэгт олон янзын өвс ургамлын навч, цэцэг, иш, үндсийг 
өргөн хэрэглэдэг байна. Хөх, цагаан, хар аргалын үнсийг малын дотрын 
болон гадна талын олон эмгэгийг эмчлэхэд хэрэглэж иржээ. Цагаан, хөх 
хомоолын үнсийг усанд зууран уусгаж чацга алдсан төлд уулгадаг бол хар, 
хөх хомоолын үнсийг усаар зуурч уушиг нь  өвчилсөн, халуурсан төлийн 
хааны дотор талд хавчуулж боогоод халуун жин тавьдаг. 

Мөн малын яс хугарах, үе мултрахад үзүүлэх тусламжийн талаар арвин 
их туршлага бий.

Малын цэцэг өвчнөөс урьчилан сэргийлэх монгол ардын арга
Дацагбалдангомбо гэдэг хүний номонд “малын цэцэг өвчин дэлгэрэх 

шинжтэй байгаа бол тэр малын биеэс цус авч бүлээн байхад нь хүдрийн 
заар, адууны баасыг газар хүргэлгүй аваад бүгдийг нь хольж хутгахад 
өтгөн шингэнээрээ тараг шиг болно. Түүнээс малд хамрын нүхээр цутгаж 
өгвөл өвчин хүрээгүй мал бүтэн нэг жил цэцгээр өвчилдөггүй” гэж бичжээ.

Үхрийн ёр өвчнөөс урьчилан сэргийлэх ардын арга
Үхэр, сарлагийн халдвар буюу ёр өвчнөөс хамгаалан сэргийлэхийн 

тулд энэхүү өвчинд тустай цагаан эмийг найруулна. Үүний тулд ёр 
өвчнөөр өвчилсөн цагаан зээрийн их судсыг ханаж бүлээн цус гурван 
аяга, хүдрийн заар, хаж гүргэм, гавар тус бүр нэг тун авч бүгдийг нь няцлан 
нухаж цагаан эмийг бэлтгэнэ. Энэхүү эмээ шил буюу шаазан саванд 
хийж амыг таглаад газар ухан элсэнд булж гурав хоног болгоод амыг нь 
нээхэд цагаан өнгө нь улаан болж дээд талаар нь зүү шиг ширхэгтэй хөөс 
тогтсон байвал эм бэлэн болсны илтгэнэ.  Урьд нь ёр өвчин тусаагүй 3-4 
малд уг эмээ өгөөд услалгүй идэш өвсийг султгаад өгөхгүй байлгахад 
гурав дөрөв хоногийн дараа өвчний шинж тэмдэг илэрч гарч ирнэ. Энэ 
үед нь тэдгээр малын их судасны цусыг аяганд авч бага багаар эрүүл 
малын хамрын нүхээр цутгаж өгвөөс машид өлзийтэй гэнэ. Хуучны энэ 
арга малыг вакцинжуулан  биед дархлаа үүсгэх оролдлого байсан байж 
болох юм хэмээн Цэвэлванчигдоржийн номонд өгүүлсэн байна.
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5.3.2 Мал эмнэлгийн эмчилгээ
Органик мал аж ахуй дахь мал эмнэлгийн гол зарчим нь мал амьтны 

байгалийн хамгаалах систем дархлааг дэмжих, үүний тулд өвчний учир 
шалтгаан, нөлөөлөгч хүчин зүйлийг олж тогтоох, ирээдүйд тухайн өвчин 
илрэхээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм.

ОУОХААХХ-ы Үндсэн стандартад мал эмнэлгийн талаар юу заасан 
байдаг вэ? 

Газар тариалангаас ялгаатай нь органик мал аж ахуйд ардын аргаар 
мал амьтныг эмчлээд үр дүн гарахгүй тохиолдолд  химийн гаралтай 
нийлэг бодисоор өвчилсөн мал амьтныг эмчлэхийг зөвшөөрдөг. Мал 
амьтны эсэргүүцэх чадварыг сайжруулах болон өвчин гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх менежментийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж 
стандартад заадаг.

Иймээс мал амьтан өвчилнө гэдэг нь тэднийг тэжээж байгаа орчин 
нь тохиромжтой биш байгаагийн илрэл юм. Аж ахуй эрхлэгч өвчний учир 
шалтгааныг олж тогтоохыг хичээж, цаашид өвчин гарахаас урьдчилан 
сэргийлж менежментийн арга барилаа өөрчлөх нь зүйтэй.

Хэрэв химийн гаралтай, органик бус эм, бэлдмэл хэрэглэсэн бол 
тухайн мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг “органик” гэж борлуулахыг 
тодорхой хугацаагаар түдгэлзэх шаардлагатай. Энэ нь органик мал амьтны 
бүтээгдэхүүнд антибиотикийн үлдэгдэл агуулагдахгүй байх баталгааг 
хангадаг. Ямар ч тохиолдолд нийлэг гаралтай өсөлт дэмжигч бодис 
хэрэглэхийг хориглоно.

ОУОХААХХ-ы Үндсэн стандарт дах мал эмнэлгийн талаарх заалтууд
Ерөнхий зарчим 

•	 Мал амьтны ая тух, өвчнийг тэсвэрлэх чадварыг хамгийн 
дээд хэмжээнд байлгаж,  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд 
менежментийн арга ажиллагаа чиглэгдэнэ.
•	 Өвчилсөн болон гэмтэж бэртсэн мал амьтдад 
шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авна.

Зөвлөмж

•	 Хомеофатик, хануур эмчилгээний аргууд байгалийн эм, эмчилгээний 
аргуудыг ашиглаж болно. 

•	 Өвчин гарсан тохиолдолд өвчний учир шалтгааныг олж тогтоон, 
цаашид өвчин тархахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд  мал аж ахуй 
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эрхлэж буй болон урьдчилан сэргийлэх менежментийн аргаа хянан 
үзэж сайжруулах,  өөрчлөх шаардлагатай.

•	 Шаардлагатай бол баталгаажуулалтын байгууллага аж ахуйн мал 
эмнэлгийн тэмдэглэлийг үндэслэн эмийн хэрэглээний дэглэмийг 
тодорхойлж  өгнө.

•	 Баталгаажуулалтын (стандартын) байгууллага малын эмийн жагсаалт,  
тэдгээрийн  мал, амьтны биеэс гадагшлах хугацааг зааж өгнө.

Стандарт
•	 5.7.1 Өвчнийг эмчлэх тохиолдолд мал амьтны ая тухыг анхаарч үзэх 

ёстой. Хэрэв зөвшөөрч болох өөр орлуулан хэрэглэх эм байх гүй 
тохиолдолд л нийтлэг хэрэглээний  малын эмийг хэрэглэж болно.

•	 5.7.2 Хэрэв нийтлэг хэрэглээний  малын  эм хэрэглэсэн тохиолдолд 
түүнийг малын биеэс гадагшлуулахын тулд холбогдох хууль, 
стандартад заасан хугацааг  мөрдөнө. 

•	 5.7.3 Дараах бодисын хэрэглээг хориглоно. Үүнд:
a. Малын  биеийн  өсөлт дэмжигч нийлэг гаралтай бэлдмэлүүд,   
b. Бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлэгч, өсөлт удаашруулагч нийлэг 

гаралтай бодисууд
c. Нөхөн үржихүйн өвчинтэй малд мал эмнэлгийн хяналтгүйгээр 

халуунаар нөлөөлөх, халуунаар өдөөгддөг гормон хэрэглэх

•	 5.7.4 Менежментийн өөр бусад аргаар өвчин эмчлэгдэхгүй болсон, 
цаашид тархах болзошгүй болсон тохиолдолд л вакцин хэрэглэж 
болно. Баталгаажуулалтын (стандартын) байгууллага ийм тохиолдлыг 
тодорхойлж өгнө.

a. Хуулинд зөвшөөрөгдсөн вакциныг хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
b. Генетик инженерчлэлийн гаралтай вакцин хэрэглэхийг хориглоно.

Ургамлын гаралтай эмээр малын шимэгчийг устгах
Ургамлын гаралтай эмийг дэлхийн олон оронд өргөн хэрэглэдэг. Зарим 

ардын аж ахуй эрхэлдэг орон нутгийн нийгэмлэгүүд нутгийн ургамлууд, 
тэдгээрийн эмчилгээний ач холбогдлын талаар арвин мэдлэгтэй байдаг. 
Ургамал нь өвчний нянг шууд устгадаггүй боловч эдгэх процессыг дэмждэг. 
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Хомеофатик- төрлөөр нь эмчлэх эмчилгээ  
Төрлөөр нь эмчлэх тухай ойлголт нь 18 дугаар зуунд хүн эмнэлгийн 

эмчилгээтэй холбогдон үүсэж хөгжсөн байна. Орчин үед зарим малын эмч нар 
өвчтэй малыг эмчлэхэд энэхүү эмчилгээний аргыг хэрэглэж байна.  

Хомеофатик эмчилгээний аргад их тунгаар өгвөл тухайн өвчинтэй адил 
шинж тэмдэг илрэх бэлдмэлийг нэлээд шингэлэн өгч организмын өөрийгөө 
эдгээх хүч, дархлааны системийг сэргээхийг зорьдог.  Шингэлэлтийн түвшин 
нь бэлдмэлийг шингэлэх дараагийн түвшний “мэдээлэл”-ийг дамжуулдаг. 

Хүн эмчлэхтэй адил мал эмнэлэгт хомеофатик эмчилгээний аргыг 
ашиглахад дадлага туршлага шаардагдана.

5.3.3 Органик мал аж ахуй дах селекци, үржүүлэг 

Зарчим, арга зүй
Органик аж ахуйд мал амьтныг эрүүл байлгах болон урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авахын аль аль нь ач холбогдолтой бөгөөд орон 
нутгийн нөхцөл, органик тэжээлд зохицсон үүлдэрийг сонгох нь маш 
чухал. Энд тохирох үүлдэр олдоцтой байх шаардлагатай. Органик мал 
үржүүлэгт аж ахуйн мал, амьтдын уламжлалт үүлдэр сайн эхлэлийн цэг 
нь болж өгдөг. Мал амьтдыг ганцаарчилан сонгох аргаар органик нөхцөлд 
зохицсон бодгалыг сонгон сайжруулж болдог. Тухайн нөхцөлд зохицсон 
шинэ үүлдэртэй эрлийзжүүлэх замаар уламжлалт үүлдэрийн сайн шинж 
чанарыг хадгалсан, шинэ үүлдэрийн ашиг шимтэй шинжийг хадгалсан мал 
амьтныг гарган авдаг.

Органик аж ахуйн үржүүлэгт байгалийн нөхөн үржлийн арга техникийг 
ашигладаг. ОУОХААХХ-ны стандартад зааснаар үр шилжүүлэн суулгах, 
генетикийн өөрчлөлт, гормоны зохицуулгыг хориглоно.

Үржүүлгийн зорилго
Өнгөрсөн хугацаанд ихэнх орнуудын нутгийн уламжлалт үүлдэрүүд   

нь ашиг шим ихтэй шинэ үүлдэрээр солигджээ.  Ургац өндөртэй ургамлын 
сорттой адил эдгээр шинэ үүлдэрүүд нь ихэвчлэн шимтэй тэжээлийн 
дэглэм (баяжмал), ая тух сайтай амьдрах орчноос хамааралтай байдаг. 
Ашиг шим ихтэй үүлдэрүүд нь ерөнхийдөө уламжлалт үүлдэрээс өвчинд 
илүү нэрвэгдэмтгий байдаг тул мал эмнэлгийн үйлчилгээг байнга 
шаарддаг. Тэжээлийн баяжмал, малын эмчилгээ зэрэг нь бүтээгдэхүүний 
борлуулалтаас олох орлоготой харьцуулбал өртөг өндөртэй тул эдгээр 
шинэ үүлдэрүүд нь жижиг аж ахуй эрхлэгч нарт зөв сонголт болж чадахгүй 
байж болно.

Үүнээс гадна органик аж ахуй эрхлэгч нарт мал, амьтнаас гарах 
бүтээгдэхүүн (тухайлбал сүү) нь мал амьтдыг тэжээх шалтгаан биш юм 
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(5.3.1-р хэсгийг үзнэ үү). Иймээс үржүүлгийн ажиллагаа нь органик аж 
ахуй эрхлэгчийн зорилгыг харгалзан мал амьтны ерөнхий ашиг шимийг 
нэмэгдүүлэхийг хичээх ёстой. Тухайлбал: Жижиг органик аж ахуйд 
тохиромжтой шувууны үүлдэр нь  зөвхөн өндөглөх чадвар биш махны 
гарц сайтай, гал тогооны хаягдал болон аж ахуйн талбайгаас гарах аливаа 
зүйлсээр тэжээх боломжтой үүлдэр байвал зохино. Үхрийн тохиромжтой 
үүлдэр бол сүү, махны гарц хангалттай байхаас гадна ихэвчлэн тэжээлийн 
ургамал, сүрэл зэрэг аж ахуйн дайвар бүтээгдэхүүнээр тэжээх боломжтой, 
үржих чадвар сайтай, өвчинд тэсвэртэй, шаардлагатай үед ачлага, 
уналганд хэрэглэх боломжтой байна.

Үржүүлгийн зорилго

Органик аж ахуйд тохирох шувууны үүлдрийн 
шинж 
•	 Гал тогооны хаягдал, тариалангийн дайвар 

бүтээгдэхүүнээр тэжээх боломжтой
•	 Өндөг хангалттай өгдөг
•	 Мах нь ашиглах боломжтой
•	 Эрүүл мэнд сайн, өвчин эсэргүүцэх чадвар сайтай
Органик аж ахуйд зохимжтой үхрийн үүлдрийн  
шинж 
•	 Тэжээлийн ургамал, тариалангийн дайвар 

бүтээгдэхүүнээр тэжээгддэг
•	 Хангалттай сүү өгдөг
•	 Үржих чадвар сайн
•	 Өвчин эсэргүүцэх чадвар сайтай
•	 Тасралгүй ашиг шимээ өгөх урт настай

Төрөл А үүлдэр Б үүлдэр
Хөрөнгө оруулалт:
Тугалын үнэ
Үнээний үнэ
Маллагаа:
Жилд худалдан авах тэжээлийн хэмжээ
Жилд шаардагдах мал эмнэлгийн үйлчилгээний үнэ
Сүүний гарц:
Өдөрт, л
Жилд, л
Сааль өгөх жилийн тоо
Амьдралын туршид өгөх сүүний хэмжээ, л
Бусад ашиглалт:
Мах
Уналга, ачлага
Бууц
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ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. БЭЛЧЭЭРИЙН 

ОРГАНИК МАЛ АЖ АХУЙ

6.1 Мал маллагаа
Монгол нутагт эрт дээр үеэс бэлчээрийн мал аж аж ахуй эрхэлж ирсэн 

бөгөөд өргөн уудам нутагт байгалийн бэлчээрт тулгуурлан уламжлалт 
таван хошуу малаа малласаар ирсэн юм. 

Органик бэлчээрийн мал аж ахуй нь хүн байгаль, мал сүргийн зохистой 
харилцаан дээр суурилдаг. Малын малын үүлдэр, биеийн овор хэмжээ 
болон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөг  харгалзан бэлчээрийн багтаамж 
болон бэлчээрлүүлэх хэлбэрийг тухайн газар нутагт нь тохируулах 
шаардлагатай. 

6.1.1 Бэлчээрийн мал аж ахуйн чиг үүрэг
Монголын бэлчээрийн мал аж ахуй нь Төв Азийн эрс тэс уур амьсгал, 

бэлчээрийн маллагаанд гойд сайн зохицсон, хөдөлмөр зарцуулалт бага 
шаарддаг, экологийн цэвэр хүнс, түүхий эд өгдөгөөрөө эрчимжсэн мал аж 
ахуйгаас давуу талтай. 

Монгол орны мал аж ахуй салбар нь 2015 оны байдлаар дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний 20 орчим хувийг үйлдвэрлэж хүн амын хүнсний хангамж, 
үндэсний үйлдвэрийн түүхий эдийн гол тулгуур болж байна. Улсын нийт 
ажиллагсдын 34.5% нь мал аж ахуйн салбарт ажиллаж, хөдөө аж ахуйн 
нийт бүтээгдэхүүний 90 орчим хувийг үйлдвэрлэж, экспортын орлогын 
12.5%-ийг бүрдүүлж байна.



171ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

6.1.2 Бэлчээрийн МАА-н талаар Монгол улсын Органик стандартын 
шаардлага 

Монгол улсын Үндсэн хуульд зааснаар бэлчээр нь монгол 
улсын болон гадаадын иргэнд өмчлөгдөхгүй төрийн өмчид байх 
ёстой. Газрын тухай хуульд зааснаар газрыг өмчилөгч нь сум, 
дүүрэг. Нэгэнт төрийг төлөөлөн сум, дүүрэг газрыг өмчилөгч 
болж буй учир бэлчээрийг зохистой ашиглуулах асуудлыг 
сум дүүрэг хариуцан хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Өнөөгийн 
байдлаар сумд  газрын даамал хэмээх нэг албан хаагч байгаа 
нь бэлчээрийн хяналт зохицуулалт хийхэд хүрэлцэхгүй байгаа 
нөхцөлд малчид өөрсдийн амжиргаа, орлогын үндсэн суурь 
нөхцөл болж байгаа бэлчээрийн нөөцөө тогтвортой ашиглахын 
тулд бэлчээр ашиглагчдын бүлэг, нөхөрлөл, хоршоо  байгуулан  
бэлчээртээ хяналт тавьж ашиглалт хэтэрсэн, доройтсон шинж 
тэмдэг илэрвэл гишүүд нь зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
ёстой. 
Органик мал сүргийг органик биш газар нутагт бэлчээрлэж 
идээшлэхээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх ёстой.

Сүрэглэдэг малыг  ижил төрлийн бусад малаас тусгаарлагдсан 
нөхцөлд байж болохгүй. Малчид эцэг мал, өвчтэй  болон  төрөх 
дөхсөн малыг тусгаарлаж болно.

6.1.3 Бог малын сүргийн бүтэц  
1. Мал сүргийн төрлийн харьцаа хэтэрхий алдагдвал бэлчээр муутгах 

асуудал тулгардаг. Тухайлбал: Хангай, хээрийн бүсэд ямааны тоог 
хониныхоо 20-30%-аас хэтрүүлэхгүй байсан уламжлал нь ямаа 
хэтэрхий олширвол бэлчээрийн өвс ургамлын цэцгийг үр боловсрохоос 
өмнө идэх, үндсийг нь ухаж мэрж идэх зэргээр нөхөн ургахгүй болгон 
сүйтгэдэг гэж үздэг байжээ. 

2. Өвөл хаврын улиралд адууг бог малын бэлчээрээс холдуулан оторлох, 
нэг дор 3-4 азрагаас илүү адуу суурилахгүй байх нь бэлчээрийг гишгэлж 
талхлахаас хамгаалж ирсэн уламжлал юм.

6.1.4 Малын байр, хашаа, саравч, хороо
Ямар ч малд байгаль орчны хатуу ширүүн нөлөөнөөс хамгаалж 

ашиг шимийг нь бүрэн ашиглахад тохирсон байр, хашаа хороо, саравч 
зайлшгүй хэрэгтэй. Тохиромжтой нутаг бэлчээрийг түшиглүүлж барьсан 
барьсан суурьшилтай тохилог дулаан байр, хашаа хороо, саравч нь нутаг 



172 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

бэлчээрийг хуваарьтай зөв ашиглах боломж олгохоос гадна малчид, малд  
тохь тухтай нөхцлийг бий болгоно. 

Манай орны нөхцөлд мал хүйтний улиралд хоногийн 2/3-ийг хашаа 
хороонд өнгөрүүлдэг байна. Иймээс дулаан байр, хашаа хороо, хэвтэр 
бууц нь малын тарга хүчийг тогтоох, хээл хамгаалах, төл хүлээн авахад 
маш их ач холбогдолтой. 

Малд тохирсон хашаа, саравчтай байр нь 
•	 малыг салхи шуурганаас хамгаалах
•	 элдэв халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
•	 малын хээлийг хамгаалж, зуун хээлтэгч тутмаас бойжуулах төлийн 

тоог нэмэгдүүлэх, 
•	 эрүүл чийрэг төл хүлээн авч хорогдолгүй бойжуулах,
•	 мал аж ахуйн ажиллагааг хөнгөвчилөхөд ач холбогдолтой. 

Малын хашаа саравч байр барих газар нутаг сонгох 
Бэлчээрийн МАА-д адуу, сувай тэмээнээс бусад малын байрыг 

барихдаа юуны өмнө ус бэлчээрийн тохиромжийг харгалзан хашаа саравч 
төлийн дулаан, тохьтой  байр барих шаардлагатай. 

Богино хөлийн буюу хонь ямаа, тугал бяруу зэрэг өсвөр, бага насны 
малын  малын бэлчээр, усыг 2-3 км, төллөх малын бэлчээр усыг 4-6 км-
ийн дотор, сувай малын бэлчээр усыг 6-8 км-ийн зайтайгаар бодож хашаа 
саравч барих газрыг сонгох хэрэгтэй. Малын  байр, хашаа, саравчийг   
барихдаа дараах зүйлийг анхаарвал зохино. Үүнд:
•	 Ус нэвчиж гардаг буюу намагтай газар барьсан саравч пүнзэнд 

байлгасан мал доороосоо жиндэн хайрагддаг, хашаа саравч амархан 
эвдэрдэг тул малын байрыг хуурай хөрстэй газар барих,

•	 Хүйтэн салхи шуурга, жаврын урсгалаас нөмөртэй ялигүй өндөр 
тэгшхэн, тэхдээ өмнө, зүүн өмнө буюу баруун өмнө зүг рүү бага зэрэг 
хэвгий, хашаа саравч пүнз барихад найдвартай суурь болж чадах 
хөрстэй газрыг сонгож авах хэрэгтэй. Сонгон авч байгаа газар нь 
хашаа саравчийг өргөтгөх, туслах чанарын барилга барихад талбай 
хүрэлцээтэй байвал сайн. 

•	 Алсын салхи жаврын урсгалгүй, нөмөр, өглөөний нар эрт тусаж 
ээвэрлэх, оройн нар сайн тусаж сүүдэр орой буудаг газар сонгон 
тохируулж өвөлжөө, хаваржааны байр барих

•	 Сонгон авч байгаа газар нөмөр боловч салхины нөөлөг цохилт бага, 
цас хунгарлаж овоордоггүй, алсын бэлчээртээ цас бага унадаг, цас 
орсон ч шуурч энгэрээрээ цасгүй болдог байхыг харгалзах
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•	 Цас зудны ямар ч нөхцөлд нутаг бэлчээрийг бүрэн ашиглаж болохуйц 
нутагт баригдсан байхаас гадна, баг сумын төвтэйгээ харилцах зам 
харгуй сайтай газарт байвал сайн,

•	 Ойр хавьдаа гүн эрэг жалгатай, гол мөрний нугачаатай, цулгуй тал 
газар байх нь онцгүй, 

Өвөр энгэр бөгөөд орчин тойрондоо нөмөрлөг байвал тохиромжтой.
•	 Баруун хойшоо харсан хөндий, цулгуй газар хүйтэн байдаг учир 

өвөлжөө барихад тохирохгүй.
•	 Дов сондуул, бут сөөг, бартаа ихтэй,  хайр чулуутай, дан сайр, элсэн 

буюу намгархаг хөрстэй газраас зайтай, мал хотлоход хэтэрхий алган 
тэгш биш, нар тусах тал руугаа хэвгийдүү газар тохиромжтой. 

•	 Говийн бүсэд цагаалж өвс, агь, борог, болон гашууны төрлийн ургамал 
хосолсон бэлчээртэй, дэрс шаваг болон бутлаг ургамалтай, цас 
их тогтдоггүй, элсэн хөрсгүй, доороосоо дулаан хуурай газар илүү 
тохиромжтой

•	 Мөн малын төрөлд тохируулан хашаа хороо, саравч барих газрыг 
сонгох нь чухал. Үүнд: 
Малын хашаа саравч, байрыг аль болох бат бөх, эдэлгээ сайтай, хямд 

төсөр-байгалийн материалаар барих нь тохиромжтой. Үүнд: Мод, чулуу, 
зэгс, сүрэл, түүхий тоосго, шавар, шороо, хөрзөн гм.

Модон хашаа Хашаа барьж буй нь Чулуун хороо

Өвөлжөө Мод, чулуун хашаа Үхрийн хөрзөн хашаа
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6.2 Бэлчээр
Монгол орон Сибирийн гүн тайга, Төв Азийн их цөлийн хооронд орших 

тул бэлчээрийн хувьд өвөрмөц байдалтай. Байгалийн бэлчээр бол үнэ 
төлбөргүй, сонгомол тэжээл юм.

Бэлчээрийн даац гэж тухайн талбайн тодорхой хугацааны явцад 
тэжээлээр хангах чадавхийг малын тоогоор илэрхийлснийг хэлнэ. 
Бэлчээрийн даац нь хур борооны хэмжээ, ган зуд болох зэрэг байгалийн 
үзэгдлээс хамаарах боловч малчны бэлчээр ашиглах арга ухаан, үйл 
ажиллагаатай шууд холбоотой.

Бэлчээрийг зөв хуваарилж, зөв ашиглаж, тордож амрааж, сэлгэж, 
улирал, цаг үе, бэлчээрийн ургамлын байдалд тохируулан бэлчээх, малын 
төрөл, тоог зөв зохицуулан ашиглах, бэлчээрийг сэлгэх, ургамлын ургалт, 
цэцэглэлт, үрлэлт, үр цацалт, хагдралтын үе зэргийг тохируулан ашиглах 
нь чухал юм.

6.2.1 Бэлчээрийн менежмент

Бэлчээрийн нөөцийг хамтран ашиглаж, үр шимийг нь хүртэх, хамгаалах, 
нөхөн сэргээх нийтлэг ашиг сонирхолтой, цаг уурын өөрчлөлтөнд 
уян хатан дасан зохицож нүүдэл суудлаа зохицуулдаг, бие биенээ 
сайн мэдэх, хуулийн этгээдийн эрхгүй, заавал гишүүнчлэл бүхий 
зохион байгуулалтанд орсон малчин өрхүүдийн нэгдлийг “Бэлчээр 
ашиглагчдын хэсэг, бүлэг” гэнэ. Харин бэлчээр ашиглагч малчдын  
нөхөрлөл, хоршоо нь хуулийн этгээдийн эрхтэй  байна. Энэ тохиолдолд 
хоршоо, нөхөрлөлийн удирдлага нь гишүүдийнхээ өмнөөс хариуцлага 
хүлээгч болдог.

Бэлчээр нь Монгол улсын төрийн өмч боловч малчдын хувьд дундын  
эзэмшил , ашиглалтад  байсаар ирсэн. Малчид энэхүү дундын ашиглалтад 
байгаа бэлчээртээ тулгуурласан хамтын зохион байгуулалтын хэлбэрийг 
сонгох нь чухал юм. Ийм зохион байгуулалтын шалгарсан хэлбэр нь 
Бэлчээр ашиглагчдыг хэсэг, бүлэг, нөхөрлөл, хоршоо юм. 

Бэлчээрийн даац багтаамж тооцох Сум багийн удирдлагууд нь 
малчид, малчдын бүлэг, хэсэгтэй хамтран бэлчээрийн ургац, даац, ачаалал, 
үнэлгээг улирлын бэлчээр нэг бүрээр тооцоолж ачааллыг зохицуулахарга 
хэмжээг хэлэлцэх буюу зун намрын бэлчээрийг сэлгэж, өнжөөж амрааж 
ашиглаж байх хэрэгтэй. Бэлчээрийнхээ даацыг тодорхойлон эдсэнээр 
түүнд малын тоо мал маллагааны арга хэлбэрээ зохицуулж, байгалиас 
учрах эрсдэлийг даван туулах боломж бүрдэнэ. 

Иймд бэлчээрийн даацыг  зөв тогтоохын тулд төрөл бүрийн малын 
өдөрт идэх өвсний хэмжээ, малын тоо (хонин толгой), бэлчээрийн ургац, 
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бэлчээр ашиглах хугацаа, бэлчээрийн талбайн хэмжээг мэдсэн байх 
шаардлагатай. 

Бэлчээрээс нэг хонины өдөрт идэх өвс ногооны хэмжээ

Улирал

Өндөр уул Ойт хээр Хээр
Цөл, 

Цөлийн 
хээр

Дундаж
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ар

Ө
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р

Зу
н 

-н
ам

ар
Ө

вө
л 

ха
ва

р
Зу

н 
-н

ам
ар

Ө
вө

л 
ха

ва
р

Зу
н 

-н
ам

ар

Ө
вө

л 
ха

ва
р

Зу
н 

-н
ам

ар

Ө
вө
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 Бэлчээрийн өвс, кг 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8 1,6 1,5 1,1 1,7 1,4

Төрөл бүрийн малыг хонин толгойд шилжүүлэх итгэлцүүр 
Малын төрөл Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа 
Итгэлцүүр 8,6 6,6 5,0 1 0,9

6.2.2 Бэлчээрийн ургацыг баримжаалан тогтоох 
Малчид бэлчээрийн ургацыг хялбар аргаар баримжаалан тогтоох 

боломжтой. Энэ аргад суралцахын тулд 20см Х 35 см харьцаатай 
дөрвөлжин мод буюу төмөр рам, 40 см-ийн урттай шугам  (хэмжээ тавьсан 
мод) хэрэгтэй. Бэлчээрийн ургацыг гол төлөв 8-р сарын 15-аас 9-р сарын 
05 ны дотор багтааж тогтооно. Ургац авах цэгийг бүлгийн өвөлжөө 
хаваржааны  бэлчээрийн ургамлын гарц, хэв шинжийг төлөөлж чадах 
дундаж  байхаар сонгоно. Сонгосон газартаа жаазаа байрлуулна. 

Бэлчээрийн ургацыг тогтооход хэрэглэх жааз, баримжаалах нь 

Жаазны дотор орсон өвслөг ургамлыг үндсээр нь сугалалгүйгээр гараар 
зулгаан авч (хөрснөөс дээш 3 см-ийн өндөрт зурагт үзүүлсэн байдлаар 
доороос нь тэгшлэн багцалж цуглуулна. Эрхий долоовор хуруугаар хавчиж 
багцлахад 2 хурууны хооронд хэр зай үүсч байгаагаар ургамлын өтгөнийг 
бага барим, дунд барим, их барим, дүүрэн барим гэж баримжаалан 
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хэмжинэ. Ургамлын өндрийг хэмжихдээ шугамаараа зурагт заасны дагуу 
дундаж өндрийг авч хоёр, гурав, дөрөв, таван хуруу мухар сөөм, үзүүр 
сөөм, төө+мухар сөөм гэсэн баримжаагаар юмуу см-ээр илэрхийлнэ. 

Бэлчээрийн ургацыг багц өвсний өндөр,  өтгөнөөр нь 
баримжаалан тодорхойлох хүснэгт

Ургацын 
өндрийн 
баримжаа

Ургацын 
өндөр, 

см

Ургамлын нягтаршлын нэр Ургацын 
байдлын 
үнэлгээ

Бага 
барим

Дунд 
барим Их барим Дүүрэн 

барим
гр ц/га гр ц/га гр ц/га гр ц/га

2 хуруу 3-4 0,5 0,3 - - - - - - Нэн тачир 
3 хуруу 6 1 1,5 2 3 3 4,4 4 5,9 Тачир 
4 хуруу 9 2 3 4 5,9 6 8,8 8 12 Тачир 
5 хуруу 12 3 4,4 5 7,4 7 10,4 9 13,1 Тачирдуу
Мухар сөөм 15 4 5,9 6 8,8 8 12 10 14,8 Намхандуу 
Үзүүр сөөм 18 6 8,8 10 14,8 30 29,6 25 37 Дунд өндөр 
Нэг төө 20 10 14,8 21 31 31 46 40 59 Өндөрдүү
Төө+мухар 
сөөм 30 15 22,2 25 37 25 52 46 66,6 Өндөр 

Багцын тойрог - 4-5 6-7 8-9 10-12
Ургацын 
нягтаршил

Нэн 
сийрэг Сийрэг Дунд 

зэрэг өтгөн

Дээрхи  хүснэгтэнд гарсан ургацыг хуурай жинд шилжүүлж малд идэгдэх 
бодит ургацыг тооцож гаргана. Хуурай жинд шилжүүлэх илтгэлцүүрийг 
доорхи хүснэгтээр харуулав. 

Бэлчээрийн төлөв, 
өвсний чийглэг

Ногооны ургацыг хуурай жинд 
шилжүүлэх итгэлцүүр

Ойн ба гол, нугын чийглэг ургамалтай бэлчээр 0,55
Уулын хуурай хээр, хээрийн үетэн зонхилсон 
ургамалтай бэлчээр 0,60

Говийн хазаар өвс, монгол өвс зонхилсон бэлчээр 0,65

Хэрэв ой, голын нуга, чиглэг ургамалтай бэлчээрийн ургацыг  дээрхи 
аргачлалаар тооцон гаргахад 8,8 цн/га байсан бол хатсан өвсөнд 
шилжүүлсэн ургац нь 4,84 цн/га (8,8х 0,55 = 4.84 ) болно. 

Ургацыг улирлын дундажид шилжүүлэх итгэлцүүр
Байгалийн бүс Улирал

Зун-намар Өвөл-хавар
1 Ойт хээр 0.90 0.62
2 Хээр 0.72 0.52
3 Цөлөрхөг хээр 0.72 0.53
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Малд идэгдэх бодит ургацыг өвөл-хаврын улиралд бэлчээрийн нийт 
ургацын 60-70 хувийг мал идэхээр тооцно. Дээрхи жишээгээр, бэлчээрийн 
нийт ургац 4,84 цн/га байсан бол ашиглалтын дундаж илтгэлцүүр 0,65-аар 
үржүүлбэл  (4,84*0,65) малд идэгдэх бодит ургац нь 3,14 цн/га болно. 

Малчид бэлчээрийн ургацыг өөрсдөө тооцоолох аргагүй, чадахгүй 
бол сумын газрын даамал, цаг уурын мэргэжилтнээс тухайн харьяалагдах 
багийнхаа ургацын мэдээг авах юм уу олон жилийн дунжаар гаргасан 
доорхи тоон үзүүлэлтыг ашиглан даацыг баримжаалан тодорхойлж болно. 

Бэлчээрийн ургац, цн/га (малд идэгдэх ургац)

Бэлчээрийн төрөл
Улирал

Зун-намар Өвөл-хавар
Ойт хээр 5,3 3,1

Хээр 3,8 2,5
Цөлөрхөг хээр 2,2 1,6

6.2.3 Бэлчээрийн талбай тодорхойлох арга  
Ашиглах бэлчээрийн талбайг тооцох Бэлчээрийн талбайг бэл-

чээрийн бэлэн зураг ашиглах, тооцооны арга гэсэн 2 аргаар гаргаж болно. 
Бэлчээрийн бэлэн зураг ашигласнаар малчдын бүлэг, баг гэх мэт томоохон 
хэмжээний талбайг хялбар тооцож болдог бол тийм зураг байхгүй юмуу 
эсвэл өрх, хот айлд ашиглах бага хэмжээний бэлчээрийг тооцооны аргаар 
хялбар гаргаж болно.

а. Бэлчээрийн бэлэн зураг ашиглан Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг, 
хэсгийн талбайн хэмжээг тодорхойлох.

Нэвт харагдахуйц калькан цаас буюу полиэтилен (нийлэг хальс) 
материал дээр хааш хаашаа 1см, аль эсвэл хааш хаашаа 2 см хэмжээтэй 
дөрвөлжин нүднүүд зурна. Талбай тодорхойлоход ашиглах торны нүд нэг 
бүрийн илэрхийлэх талбай, га-аар торны нэг нүд бүр нь зургийн масштабаас 
хамааран тодорхой хэмжээний га-г илэрхийлэх бөгөөд үүнийг дээрх 
хүснэгтэд харууллаа. Бэлтгэсэн тороо хэсгийн хилд хамрагдах нутгийг 
харуулсан зураг дээр тавьж давхцуулан хэдэн нүдэнд багтаж байгааг 
нь тоолж гаргана. Эхлээд бүтэн нүдийг тоолж, хагас нүдийг багцаалан 
бүтэн нүдэнд шилжүүлэх замаар бүх нүдний тоог гаргана. Нүд тоолохдоо 
бэлчээрт ашиглагдахгүй (нуур, гол мөрөн, хад асга, элс, өтгөн шигүү ой 
мод, талхлагдсан, хортон мэрэгчдэд идүүлсэн г.м) газрыг хасч тооцно.
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Бэлчээрийн талбайг тооцоход хэрэглэгдэх зүйлүүд

Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн хил заагийг харуулсан зургийг ашиглан 
бэлчээрийн талбайн хэмжээг тодорхойлохдоо бэлчээр ашиглалтын хэсгийн 
хилийн дотор байгаа дөрвөлжин нүднүүдийг тоолж хэсгийн бэлчээрийн 
талбайг тооцож гаргана. 1:100000 масштабтай зурагт хааш хаашаагаа 
1 см-ийн дөрвөлжин нүд нь 100 га-г илэрхийлнэ. Хэрэв хэсгийн хилийн 
шугамнэг нүдийг таллан хуваасан байвал 50га, 1/4 -ээр хуваасан байвал 
25га гэх мэтээр тооцно. Гаргасан нийт нүдний тоог хүснэгтэд үзүүлсэн нэг 
нүдний талбайн хэмжээгээр үржүүлж нийт талбайг га-аар олно.

б. Бэлчээрийн талбайг тооцооны аргаар гаргах Ашиглаж байгаа 
бэлчээрийн урт, өргөнийг автомашин, мотоциклээр явж км-ээр тогтоон 
уртыг өргөнөөр нь үржүүлж талбайн хэмжээг гаргана. Жишээ нь, танай 
хөрш Доржийн бэлчээр 2 км урт, 6,25км өргөн бол талбайн хэмжээ нь12,5 
ам дөрвөлжин км гарна. 1ам дөрвөлжин км нь 100 га-тай тэнцдэг. Тэгвэл 
12,5 ам дөрвөлжинкм талбайг га-д шилжүүлбэл 12 500 га болно.

Бэлчээрийн талбайг тооцооны аргаар гаргах нь

Бэлчээрийн даац тооцох Бэлчээрийн даац гэж тухайн талбайн 
тодорхой хугацааны явцад тэжээлээр хангах чадавхийг малын тоогоор 
илэрхийлснийг хэлнэ. 

 Б =  
XH

Ó
*

 Б - бэлчээрийн даац
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 Н – нэг малын өдөрт идэх өвс, кг

 Х – бэлчээрлэх хоногийн тоо

 У – ургац, кг

Манай жишээнд У=2.1цн; H=1.5кг (өвөл 1 хонины өдөрт идэх өвсний

 жин) Х=90 хоног гэвэл Б=
  

байна.

Энэ нь тухайн нөхцөлд 1 га-д 1,6 буюу ойролцоогоор 2 хонийг 90 
хоног бэлчээрлүүлэх боломжтойг харуулах юм. Өөрөөр хэлбэл 90 хоногт 
600 хоньтой хот айлд 375 га бэлчээр шаардлагатай байна. Байж болох 
эрсдлийг бодолцож тооцоот талбайг 30-50 хувь өсгөж аюулгүй байдлыг 
бүрэн хангана гэвэл (375+150)=525 га болох юм. 

Энэ нормыг бэлчээрийн даац буюу багтаамжийг тооцохдоо ашиглах 
боломжтой. 

Мөн нэг үхэр-5, адуу-6.6, тэмээ-8.6, ямаа-0.9 хоньтой тэнцэх болно.

6.2.4 Бэлчээрийн доройтол
Бэлчээрийн доройтол тухайн бэлчээр дэхь унаган ургамал, хөл газрын  

(малын эдэмжгүй  хог ургамал) ургамлаар солигдсоноор эхэлнэ. Өөрөөр 
хэлбэл бут, дэгнүүл сайн үүсгэдэг олон наст ургамал  нь үндэс султай 
намартаа бүрэн хагдарчүгүй болдог шарилж, хамхуул мэт  өвлийн бэлчээрт 
хэрэг болдоггүй ургамлаар солигдоно. 

Энэ нь ихэвчлэн ашиглалтын буруу үйл ажиллагаанаас болж үүсч 
байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн ургамлын ногоон хэсэг буюу навчны 30-
40% идэгдсэн тохиолдолд үндэсний системийн ургалт өсөлт хэвийн 
явагдах бөгөөд 50 хувь идэгдсэн тохиолдолд нийт үндэсний ихэнх хэсэг 
нь идэвхтэй ургаж үржих нөхцөл бүрдсэн байдаг. Харин нийт ургамлын 
60% нь идэгдсэн тохиолдолд тухайн ургамлын үндэсний 50 орчим хувь нь 
цаашид нөхөн сэргэх боломжтой болдог бол 70% - аас хэтэрсэн нөхцөлд 
ургалт бүрэн зогсож, нөхөн төлжих боломжгүй болдог ба тэжээлийн чагнар 
муу малд идэмжгүй хог ургамал түрэн ургадаг байна. 

Дараагийн үе шатанд хөрс хийсч, сул шороон ба жижиг чулуун хучлага 
үүсгэнэ. Нөмөр газар харгана, дэрсний бут, хад чулууны нөмөрт шороо 
хурна. Дараа дараагийн шатанд зөвхөн ургамлан нөмрөггүй болоод 
зогсохгүй хөрсны өнгөн үе хийсч зөвхөн том ширхэгтэй шороо, чулуун 
бүрхэвч үүснэ.  Ийм газарт бороо, цасны усны үерээр эрэг, гуу жалга үүснэ. 
Ийм учраас бэлчээрийн доройтлыг түвшингээр сул буюу бага, дунд зэрэг, 
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хүчтэй гэсэн зэрэглэлд хувааж үздэг. Бэлчээрийг хамгаалах, доройтлоос 
сэргийлэх, доройтсоныг нөхөн сэргээх арга ажиллагаа үе шат бүртээ 
харилцан адилгүй. Ийм ч учраас малчид бэлчээрийнхээ төлөв байдалд 
ажиглалт хийж, тэр үндсэн дээрээ ашиглалтынхаа арга технологийг сонгох, 
ачааллыг тохируулах хэрэгтэй.

Манай оронд бэлчээрийг сэлгэн өнжөөх, тордон сайжруулах гэсэн 
үндсэн аргуудаар бэлчээрийг сайжруулан ашиглаж байна. Бэлчээрийн 
сэлгээ нь бэлчээрийг доройтлоос хамгаалах, доройтолд орсон бэлчээрийг 
сэргээн сайжруулах байгаль орчинд халгүй, хямд төсөр аргын нэг нь юм.

Бэлчээрийг өнжөөх гэдэг нь ургамлын ургалтын хугацаанд тухайн 
бэлчээрийг нэгээс хоёр жил огт ашиглахгүй байхыг хэлнэ. Доройтсон 
бэлчээрийг байгалийн аясаар нөхөн сэргээхийн тулд өнжөөж амраадаг.

Тордон сайжруулах аргад хэт доройтсон бэлчээрийг олон наст нэмэр-
лэн тариалж сайжруулах, өвөлжөө-хаваржааны ойролцоох бэлчээр, дэрс, 
хадлангийн талбайг хашиж хамгаалах, бордож сайжруулах аргууд орно.

6.2.5 Хадлан бэлтгэл

Манай оронд бэлтгэж байгаа малын гол тэжээл бол байгалийн хадлан  
юм. Хадлангийн өвс нь газар орны байдал, хадаж бэлтгэх хугацаа, арга 
ажиллагаанаас шалтгаалж өвсний шимт чанар адилгүй байна. Тохиромжтой  
цаг хугацаанд хадаж, бороонд цохиулалгүй, наранд шарж хэт хатаалгүй 
бэлтгэсэн өвс ногоон өнгөтэй, анхилам үнэртэй, зөөлөн навч, цэцэг ихтэй 
байх тул шимт чанараар сайн байдаг. 

Хадлан хадалт Өвс бухалдалт Өвсөн нуруу

Оройтуулж хадах, хадсаны дараа бороонд цохиулах, тармаж 
бухалдахгүй удаах, наранд хэт шарснаас өвсний шимт бодис задран 
алдагдаж чанар муудна. Жишээ нь: хиаг-алаг өвстэй хадлангаас 7 дугаар 
сард хураасан нэг кг өвс 0,57 тэжээлийн нэгж, 90грам шингэх протеинтэй 
байхад 8 дугаар сарын сүүлчээр хураасан дээрх өвсний нэг кг нь 0.46 
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тэжээлийн нэгж, 42г шингэх протеинтэй болж, шимт чанар 25 хувь, шингэх 
протеин 50 гаруй хувиар буурдаг. Мөн 8 дугаар сард хадаж бороонд 
норголгүй хураасан хуурай хөндийн нэг кг өвс 0.56 тэжээлийн нэгж, 57г 
шингэх протеинтэй байхад ижил талбайгаас адил хугацаанд хадсан боловч 
хөгцөрч харласан өвс 0.43 тэжээлийн нэгж. 42г шингэх протеинтэй болж, 
ерөнхий шимт чанар нь 20 гаруй хувиар буурсан байна.

Манай оронд бэлтгэж байгаа өвсний шимт чанар (дунджаар)

Хадлангийн төрөл 1кг өвсөнд  агуулагдах
тэжээлийн нэгж

Хуурай хээрийн 0.51
Хээрийн 0.52
Уулын хээрийн 0.44
Уулын нуга хээрийн 0.55
Уулын нуга 0.45
Нуур тойром орчмын (зэгстэй) 0.36
Голын дэнж, татмын нугын 0.47
Таримал ногоон тэжээл (хошуу будаа) 0.51

Өвсийг малд өгөхдөө ариг гамтай зарцуулахын тулд сараалжин 
хайсанд хийж өгнө. Мөн төл малд баглаж хэцлэн өгөх нь тохиромжтой. 
Өвсийг задгай тарааж өгөхөд малын хөлөөр үрэгдэх нь их байдаг. 

Тэжээллэгийн норм гэдэг нь малын эрүүл мэнд малын эрүүл мэнд, 
үржихүйн чадавхийг хадгалж ашиг шим авахад шаардагдах төрөл 
бүрийн шимт бодисын хоногийн дундаж хэмжээг хэлнэ. Тэжээлийн 
ерөнхий хэрэгцээг тэжээлийн нэгж буюу энергийн нэгжээр тодорхойлдог. 
1 кг тэжээлийн нэгж нь 1 кг хошуу будааны ногоон  өвстэй  тэнцүүлсэн 
үзүүлэлт юм.

Чанартай өвс бэлтгэхийн тулд технологийн горимыг чанд мөрдөх нь 
чухал юм. Өвс бэлтгэх технологийн дагуу өвсний чийгийг харгалзан хадах, 
тармах, боох,  бухалдах, нуруулдах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

Өвсийг хадсанаас хойш 55 орчим хувийн чийгтэй болмогц тармаж 
мөрлөнө. Бороо хур багатай үед хадах, тармах ажлыг шууд хийж болно. 
Мөрлөсөн өвсийг хурдан хатаах зорилгоор тармаснаас хойш 2-3 цагийн 
дараа мөрөн дээр нь эргүүлнэ. Хээрийн бүсийн дан үетэн голлосон 
хадланд ийм ажиллагааг хийх шаардлагагүй.
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6.2.6 Хадлангийн талбайг тордож сайжруулах аргууд

Хадлангийн талбайг хашиж хамгаалах Хадлан, бэлчээрийн газрыг 
тогтвортой ургац авахын тулд түүнийг малын хөлөөс хамгаалахын тулд 
хашаа барих, харуул хамгаалалт гаргах хэрэгтэй болдог. Сонгосон талбайг 
хамгаалахдаа сургааг болон шавар чулуу, өргөст төмөр утас, сүлжмэл 
төмөр торон материалын алийг ч ашиглаж болно. Модон шонгийн газарт 
суух хэсгийг замын хар лакаар (битум) цардах эсвэл автомашин, тракторын 
ажилласан маслог буцалгаж байгаад дүрэх зэргээр ялзрахаас хамгаалвал 
эдэлгээ нь 10 гаруй жил хүртэл уртасдаг. Шонг 60см-ээс наашгүй гүнд 
суулгах шаардлагатай нарийн төмөр утас, тор нь талбайг малаас хамгаалах 
найдвартай саад болдоггүй тул доорхи зурагт үзүүлсэнээр торны дээд, 
доод, дунд хэсгээр З-н сургаагийг шонд бэхлэж өгвөл бэх бат болно.

Хадлангийн талбайг хашсан байдал

Хадлангийн талбайн чийгийн хангамжийг сайжруулах
Шаардлагатай үеийг нь тааруулж, байгалийн нөхцөл техникийн 

боломжийг ашиглан сонгож, хамгаалсан газрын ургамлын чийг хангамжийг 
зохицуулах арга хэмжээ авбал зохино.Үүнд:
•	 Гол горхи, татуургыг боох, сэтлэн суваг татах, насосоор сувагт ус татаж 

дамжуулах зэрэг аргаар
•	 Шар усны үер болон зуны хурын үер буудаг газрын судаг,ховилыг 

ашиглан талбайг услах
•	 Цас их хуримталсан нөхцөлд төмөр ба модон дальпуу хийх, цастүрэгч 

техник хэрэгслийг ашиглан зонхилох салхиний болон гарзын налуугийн 
хөндлөн чигт цасан далан байгуулж, усны ууршилтыг сааруулах 
зорилгоор бог малы нөтөг бууцаар хучлага хийх г.м.

•	 Хөрсний ул чийг хангалттай газарт усалгаа шаардлагагүй.
•	 Усалгааг 4 дүгээр сарын сүүлчээр талбайг бордохоос 5-7 хоногийн 

өмнө хийнэ. Цаашид ургамал гандаж эхлэх  төлөв ажиглагдвал услана. 
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Хадлангийн талбайд цас тогтоох
Зуны борооноос өмнө хөрсөнд нөөц чийг хуримтлуулах аргын нэг 

нь талбайд цас тогтоох явдал юм. Хадлангийн талбайд цас тогтоосноор 
ургацыг 15-20% нэмэгдүүлэх боломжтой юм.  Бид цас тогтоох аргыг өвлийн 
анхны цас орсны дараа хөрлөж нягтрахаас өмнө эхлэх хэрэгтэй. Энэ үеэс 
оройтвол цас хөрлөн нягтарч хайлж мөстөн ажиллагааг хүндрүүлнэ. Цасыг 
янз янзын аргаар тогтоох боломжтой ч хамгийн энгийн арга нь ердийн 
хөсөг ашиглан дальпуугаар цасан далан байгуулах арга юм. 

Ердийн хөсөгт зориулсан
модон дальпуу

Дальпууг чирч далан
гаргасан байдал

Талбайд цасан далан байгуулахдаа юуны өмнө газрын налуу ноёлох 
салхины чиглэлийг харгалзаж үзэх ёстой. Цас орох, шуурах бүрийн дараа 
нэг явсан газраараа хэд хэдэн удаа явж   цасыг хоёр  тийш нь ярж  1,5-
2,0м өргөн, 0,5 м-с доошгүй өндөр хамар үүсгэнэ. Далан хоорондын зай 2м 
байвал зохимжтой.  Далан нь аль болох урт бөгөөд орой нь хотгор гүдгэр 
биш жигд байвал  далан хооронд цас хуримтлах нь илүү байдаг. 

Хадлангийн талбайг бордож сайжруулах Доройтсон болон ургац 
нь буурсан хадлангийн талбайг сайжруулах болон бэлчээрийг хадлангийн 
эдэлбэр болгон хувиргахад шим бордооны ашиглалт чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Малын өтөг бууц нь шим бордооны ангилалд хамаарна.

Манай орны хувьд хамгийн олдоц ихтэй, тээврийн зардлыг эс тооцвол 
үнэ өртөггүй хамгийн хямд, органик малын өтөг бууц зүй ёсоор багтана. 
Үүнээс бог малын өвөл хаврын шар өтөг, үхрийн нунтгарсан бууц илүү 
тохиромжтой. Бог малын хөрзөн, үхрийн хөлдүүсийг хашаанаас зайлуулан 
овоолж, зуны бороонд норгон нунтагласны дараа бордоонд хэрэглэж 
болно. Тариалангийн талбайг шинэ өтөг бууцаар бордох нь  малын өтөг 
дэхь  ургамлын үр амьдрах чадвартай хэвээр байдаг учир жил өнжсөн хөх 
бууцаар бордохыг зөвлөдөг бол бэлчээр хадланг шинэ бууцаар бордвол 
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тэр үр нь ургавал  бэлчээрт  нэмэр болно. Талбайг бордохын өмнө 
бууцыг хир хэмжээний зузаанаар цацаж тараах хэмжээгээ газар дээр нь 
баримжаалан тогтоох шаардлагатай. Хэрэв 1га талбайд бууцыг 50 тн-оор 
бордох бол 1м2 талбайд 5кг бууц ногдох ба үүнийг эхлээд хийж баримжаа 
авах нь дээр байдаг. Ийнхүү уг баримжааг тооцоолон бууцаа талбайд жигд 
тарааж өгнө. Ингэж бууцаар бордсон талбайг 3-4 жилийн даараа дахин 
бордох шаардлагатай. Хадлангийн талбайг бууцаар бордох нь ургацыг 2-3 
дахин нэмэгдүүлдэг.

Бордох талбайн бууцны тун нормыг 
тохируулж буй байдал

Бууцыг талбайд жигд цацаж буй 
байдал

Бууцыг талбайд
тараах нь

Бордсон талбайд ургамалжилт 
сэргэсэн байдал

6.3 Малын тэжээл 
Монгол орны бэлчээрийн мал хэрэгцээт тэжээлийнхээ 98%-ийг 

зөвхөн байгалийн бэлчээрээс хангадаг боловч малчны шууд оролцоотой 
тусгайлан бэлтгэсэн тэжээлийг өвөл хаврын улиралд малыг хэрэгцээтэй 
шим тэжээлийн бодисоор хангах, мөн малаас гарах ашиг шимийг 
дээшлүүлэхийн тулд нэмэгдэл тэжээл өгөх шаардлагатай болдог. 
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Бэлчээрийн малын тэжээлд нөлөөлөх гол хүчин зүйлсэд тэжээлийн 
ургамлын төрөл, зүйл, бэлчээрийн даац багтаамж, бэлчээрлэлтийн систем, 
улирлын бэлчээрийн ашиглалт малын тоо, төрөл орно. Бэлчээрийн малын 
тэжээлийн хэмжээг  нэмэгдүүлэх  ажиллагаанд бордох,  таримал бэлчээр 
бий болгох, сөөг сөөгөнцөрийн хэмжээнд хяналт тавих, нэмэгдэл тэжээл 
ашиглах зэрэг нийтлэг аргууд орно.

6.3.1 Малын тэжээлийн талаарх органик стандартын шаардлага 

Органик мал сүргийг жилийн бүх улиралд  хангалттай хэмжээний 
тэжээлээр хангагдах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой.

Харин нэмэлт тэжээл нь зөвхөн байгалийн гаралтай орцоос бүрдэж 
байх ёстой бөгөөд малын гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эдэд химийн 
бодисын үлдэгдэл агуулахгүй байхад анхаарч ажиллах ёстой юм.

6.3.2 Ургамлын гаралтай тэжээл бэлтгэн хэрэглэх нь
Бэлчээрийн малд орон нутгийн ургамлын органик материалаар тэжээл 

бэлтгэн өгөх нь жинхэнэ органик бүтээгдэхүүн авах боломж олгоно.

Багсармал тэжээл Түүхий эдийн бүрэлдэхүүн, орцын хэмжээнээс 
хамааран багсармал тэжээлийн шимт чанар нь 
харилцан адилгүй байдаг. Сүрэл 50%, үр тарианы  
хивэг 48%, давс 2%-ийг оролцуулсан жороор 
ихэнхи тэжээлийг онгоц, хувин, түмпэн, торхонд 
хийж сайн чийглэн 6-7 цагийн турш дэвтээнэ. Үр 
тариа голлосон багсармал тэжээлийг хурга, 
ишгэнд 50-100г, төлөг борлонд 100-200г, хонь 
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ямаанд 200-300г, тугалд 10кг жин тутамд 50-100г, бяруунд 500-700г, шүдлэн 
үхэрт 0,8-1,0кг, үнээ болон гүүнд 1-2кг-аар өгнө. Сүрэл ихтэй багсармал 
тэжээлийг дээрхээс арай илүү хэмжээгээр нэмэгдэл тэжээл болгон өгнө. 

Таана, хөмүүлийн зоодой Ийм зоодойг хольцоотой ба хольцоогүй 
хийж болно. Зургадугаар сарын 15-наас 8 дугаар сарын 20 хүртэлх 
хугацаанд таана, хөмүүлийг түүж аваад хэрчих буюу машиндаж, өөрийн 
шүүсэнд нь барьж зоодойлно. Эсвэл 2 шанага таананд дунд шаазангаар 
гурил буюу хивэг, эсвэл аарц, хоолны халбагаар 5-6 удаа нунтаг давс буюу 
хужир хийж 20-50 граммын хэмжээтэй дугуй зоодой  хийж  сүүдэрт хатаана. 

Таана хөмүүлийн зоодойг хуурайгаар нь буюу халуун усанд хийж 
хандалж өгөхөөс гадна өвс, сүрэл, бусад тэжээлтэй хольж үнэртүүлж өгвөл 
мал тэжээлд амархан орно.

Зоодойг хурга, ишгэнд өдөрт 1-2 ширхэг (30-60г) өгөх буюу буцалгасан 
1л усанд нэг ширхэгийг хийж хандлан төлд 20-30г, бод малд 200-300 
граммыг өдөрт нэг удаа өгнө. 40 граммын зоодойг хонинд нэг, ямаанд 
хагас, үхэрт бүтэн хагас, тэмээнд 2 ширхэгийг өгнө. Таанын зоодой бол 
шимт чанарын хувьд хошуу будаанаас илүү байна.

Таана, сонгины зоодой Нэг кг таана, хөмүүлийн таташинд 1кг сонгино, 
мөн ижил хэмжээний аарц, 1 шаазан хужир хольж багсраад наранд 
хатаана. Үүнийг таана, хөмүүлийн зоодойтой адил хэмжээгээр малд өгнө.

Таана, эрдсийн зоодой Таана, хужир, давс, агь, сонгино, хөмүүл, 
будааны гурил, шарилж, лууль зэргийг тус бүрийг 250 граммаар хольж 
найруулан зоодой хийж хатаана. Малд өгөхдөө зоодойг нунтаглаад тугалд 
өдөрт хоолны халбагаар нэг удаа тогтмол өгвөл сайн байдаг.

Давсалсан таана Тааныг толгойлж байх үед нь түүж аваад 1кг таананд 
100г давс хийж, таваг, цар зэрэг нимгэн  саванд хийгээд даавуугаар таглаж 
хурц наранд тавьж хатаана. Мөн шуудайд хийж сүүдэр газар хатаасан 
ч болно. Ийнхүү давсалж хатаасан тааныг ядарч доройтсон мал болон 
өвсөнд орж байгаа төл, жилбэгүй төллөсөн эх малд өгөхөд сайн тэжээл 
болно. Хонь, ямаанд 200-300г, хурга, ишгэнд 50-100граммыгөгнө.

Сонгино, сармис Ядарч доройтсон малыг тэнхрүүлэхэд сонгино, 
сармис сайн чанартай тэжээл болдог. Сонгиныг 2 хуваагаад талыг, 
сармисыг 1 булцууг бог малд өдөрт нэг удаа өгнө. Бод малд үүнээс 2 дахин 
их хэмжээтэй өгнө.

Сонгино, хошуу будааны зутан 10л буцалсан усанд 10 ширхэг 
сонгино машиндаж хийгээд, дээр нь 1кг хошуу будаа, 500г багсармал 



187ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

тэжээл нэмж дулаан газар хонуулаад, жилбэгүй төллөсөн хонинд өдөрт 
100-200граммаар өгөхөд сүү ордог байна. 

Сонгины цоор, таанын дарш 
Таана, хөмүүл, агийг цэцэглэлтийн 
үед нь, сонгиныг гуурсалж гүйцсэн 
үед нь цоорыг нь аваад чийгийг нь 
алдагдуулахгүйгээр 2-3см урттай 
хэрчинэ. Үүнийг шүүсэнд нь базаж, 
айрагны өтөг, нитгэл, аарцтай 
хольж, 1кг-д 100г ноогдохоор 
бодож давс хужир нэмээд бог 
малын гүзээнд чихэж даршилна. Энэ нь ядарсан мал тэжээхэд сайн 
тэжээл болно. 10л усанд дунд шаазангаар нэгийг хийж хандлаад бог малд 
том шаазангаар, төлөг борлонд жижиг шаазангаар, бод малд нэг шанага 
хүртэл өгнө.

Давсалсан цоор Сонгиныг гуурсалж гүйцмэгц цоорыг нь хадаж аваад 
чийгийг нь алдагдуулахгүйгээр 2-3см урттай хэрчиж, 1кг цооронд 100г 
нунтагласан давс хийж, сүүдэр газар тавьж хатаагаад бог малд өдөрт нэг 
удаа жижиг шаазангийн хэмжээтэй өгнө.

Мангирын сорс Мангирын сорсыг 9 дүгээр сард бэлтгэнэ. Мангирыг 
түүж жижиглэн хэрчээд аарцтай хольж, 10кг-д 0,5кг орчим нунтаг давс 
хийж, гүзээ, тулманд даршилж болно.Халуун усанд хандалсан сорсыг 
жилбэ муутай буюу ядарсан төлөг, борлонд хоолны халбагаар өдөрт нэг 
удаа өгнө.

Жууцай, халиар Жууцай, халиарыг түүж, ваар, торх зэрэг саванд хийж 
давс цацаж  даршилна. Энэ нь ядарч доройтсон малд өгөхөд сайн тэжээл 
болно. Хонь, ямаанд хоолны халбагаар 2-ыг, бод малд 4-6-г өгнө.

Агь, таанын сорс Агь, сонгины цоор, таана, хөмүүл, арвай, буудай, 
цайны шаар, гурил, давсаар ийм сорс бэлтгэнэ. Жижиглэн хэрчсэн 1 
шанага хиртэй агь дээр сонгины цоор, таана, хөмүүлийн толгой, арвай, 
буудай тус бүр нэг дунд шаазан, цайны шаар 2 аяга, давстай усаар зуурсан 
гурил 2 аягыг тус тус хийж багсарна. Дараа нь задгай тэвшинд хатаах буюу 
зоодой барьж нар, салхинд тавина. Агь, тааны сорсыг төллөсөн эх малд 
өдөрт нэг удаа жижиг аягаар, төлөг борлонд шаазангийн тал хиртэй өгөхөд 
тарга хүч нь тогтож, өсөлт торнилт нь сайжирдаг байна.Агь тааны сорс 
шимт чанараар хүчит тэжээлтэй ойролцоо юм.
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Жууцай Хөмүүл Агь Таана

Хужиртай хатаасан агь Агь шарилжийг толгойлж гүйцсэн үед нь 
модлог ишнээс дээгүүр хадаж аваад чийгээ алдаагүй байхад нь нунтаг 
хужир бургиулж сайтар шингээсний дараа брезент буюу томоохон 
даавуунд битүү боож наранд тавьж хатаана. Энэ тэжээлийг нэг наст мал, 
эцэж доройтсон бог мал, ялангуяа, ямаанд өгөхөд сайн тэжээл болно.

Бор бударгана Голдуу говийн бүсэд ургадаг, зуны улиралд ногоон, 
хатсан хойноо бор саарал өнгөтэй болдог, буурцаг маягийн бөөрөнхий олон 
нахиатай, 20-25см өндөр сөөг юм. Бор бударгана өвөл хаврын улиралд 
шимт чанараа сайн хадгалдаг учраас аль ч улиралд түүж болно. Төрөл 
бүрийн малд дангаар нь өгч болно.

Баглуурын сорс Баглуур, таана, хөмүүл, давсыг хольж бэлтгэнэ. 
Баглуурыг толгойлоогүй байх үед нь түүнэ. Баглуур, тааныг хэрчиж ижил 
харьцаатай хольж багсран түүний жингийн аравны нэгтэй тэнцэхүйц давс, 
өөрөөр хэлбэл, 5 кг багалуур тааны холимогт 500г нунтаг бор давс хийж 
хутгаад шүүсэнд нь зоодойлох буюу цар, тавагт хийж нимгэн тарааж 
хатаана. Ийм тэжээлийг бусад тэжээлтэй хольж, эх малд бага шаазан, 
төлд нэг атга хиртэй өгнө. 

Шаваг, бударганы сорс Морин шавагны толгой, бор бударгана, нялх 
таана, давсаар ийм сорс хийж болно. Шаваг, бударганыг таана, хөмүүлтэй 
тэнцүү хэмжээгээр хольж 1 литрийн 2 шанага таана, хөмүүл, шаваг, 
бударганы хольцонд дунд шаазан хужир давс хийж багсарч хатаана. Өвөл 
хаврын улиралд эцэж доройтсон малд өгөх, төл малд хужрын оронд тавьж 
долоолгоход тохиромжтой. Энэхүү тэжээл нь уураг, эрдэс бодис ихтэй  
байдаг.

Шавгийн холимог Тус бүр 1кг морин шаваг ба таананд баглуур 100г, 
хужир давс 1 шаазанг хийж  хольж  хатаагаад мал тэжээхэд эрдэс тэжээлийг 
орлож чадна. 

Лууль, шавагны дарш Энэ тэжээлийг хийхэд лууль, шаваг, сонгины 
цоор буюу таана, хужир, давс шаардагдана. Нэг кг луулийг жижиглэж 
хэрчээд мөн ижил хэмжээний шаваг буюу агь хольж уг тэжээлийн тавны 
нэгтэй тэнцэх сонгины цоор эсвэл таана, дунд шаазан хужир хольж 



189ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Жууцай Хөмүүл Агь Таана

Хужиртай хатаасан агь Агь шарилжийг толгойлж гүйцсэн үед нь 
модлог ишнээс дээгүүр хадаж аваад чийгээ алдаагүй байхад нь нунтаг 
хужир бургиулж сайтар шингээсний дараа брезент буюу томоохон 
даавуунд битүү боож наранд тавьж хатаана. Энэ тэжээлийг нэг наст мал, 
эцэж доройтсон бог мал, ялангуяа, ямаанд өгөхөд сайн тэжээл болно.

Бор бударгана Голдуу говийн бүсэд ургадаг, зуны улиралд ногоон, 
хатсан хойноо бор саарал өнгөтэй болдог, буурцаг маягийн бөөрөнхий олон 
нахиатай, 20-25см өндөр сөөг юм. Бор бударгана өвөл хаврын улиралд 
шимт чанараа сайн хадгалдаг учраас аль ч улиралд түүж болно. Төрөл 
бүрийн малд дангаар нь өгч болно.

Баглуурын сорс Баглуур, таана, хөмүүл, давсыг хольж бэлтгэнэ. 
Баглуурыг толгойлоогүй байх үед нь түүнэ. Баглуур, тааныг хэрчиж ижил 
харьцаатай хольж багсран түүний жингийн аравны нэгтэй тэнцэхүйц давс, 
өөрөөр хэлбэл, 5 кг багалуур тааны холимогт 500г нунтаг бор давс хийж 
хутгаад шүүсэнд нь зоодойлох буюу цар, тавагт хийж нимгэн тарааж 
хатаана. Ийм тэжээлийг бусад тэжээлтэй хольж, эх малд бага шаазан, 
төлд нэг атга хиртэй өгнө. 

Шаваг, бударганы сорс Морин шавагны толгой, бор бударгана, нялх 
таана, давсаар ийм сорс хийж болно. Шаваг, бударганыг таана, хөмүүлтэй 
тэнцүү хэмжээгээр хольж 1 литрийн 2 шанага таана, хөмүүл, шаваг, 
бударганы хольцонд дунд шаазан хужир давс хийж багсарч хатаана. Өвөл 
хаврын улиралд эцэж доройтсон малд өгөх, төл малд хужрын оронд тавьж 
долоолгоход тохиромжтой. Энэхүү тэжээл нь уураг, эрдэс бодис ихтэй  
байдаг.

Шавгийн холимог Тус бүр 1кг морин шаваг ба таананд баглуур 100г, 
хужир давс 1 шаазанг хийж  хольж  хатаагаад мал тэжээхэд эрдэс тэжээлийг 
орлож чадна. 

Лууль, шавагны дарш Энэ тэжээлийг хийхэд лууль, шаваг, сонгины 
цоор буюу таана, хужир, давс шаардагдана. Нэг кг луулийг жижиглэж 
хэрчээд мөн ижил хэмжээний шаваг буюу агь хольж уг тэжээлийн тавны 
нэгтэй тэнцэх сонгины цоор эсвэл таана, дунд шаазан хужир хольж 

багсарна. Сайтар хольж хутгасны 
дараа гүзээ, тулманд даршлах буюу 
задгай хатааж бага хэмжээгээр 
бусад тэжээлтэй хольж өгнө.

Лууль нь муу даршлагдах 
ургамалд тооцогддог. Иймээс тэжээл 
дэх ислэгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор бусад тэжээлтэй холих 
шаардлагатай. Нөгөө талаар лууль 
нь манай орны хаана ч тохиолдох элбэг ургамал боловч ногооноор нь 
мал төдийлөн иддэггүй учир хадаж бусад тэжээлтэй хольж ашиглах нь 
тохиромжтой.

Буйлсны буурцаг Буйлсны идээг өдөрт хурга, ишгэнд 5-10 ширхэг, 
бүдүүн хонь, ямаанд 10-15 ширхэг, бяруунд 20 ширхэгээр өгнө. Ялангуяа, 
жилбэ муутай төллөсөн хонь, ямаанд өгөхөд амархан сүү ордог байна. 
Мөн буйлсны буурцгийг нунтаглаад дунд шаазан орчмыг 10л усанд хийж 
буцалгаад шүүж бүлээнээр нь 150-200 граммаар төл угжихад сайн байдаг.

Шилмүүс, навч Гацуур, хуш, жодоо, хар мод, нарсны шилмүүс, улиасны 
навч нь уураг, С, Е витаминаар баялаг тэжээл юм. Жил бүрийн 1 дүгээр 
сараас 4 дүгээр сарын 1 хүртэл хугацаанд түлшний хэрэгцээнд огтолж 
бэлтгээд 15 хоногоос хэтрээгүй нарсны шилмүүсийг түүж авах хэрэгтэй. 
Зун, намрын улиралд огтолж бэлтгэсэн модны шилмүүсэнд хортой бодис 
их байдаг учраас малын тэжээлд хэрэглэж болохгүй. Шилмүүсийг нар, 
салхинд удаан хугацаагаар ил задгай байлгахад витамин болон шимт 
бодис нь хялбархан задардаг учраас түүсэн шилмүүсийг цасан дор дарах, 
эсвэл сүүдэр, саравч бүхий сэрүүн байранд хадгалбал зохино. Модны аж 
ахуйд бэлтгэж байгаа 50-60см голчтой 1 ширхэг нарснаас 150кг, 40-50см 
голчтойгоос 120кг, 30-40см голчтойгоос 95кг, 20-30см голчтойгоос 80кг, 15-
20см голчтойгоос 60кг шилмүүс авах боломжтой байна.

Хушны шилмүүс Нарсны шилмүүс Улиасны навч

Шилмүүсийг ердийн байдлаар малд өгөхөд биеийн жингийн кг бүрд 
0,6-1 граммаар бодож төрөл бүрийн тэжээлтэй хольж өгөх буюу тэжээл 
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идүүлсний дараагаар дээрх нормыг баримтлан дангаар нь өгч болно. 
Харин нарсны ердийн шилмүүсэнд эфир, давирхай зэрэг хортой бодис 
байдаг учраас төл малд ихээр өгч болохгүй.

Модны үртэс Малчид цаг хүндэрсэн үед модны үртсийг бусад 
тэжээлтэй багсарч малын тэжээлд хэрэглэж байна. Завхан аймгийн Идэр 
сумынхан халтар хомоолыг  түүнээс 2 дахин их үртэстэй  хольж исгээд 
малд өгдөг байна. Увс аймгийн Хяргас сумын малчид хивэг 3кг, модны 
үртэс 7 кг-ыг хольж тостой шөл, давстай усаар багсарч өдөрт үхэрт 3 аяга, 
хонь, ямаанд 1 аяга өгч байна. Иймд үртсийг бусад тэжээлтэй хольж янз 
бүрийн тэжээл бэлтгэж болно.

Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн боловсруулсан 
зөвлөмжийн дагуу хүйтэн ус 10л, тааны зоодой 200г, агь 200 гр, давс 
хужир 100г, гурил 2 кг-ыг найруулан 30 минут буцалгаж зутан бэлтгээд 
түүнээсээ 500 гр-ыг авч хомоол 280г, хивэг 50г, үртэс 200г, үнс 10 граммтай 
хольж цайруулан туйпууны хэвэнд хийж шахмал тэжээл бэлтгэж болно. 
Малд өгөхийн өмнө бутлаад хүйтэн усаар дэвтээнэ. Малд өгөх хэмжээ нь 
хомоолтой холимог тэжээлийнхтэй адил байна.

Харгана Манай говийн бүсэд ургадаг харгана чанар сайтай тэжээл юм. 
Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын малчид харганы нойтон хальсыг 
уртааш нь хуулан авч бяруу тэжээдэг туршлагатай юм байна. Харганы 
гаднах хатуу хальсны доторх зөөлөн эд нь сайхан үнэртэй, шим ихтэй, 
чийгтэй ногоон тэжээл болдог. Иймд харгана түүж хальсыг нь тэжээлд 
зориулан нөөцөлж болох юм байна. 

Агины ханд 10л усанд хэрчиж жижиглэсэн агь 200-250 граммыг хийж 
хүрэн бор өнгөтэй болтол зөөлөн халааж хандална. Турж эцсэн хонь 
ямаанд өдөрт 0,5-1л бог малд 2литрийгөгөхөд амархан тэнхэрдэг. Төлд 
20-30г өгч болно.

Агь шарилж Царвант шарилж Ямаан шарилж Морин шарилж

Шарилж Манай орны аль ч бүсэд тааралдах олон янзын шарилжийг 
агь, шаваг, ишгэн, хурган, ямаан, хонин, морин шарилж, царван, ээрэм гэх 
зэргээр нэрлэдэг. Царван, ээрэм шарилж хангай, завсрын бүсийн тарианы 
талбай, хуучин бууц суурингийн орчимд голдуу бөөн ургана. Тэд хоорондоо 
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төстэй боловч царвангийн иш үлэмж өндөр, буурцаг нь арай жижиг байх 
тул ээрэм шарилжаас түвэггүй ялгаж болно. Төрөл бүрийн шарилж протеин 
тослогоор баялаг байдаг. Шарилж, шаваг, ээрмийг үр нь боловсорч эхлэх 
үед хадаж, 4-5 үеэр зөрүүлэн 10см хүртэл зузаан давхарлаж сайтар 
нягтруулан хатаадаг. Нягтруулсан өвсний доод үеийг ялзруулахгүйн тулд 
хатаах газраа урт, нарийн шуудуу, ховил ухах юмуу дэр мод тавьж, түүний 
дээр хөндий эгнүүлэн тавьж хатаана. Ингэж бэлтгэсэн өвс төлд илүү 
тохиромжтой. Түүнийг ямарч мал дуртай иднэ. Удаан хадгалахад ч чанараа 
алдахгүй. Баглах материал бэлтгэх, баглах зэрэг ажил шаардахгүй, мөн 
ачиж тээвэрлэхэд хялбар зэрэг олон сайн талтай. Малд өгөх норм хэмжээ 
нь өвстэй ойролцоо байна. 

Шарилж цээнийн ханд Цагаан шарилжийг хадаж сүүдэр 
газарт хатаана. 300г шарилжийг буцалгасан 10л усанд хийж 
таглаад 12 цаг байлгаж ханд болгоод бог малд 200-300г, бод 
малд 1л уулгахад мал амархан тэнхэрнэ.

Давсалж хатаасан манжин Органик технологоор ургуулсан  сармаг, 
үхэр манжинг нимгэвтэр хавтгай хэрчээд давс хужир сайн шингээсний 
дараа ааруулын адилаар дэлгэц дээр тавьж хатаана. Мал тэжээхийн өмнө 
бүлээн усанд дэвтээж өдөрт бод малд нэг сайн атга, бог малд түүнээс 
арай бага өгнө. Хатаасан манжинг төллөсөн хонь, ямаа, хээлтэй үнээ, нэг 
настай малд өгөхөд сайн тэжээл болно.

Шар будааны чанамал Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын үхэрчид 
өтгөн чанасан хар цайнд 0,5-1кг шар будаа чанаад ядарч доройтсон үхэрт 
3-4 литрийг өгдөг байна. Мөн хээлтэй хонь, ямаанд төллөхөөс 15 хоногийн 
өмнө 0,5-1 литрийг 2-3 өдөр дараалан уулгавал жилбэтэй төллөдөг. Нэгэнт 
жилбэгүй төллөсөн хонинд дээрх хэмжээтэй өгөхийн хамт 1 литр усанд 
200г шар будаа чанаж зутан болгоод амтагдах төдий элсэн чихэр хийж 
төлд 30-100граммаар өдөрт 2-3 удаа өгөхөд  сайн байдаг.

Шар будаа, хивэгний дугуй Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын 
малчид нунтагласан шар будаа 15%, хонины сүүл 30%, хуурсан хивэг 20%, 
буцалгасан ус 30%, хужир давс 5%-ийг хольж хутган 30-40 граммын дугуй 
хийж өвсөнд орсон төл, хөгшин хонь, ямаанд нэг ширхэгээр, өдөрт 3 удаа 
өгдөг байна. 

Шар будаа, сонгины үрэл Өвөрхангай аймгийн малчид нэг ширхэг 
бөөрөнхий сонгиныг хэрчиж жижиглээд, хоолны халбага давс, жижиг аяга 
нүдсэн шар будаатай хольж багсраад ус буюу ямар нэг тосоор зуурч 10г 
орчим жинтэй үрэл хийж, үхэрт өдөрт нэгийг өгдөг байна. 
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Халгай Халгайг дөнгөж ургаж эхэлж байгаа үед буюу халгайн бутны 
өндөр дөрвөн хуруу хиртэй байх үед хадаж аваад жижиглэн хэрчиж сүүдэр 
газар, бүтээлэгтэй дэлгэцэнд битүү хатаана. Дөрвөн хуруу халгайгаар 
өвлийн ид хүйтэн буюу хавар ямаа самнаж, үхэр хөөвөрлөсөн үед осгож 
даарсан мал тэжээхэд маш сайн тэжээл болдог. Бог малд өдөрт жижиг 
шаазангаар 1-2 удаа, бод малд 3-4 удаа өгнө.

Халгай, шаарны багсармал Энэ тэжээлд цайны шаар, халгайн навч, 
шар будаа, сонгины цоор, гурил, давс орно. Бэлтгэхдээ цайны шаар 1кг, 
халгайн навч 1кг, шар будаа 100г, сонгины толгой 200г, цоор 100г, давс 150г, 
гурил 200г, шавагны толгой 300граммыг хольж багсарна. Ийм тэжээлийг 
төллөсөн эх малд нэг удаа шаазангаар, нэг наст мал болон доройтсон бог 
малд өдөрт 2 удаа дунд шаазангийн тал хиртэй өгнө. 

Халгайн витаминт өвс Халгайг гараар 
түүж зулгааж болохгүй учир гар хадуураар 
хадаж бэлгэнэ. Бэлтгэсэн халгайг шимт 
чанарыг нь алдагдуулахгүйн тулд орон 
нутгийн материалыг ашиглан (төмөр, мод) 
майхан хэлбэрийн сараалжин тавиур ашиглаж 
бэлтгэнэ. Сараалжин тавиурт халгайг 
хөндлөнгөөр нь 15-20см үелүүлэн тавьж 
чийгийг 15-17% болтол хатааж халгайн витаминт өвс бэлтгэнэ. 

Халгайн мушгиа Халгайг бага зэрэг 
хатаасны дараа гар тармуураар нарийхан урт 
мөрлөж түүнийгээ сулавтар мушгиж 2 үзүүрийг 
зөрүүлж боогоод саравчинд өлгөж хатаана. 
Ингэж бэлтгэсэн халгайг витамин, шимт 
чанарын алдагдал бусад аргаар бэлтгэснээс 
15-20%-аар бага байна.   

Халгайн хэрчдэс Халгайг хадаж 
бэлтгэсний дараа сүх, заазуур болон хэрчигч машинаар 4-5см урттай 
хэрчиж березент, банз, хулдаас, шуудай, модон шал зэргийг аль нэгийг 
дэвсэж хатаана. 

Халгайн хорголжин бэлтгэхээр хэрчиж бэлтгэсэн халгайг саравчинд 10-
15см зузаан үеэр дэлгээд 2-3 цаг тутамд 15-17% чийгтэй болтол хатаана. 
Хатаасан халгайг хэрчдэсийг савлаж агуулахад хадгална.
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Халгайн шахмал Халгайг хайчилах буюу хадаж авсаны дараа 
машиндаж жижиглээд дээр нь 1.0кг тутамд 15-20см, зузаан нь 5см хэмжээ 
бүхий дөрвөлжин шахуургаар нягтартал нь шахаж сүүдэрт хатаана.

Халгайн хорголжин Халгайгаар хорголжин тэжээл бэлтгэх нь энгийн 
бөгөөд дэвшилттэй арга юм. Энэ аргаар тэжээл бэлтгэхдээ халгайг гар 
хадуураар хадаж сүх, заазуур, гараар хэрчиж жижиглэн хорголжлоход 
бэлэн болгоно. Энэ аргаар өдөрт 15-20кг халгайн хорголжин бэлтгэж болох 
ба зуны улиралд нэг малчин өрх айл 500-600кг тэжээл бэлтгэх боломжтой. 
Халгайн хорголжин тэжээлийг бэлтгэх хугацаа нь бүс нутгийн онцлог, 
тухайн жилийн цаг агаарын байдлаас хамаарч харилцан адилгүй байна. 
Эхний үе шат нь 6 дугаар сарын дунд үеэс 7 дугаар сарын дунд үе, 2 дахь 
үе нь 7 дугаар сарын дунд үеэс 8 дугаар сарын сүүлч юм.

Халгайн хорголжин бэлтгэхдээ эхлээд халгайг хадаж цуглуулаад, 
хэрчиж жижиглэнэ, дараа хорголжлоод, хатаана. Дараа нь саванд хийж 
хадгална.

Гар хэрчигч Хэрчигч машин

Халгайг их хэмжээтэй бэлтгэсэн нөхцөлд хэрчигч машинаар, бага 
хэмжээтэй бол сүх, заазуур ашиглан 5-8см урттай хэрчиж жижиглэнэ.

Хэрчиж жижиглэсэн халгайг махны гар машин, цахилгаан төхөөрөмжөөр 
хорголжилно. Хорголжингийн урт 3-5см, голч нь 0.5-0.8см байна. Хэрэв 
халгай нь чийг ихтэй, барьцалдахдаа муу байвал бага зэрэг гурил  хольж 
хорголжилно.
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Хорголжилсон халгайг сүүдэр газар дэлгэц, тавиур дээр 6-8 цаг сайтар 
хатаана. Хатааж бэлтгэсэн хорголжин тэжээлийг цаасан уутанд 18-20кг, 
шуудайнд 25-30 кг-аар савлаж сэрүүн хуурай, шороо тоос орохгүй газар 
хадгална.

6.3.3 Мал, амьтны гаралтай тэжээл бэлтгэн хэрэглэх нь
Бэлчээрийн органик мал аж ахуйд орон нутгийн мал, амьтны гаралтай 

органик материалаар тэжээл бэлтгэн өгөх боломжтой юм.  

Махны гурил Махыг чанаж машиндах буюу борцолж хатаасан махыг 
ууранд хийж нунтаглаад дангаар нь буюу бусад тэжээлтэй хольж, хонинд 
өдөрт 30-50г, төлд 5-20г, бод малд 50-100граммаар өгнө. 

Мах-ясны гурил  Мах, ясыг өндөр температуртай тогоонд чанаж 
хатаагаад нунтаглаж бэлдэнэ. Мах ясны гурал 20-25%-ийн уурагтай, 
кальци, фосфор ихтэй байдаг. Махны гурилтай адил хэмжээгээр малд 
өгнө.

Малын цус Уураг, шим тэжээлээр баялаг тул сайн тэжээл болдог. 
Цусыг шингэн ба хатаасан байдлаар малын тэжээлд хэрэглэнэ. Шингэнээр 
нь хэрэглэхдээ 5л усанд 40г давс, 300г цус хийж самраад хонинд 500 
граммаар уулгана.

Малын элэг Элэг нь уураг, чихэрлэг витаминаар баялаг тул өвлийн цагт 
ядарч доройтсон мал, ялангуяа нэг настай малд гойд сайн тэжээл болдог. 
Элгийг нэг өдөрт үхэрт 50-60гр-аар 2 удаа, бяруунд 25-30 гр, хонь, ямаанд 
20-40 гр, төлөг борлонд 10-15гр хэртэйг идүүлнэ. Адууны элэг шингэц, 
илчит чанараар бусад малынхаас илүү учир малыг сайн тэнхрүүлнэ.

Шахмал тэжээл Ясны гурил, хужир давс, үнс, модны холтос зэргийг 
өвстэй хольж шар сүү, аарц, цус зэргээр зуурч бэлтгэнэ. Үүнд: 10л цус 
буюу шар сүү, эсвэл аарцанд ясны гурил 500г, хужир, гурил тус бүр 100 
гр-ыг хольж буцалгаад дээр нь 1 кг давс хийж тоосго шиг шахна. Ингэхдээ 
шахмалын голд нүх гаргаж хатахаар нь модонд өлгөж малд өгнө. Дээрх 
аргаар бэлтгэсэн тэжээлийг шахахгүйгээр багсармал тэжээл маягаар 
бэлтгэн ядарч доройтсон малд хавар өгөхөд амархан тэнхэрнэ. Ийм 
тэжээлийн нойтон байх үеийн жин хатахдаа 4 дахин бага болно.

Арвай, ясны гурилын холимог Махны шөлөөр дэвтээсэн 5 кг арвайд 
300 гр адууны цус буюу машиндсан түүхий элэг хийж сайн холиод төлөг, 
борлонд нэг удаа 100 гр-аар өгнө.
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Адууны өөх, шар будааны үрэл Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий 
сумын малчид адууны өөх 500г, ясны үнс 450г, цагаан давс 100г, шар 
будааны гурил 450граммыг хольж хутгаад 1г орчим жинтэй үрэл хийж 
төл тэжээдэг байна. Энэ нь хаврын улиралд хурга, ишгийг сэнсрэхээс 
сэргийлэхэд ихээхэн ашигтай юм.

Тостой багсарсан тэжээл Багсарсан тэжээл 500г, 100-150г өөх 
тостой (тарваганы ба адууны өөх хамгийн тохиромжтой) багсраад өдөрт 
2-3 удаа өгч бүлээн усаар тогтмол услахад ядарч доройтсон мал богино 
хугацаанд тэнхэрнэ. Малд өгөх хэмжээ нь багсармал тэжээл өгдгөөс 100-
200 граммаар бага байж болно.

Тарваганы сайн ходоодны сэвс Намрын цагт агнасан тарваганы 
ходоод малд сайн чанарын тэжээл болдог. Нэг сайн  ходоодны сэвс нь  100-
150г жинтэй, уураг ихтэй, шингэц сайтай тул сайн чанарын ногоон өвсийг 
орлож чадна. Ядарч доройтсон хонь, ямаа, төлөг, борлонд нэг ходоодны 
сэвсийг 5-7 хуваагаад хуурайгаар нь өгч болно. Мөн нэг ходоодны доторх 
ногоон өвсийг 10л буцлам усанд хийж 4-5 цаг байлган хандалж өвсний 
хандны адилаар малд өгнө. Тарваганы ходоодны сэвс  ядарсан малыг 
тэнхрүүлэх, хөрөв төлийг сэнсрүүлэхгүй байх чухал тэжээл юм. Архангай 
аймгийн Хайрхан сумын малчид тарваганы нэг ходоодны сэвсийг  3-5л 
давстай бүлээн усанд хийж, 30 минутаас 1 цаг байлгаж хонь, ямаанд 1-2 
шаазан өгдөг байна.

Тосны гүзээ Хивэгч малын гүзээ нь төрөл бүрийн шимт бодисоор 
баялаг учир шим тэжээлтэй байдаг. Тос хадгалсан гүзээг жижиглэн хэрчиж 
төлөг, борлонд бага хэмжээгээр өгч болох бөгөөд махны шөлөнд буцалгаад 
хөгшин малд өдөрт 250-300г өгнө. Эсвэл тийм шөлөөр тэжээл багсран 
өгвөл сайн байдаг байна.

Шар сүүний ханд  Хангай нутагт сүү, түлш элбэг, ээзгий ширгээх, 
бяслаг шахах, аарц ээдүүлж ааруул хурууд их хийдэгтэй холбоотойгоор 
шар сүү их гардаг. Түүнийг өтгөн зуурмаг болтол нь ширгээж дангаар нь 
буюу сонгины иш, мангир, хүмхээл, халгай зэрэг хурц амтлаг ургамалтай 
хольж хутгаад жижиг дугуйнууд хийж хатаагаад өвөл, хавар хурга, ишиг, 
бог малд  өдөрт 1-3 орчмыг идүүлдэг туршлага бий.

6.3.4 Эрдэс тэжээл 
Органик мал аж ахуйд зөвхөн байгалийн гаралтай эрдэс тэжээлээр 

малаа тэжээхийг зөвшөөрдөг бөгөөд химийн аргаар боловсруулсан 
эрдэсийн агууламж бүхий тэжээлээр тэжээхийг хориглоно. Гэхдээ тун 
аргагүй байдалд хүрвэл химийн гаралтай эрдэс тэжээлээр тэжээж болох 
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бөгөөд тэжээсэн тохиолдолд органик технологитой аж ахуйн шилжилтийн 
хугацааг баримтлана. 

Эрдэс тэжээлийн 
найрлаганд төмөр, 
манган, цайр, иод, 
молибден, кобальт, 
селен, магни, зэс, фтор 
гэх мэт элементүүд 
болон бусад давсны  
нэгдлүүд ордог бөгөөд 
эдгээр элементүүдийг 
эрдэнэшишийн цардуул, 
улаанбуудайн гурилаар 

наалдуулж эрдэс тэжээлийг бэлтгэдэг. Дээрх элементүүд малын бие 
харилцан адилгүй хэмжээтэйгээр шаардагдана. Эдгээрийг малд эмх цэгцгүй 
өгвөл малыг хордуулж болзошгүй. Зарим эрдэс, элементүүд илүүдвэл 
бусад эрдэс тэжээлийн шингэцийг  муутгадаг байдлыг сааруулдаг бол 
зарим нь дутагдвал малын хоол боловсруулах үйл ажиллагаа хямардаг. 

6.4 Бэлчээрийн малын эрүүл мэнд   

Бэлчээрийн мал аж ахуйд малаас авах органик  ашиг шимийг арвин 
байлгахын тулд юуны өмнө өвсний соргогт малаа бэлчээж, усны цэнгэгээр 
ундаалан, хариулга маллагаанд анхаарал тавин малыг эрүүл байлгах 
шаардлагатай байдаг.

6.4.1 Бэлчээрийн малын эрүүл мэндэд тавигдах шаардлага
•	 Органик аргаар өсгөн, үржүүлж буй  малыг мал амьтны өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх бүхий л шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
•	 Нэгэнт өвчилсөн бол малыг  зөвхөн органик гаралтай эм, бэлдмэлээр 

эмчилнэ. 
•	 Нэгэнт өвчний тархалт ихсэж хяналтаас давсан бол химийн гаралтай 

эм, бэлдмэлийг хэрэглэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд малын 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа хэрэглэсэн эм, бэлдмэлийг 
малын  биеэс гадагшлаж дуусах  хугацааг хүртэл   малаас гарсан  
бүтээгдэхүүнийг органик бус бүтээгдэхүүнд тооцно.  

•	 Мал, амьтныг эмчлэх, хөнгөлөх үедээ тарчлаан зовоохгүй байхад 
чиглэсэн бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

•	 Малыг тээвэрлэх, нэг газраас нөгөө газарт шилжүүлэхдээ зориулалтын 
тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж, малыг ая тухтай байлгахад чиглэсэн 
бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
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6.4.2 Малын зарим өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ардын аргууд

Хачгаас сэргийлэх Монгол оронд бэлчээрийн 5 төрлийн 18 зүйл хачиг 
байдаг. Өлөн хачиг уртавтар, хавчиг, цус сорсон хачиг бөөрөнхий зууван 
хэлбэртэй болно. Бие гүйцсэн хачиг болон хүүхэлдэй 4 хос, авгалдай 3 хос 
хөлтэй. Цус сорсон хачиг өндөглөж үржинэ. Нэг эмэгчин хачиг (хувалз) 3-15 
мянган өндөг гаргадаг. Хувалз өндөглөж дуусаад үхнэ. Малд шимэгчилсэн  
хачгийн тоо харилцан адилгүй байдаг. 

Энэ нь малын биеийн эсэргүүцэл, нэг зүйл хачиг малд олон 
дахин ассанаас үүсэх олдмол дархлаатай холбоотой юм. Хачиг малд 
шимэгчилэхдээ хошуугаараа арьсны өнгөн давхаргыг гэмтээн, өөрчлөлт 
оруулна. Мөн хачиг цус сорохдоо цус бүлэгнүүлдэггүй тусгай бодис 
ялгаруулдаг. Арьсны шархтай хэсэг хавагнаж, үрэвсэх ба хачгийн шүлсний 
булчирхайн ялгаруулсан хорт бодисын нөлөөгөөр малд харшил үүсэх, 
малын сүү татрах, ноомойрох зэрэг байдал ажиглагдана. Бэлчээрийн 
хачиг нь мал амьтанд зарим нэг өвчний үүсгэгчийг дамжуулдаг. Тухайлбал: 
адууны цусны паразитын өвчний үүсгэгчийг дамжуулдаг.

Төрөл бүрийн өвчний үүсгэгчийг дамжуулдаг хачгийг хүн, малд 
шимэгчлэхээс хамгаалах хамгийн оновчтой арга нь тэдгээрийг шууд 
устгах арга юм. Хачгийн амьдарч, үржих байгалийн нөхцөлийг өөрчлөх, 
хөгжлийнх нь янз бүрийн шатанд нь устгахын тулд бэлчээрийг тусгаарлан 
сольж ашиглах, намгийг хатаах, хавар, намар хог ургамлыг хадах, зэрлэг 
мэрэгчдийг устгах нь ач холбогдолтой байдаг. Хачиг идэвхжих үеэр 
малыг тачир ургамалтай (явган харгана, шаваг, бут сөөг, өндөр өвс, дэрс, 
түнгэгүй) дэнж, хөвөө дагуулан салхи сөргөөн бэлчээж, өдрийн халуунд 
бэлчээрт хэвтүүлэхийг цээрлэх, тухайн орон нутгийн цаг агаарын нөхцлийг 
харгалзан хачиг элбэгших үеэр өндөр уулын бэлчээрт нүүж нутаглах зэрэг 
малыг хачигтахаас сэргийлэх уламжлалт аргуудыг ашиглана. 

Цус сорж байгаа хачгийг түүж авхад хошуу нь арьсанд үлдэх, арьс 
зулгарах зэргээр малын арьс ихээхэн гэмтэж, идээлж буглаж болзошгүй. 
Тиймээс цус сорж байгаа хачгийн их биеийг хайчлах, бөгсөн талаас нь 
халуун зүйлээр төөнөх, халуун тосоор арчих зэрэг арга хэрэглэдэг. Мал 
хачигтсан, хамуурснаас болж арьс нь загатнан, мод, чулуу, хад шөргөөж 
үрснээс болж арьсны гадна бүрхүүл битүү шархалж цус, шүүс гоожин 
үрэвсдэг. Ийм тохиолдолд цус сорогч хачиг болон хамууг устгахаас гадна 
арьсны шархалсан хэсгийг тосон түрхлэгээр эмчлэх нь илүүүр дүнтэй 
байдаг. Малын арьс ямар нэг шалтгаанаар шархлах, шалбарах, хөлс, шээс 
баасанд нурах зэрэг нь мал өтөх шалтгаан болно. 
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Малыг өтөхөөс сэргийлэх Өтсөн малыг даруйд нь эмчлэхгүй бол 
үхэж хорогдох төдийгүй мал сүргээсээ тасарч тэнэх зэргээр малчдын 
ажлыг хүндрүүлдэг. Өтсөн мал маш тогтворгүй, зовиур шаналгаатай болж 
дороо дэвхцэх, мод, хад, тэрэг шөргөөх, өтсөн газраа хазах, маажих, 
цавчих, дэвсэх зэрэг байдлыг үзүүлнэ.

Малын өтсөн шархыг юуны өмнө угааж цэвэрлээд өтийг бүрэн түүх 
хэрэгтэй. Өт нь малын биеийг хөндийлөн идэж, гүнзгий яргасан бол түүхэд 
бэршээлтэй байдаг. Иймээс шархыг хэсэг зуур нойтон хөвөн, даавуугаар 
агаар хий орохгүйгээр бөглөхөд өт нь наашаа гарч ирдэг учраас түүхэд 
хялбар болно. Өтийг түүж шархыг цагааны шар усаар угааж нунтаг эм 
хийхэд сайн. Өтийг бүрэн түүгээд дахин өтөхөөс сэргийлж тогооны хөө, 
үнсийг тостой хольж шарх, түүний эргэн тойронд түрхэнэ. Давс хийж 
шархыг эгшээнэ.Шарханд тосгүй хөө, дагш, арц, зээргэний нунтгийг цацах, 
шархны эргэн тойронд өтний эсрэг үйлчилгээтэй уусмалыг түрхэж ялаа 
дахин суухаас сэргийлнэ. Өтөж хүндэрсэн малд дотуур төлөгч өвс, тарнын 
ханд өгөхөд шарх хурдан эдгэрнэ. Хонины сүүлний өтийг арилгахгүйгээр 
адууны шар хомоолын халуун нурмыг хийхэд гойд сайн эдгэрдэг гэдэг. 
Харин хошного бусад газар нь өтсөн бол өтийг арилгасны дараа бүлээн 
нурам хийнэ. Нэг удаа хийхэд үндсэндээ эдгэрэх боломжтой.

Шархыг өтөхөөс хамгаалах, хурдан эмчилж эдгэрүүлэхийн тулд 
шархтай малыг өдөр бүр үзлэг хийж, шинэ өтийг цэвэрлэх, зуны халуунд 
шархан дээр хурц үнэртэй зүйл цацах, боолт хаалт хийх арга хэмжээг 
авна. Боолт тогтохгүй газар шархан дээр даавуу тавьж үс ноостой нь оёх, 
наах зэргээр ширэлдүүлж бэхлэх хэрэгтэй. 

Ширх, хамуу, цахлайтахаас сэргийлэх  Хамуу,  ширхнээс 
сэргийлэхийн тулд намар цагт сүргийн маллагаа, хэвтрийг тохируулдаг 
байна. Намрын улиралд малд сэрүүн нутаг тохиромжтой гэж үздэг. Иймээс 
малчид өвөлжөөнд эртлэн буухыг яардаггүй, намрын улиралд малыг 
ширүүн хөөж туух зэргээр дахин дахин хөлөргөхөөс зайлсхийдэг. Хэрэв 
ширүүн хөөж туувал малын бие махбод нь суларахаас гадна хөлсны 
үнэрээр нь ялаа, хэдгэнэ цугларна. 

Хужир, шүүний хордлогоос сэргийлэх Мал сүргийг тогтмол 
хужирлан, давс, хужир шүүг хороо хотондоо тавьж долоолгох хэрэгтэй. 
Мал хужирлахдаа дараах горимыг баримтлах нь зүйтэй.

Малыг хужирлахаас өмнө усалж, идээшлүүлсэн байх, 
хужирт оруулахын өмнө амрааж, хужираас гаргасны дараа 
хэсэг хугацаанд услахгүй байх, их хужирссан, олон хоног сараар 
хужирт оруулаагүй буюу бор шороо, мараа долоож байсан малыг 



199ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

цөөн цагаар хужирт оруулж гаргах замаар дасгаж хужирлах;  
Мал хужирт нэг ороод ханахгүй учир 1-2 хоногоор хужиртай нутагт бууж 
хэд дахин хужирт оруулж байвал зохино.

Цус сорогч ялаа, шумуул,  шавьжаас хамгаалах Цус сорогч ялаа, 
шумуулнаас мал сүргээ хамгаалах нь түүнийг таргалуулах, малын хүч 
тогтоох, өвчин эмгэгээс сэргийлэх, ашиг шимийг хамгалахад чухал ач 
холбогдолтой. Шумуул, хөх түрүү хамгаалахын тулд өглөө оройны сэрүүнд 
малыг гол, горхи, нуур цөөрмөөс зайдуу бэлчээж, өглөө оройд унага 
тугалын зэл, малын хэвтэрт утаа тавидаг.

Догол өвчнөөс сэргийлэх Үүний тулд хамгийн гол нь малын ул туурай, 
орчим элдэв шарх, шалбархай үүсгэхгүй байхад чиглэгдсэн арга хэмжээ 
авах бөгөөд өвөл, зуны аль ч улиралд мал сүргийн бэлчээрийг тохируулах, 
үүний тулд шивээ, намаг шалбааг бүхий нутгийг ганц нэг хоногоор л 
ашиглаад дараа нь малаа цагаалж өвс бүхий хуурай  газарт хариулж байх 
хэрэгтэй. Мал сүргийг өглөөний чийг хөөрснөөс хойш бэлчээж, үдшийн 
хар чийгнээс өмнө хотлуулах болон малын хэвтрийн шавхайг тогтмол 
арилгах, хэвтэр сэлгэх, өвлийн цагт малыг гярх, турууны салаа орчмоор 
цас бамбарлаж, мөс молцоглохоос болгоомжлон нимгэн цастай бэлчээрт 
хариулах ба туурайны гярх, сагаг нь халцарсан малд сэдрэхээс сэргийлэх 
арга хэмжээ шаардлагатай.  

6.4.3 Мал эмнэлгийн эмчилгээний ардын аргууд
Малаа эмчлэн сувилах, засал хийхэд малын байдлыг харгалзан бод 

малыг гол төлөв зогсоогоор буюу хэвтүүлж хөдөлгөөнгүй бэхлэж хийнэ.

 Малд шингэн зүйл цутгаж өгөх Үүнд тусгай тохирсон аргыг 
хэрэглэдэг. Малын хэл нь алив юм залгих ажиллагаанд чухал үүрэгтэй 
байдгийг анхаарч тэр байдлыг нь ашигласан арга хэрэглэдэг. Ямар ч малд 
хуурай шингэн, аль нэгэн хэлбэрийн эмийн бодис уулгахдаа уул малын 
хэлийг сул байлгахыг голчлон анхаарвал зохино. 

Төл малд ургамлын ханд, шингэн бэлдмэл уулгахдаа унагалгүй 
зогсоогоор нь барьж байгаад нэг гараараа үүдэн шүүдний хойгуур (хөндий 
жавжаар) эрхий хуруугаа оруулан эрүүдэж амыг ангайлган бага зэрэг 
өлийлгөөд нөгөө гараараа шингэн зүйлээ цуутгаж уулгана. Хэрэв хуурай 
эм өгөх бол уул эмийг хэлний уг дээр тавиад хойноос нь шингэн зүйл 
цутгаж залгиулна.

Адуунд шингэн зүйл цутгахдаа цоровдож бэхлээд хазаарын амгайн 
нэг талыг татаж нөгөө талын зуузайг  зуунгуут шингэн зүйлээ бага, багаар 
таслан цутгаж залгиулна. Эсвэл нарийн саваа мод аманд нь хөндөлдүүлэн 
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зуулгаж шүдээ зуунгуут шингэн зүйлээ цутган өгч болно. Хэлий нь заавал 
сул байлгах хэрэгтэй. Мөн шингэн зүйлийг шил лонхонд хийж хамрын 
нүхээр нь бага багаар цутгаж залгиулах арга хэрэглэж болно.

Үхэрт шингэн зүйл цутгаж өгөхдөө сур буюу олс авч хэлэн доогуур нь 
оруулан үүдэн шүдний хойхнуур ороож эрүүн доор нь чангахан зангидна. 
Дараа нь хамардаж өлийлгөхөд үхэр амаа ангайж байх ба хэл нь сул учир 
юм залгихад саадгүй байна. Хуурай эмийг хэлнийх нь угт тавьж өгөх ба 
эсвэл хойноос нь ус цутгаж өгч болно. Усыг бага багаар таслаж цутгана.

Тэмээг хэвтүүлж шилийг нь даруулаад хэлэн доогуур нь дөрөө 
зуулгасны дараа шингэж зүйлээ цутгаж өгнө. Хэлийг нь заавал сул байлгах 
хэрэгтэй.

Хонь ямаанд шингэн зүйлийг өгөхдөө сэрвээн дээр нь мордож 
өвдгөөрөө хөдөлгөлгүй хавчин толгойг нь дээш нь өлийлгөж хоёр жавжнаас 
нь шахан амыг нь ангайлгаж цутгаж өгнө. Мөн аманд нь модон тээг зуулган 
шингэн зүйлээ цутган огч болно.

Мал утах арга (хиншүү тавих арга) Малд засал хийх ардын аргын 
дотроос утах, тэжээлээр тордох, ханаж хатгах, төөнөх арга ихэд дэлгэрчээ. 
Малын гэдэс дүүрэх, хийдэж жалхаа алдах, хамар хойлойн өвчнийг 
анагаахад утах арга их дэлгэрсэн байдаг.  Жишээлбэл: шээс нь хаагдсан 
тэмээг арц, арцны үрээр утах, ядарч доройтсон, хөгшин малын хаг судас 
түдэхэд яс, тосны гүзээ, шар тосоор хиншүү тавих, малын нүд улайж 
цайхад элсэн чихрээр утах зэрэг арга хэрэглэдэг байна. 

Малын задгай битүү хоёр аргаар утна. Задгай утах буюу “хиншүү 
тавих”-даа утах малаа уях эсвэл хэвтүүлж бэхлээд салхины дээд  талд 
нь хиншүү гаргах зүйлээ шатаана. Мал баглууртах, гэдэс нь дүүрэхэд ийм 
аргыг хэрэглэдэг. 

Битүү утах аргыг голдуу ядарч доройтсон буюу “хийдэж” сульдсан 
малд хэрэглэдэг. Жишээ нь хөгшин туранхай үнээний хаг түдэх, тэмээний 
шээс хаагдахад уг малыг  хүлж хөлгөөнгүй болгосоны дараа юм нөмөргөн 
битүүлэн хучиж малын эрүүн доор савтай цог тавьж түүн дэрээ яс, арц мэт 
зүйлээ хийж шатааж хиншүүгээр нь утдаг байна. Битүү утлага нь уг малыг 
сайн хөлөргөх зорилготой.

Малын судас ханах ардын эмнэлгийн арга  Ардын мал эмнэлэгт 
цусны судсыг ханаж эмчлэх арга хамгийн өргөн дэлгэрсэн ялангуяа адуу 
тэмээнд маш их хэрэглэгддэг арга юм. 

Малын судасны цус  ханах аргыг монголчууд таргалуулах, эмчлэх 
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зорилгоор хэрэглэгддэг. Таргалуулах зорилгоор цус авдаг нь малд засал 
тордлого хийж байгаа хэрэг бөгөөд тарга хүч авахуулах зорилгоор мал 
ханахдаа монголчууд хугацаа их баримталдаг. Ихэвчлэн 6-р сард малын 
мах хөөж, өөх цацах үеэр ханадаг боловч адууг намар тийш 8-р сарын 
үеэр, цусанд нь “тос суухаас” өмнө ханавал сайн гэдэг. Таргалуулж өег 
эмгэгийг нь арилгах зорилгоор тэмээг 7-р сарын сүүлч 8-р сарын эхээр 
ахар ноос нь уртсах үеэр ханана. Их биеийн судсыг бороогүй нартай өдөр 
эсвэл борооны чөлөөний хурц нарнаар ханавал сайн гэж үздэг. 

Хонь, ямааг ногоонд сайн цадаж хүч, тарга авч үс ноос нь хөөрснөөс 
хойш 6-7-р сард хатгавал таргалах нь илүү байна. Тарга хүч авахуулах 
зорилгоор тэмээ, адууны “дөрөөлөх”, “товчлуур” судсыг хатгадаг бол хонь, 
ямааны “хоёр баргиа” хэмээх судсыг ханана. Мөн хонь, ямааны чихийг 
цуулах, хааны дотор судас, сүүлний гол, хасны дотор судсыг хатгасан ч 
болно. 

Хануурын багаж хэрэглэл. Адуунд 
30, үхэрт 6, тэмээнд 10, хонинд 8 байршил, 
цэгийн судсанд тус тус хануур хатгуур хийдэг 
байна. 

Хануурын хутганы хэлбэр дүрс, үзүүрийн 
хурц мохоо, урт богино, ирний хэмжээ янз 
бүр байх ба голдуу шовх нэг талдаа иртэй, 
хоёр талдаа ховилтой байдаг. Зарим хутга 
зөвхөн үзүүртэй иртэй байхад зарим хутга нь нилээд урт байна. 

6.4.4 Малд түгээмэл тохиолддог өвчнүүд тэдгээрийг анагаах 
ардын арга

Малын халдваргүй өвчин-ий гол шалтгаан нь ус, тэжээл, арчилгаа 
маллагааг зөв тохируулж чадаагүйгээс буюу буруу эдэлснээс болдог. 
Эдэлгээнд зүдэрсэн буюу хөлстэй малыг хүйтэн салхи, жаварт гаргаж 
салхинд цохиулах, худгийн хүйтэн усаар усалж уушгийг өвчлүүлэх, 
тохиромжгүй эдэлснээс болж малын хөл, мөчийг бэртээх, бие махбодыг 
хавдуулах,  арьсийг гэмтээх, хээлтэй малыг өндөр уул, хавцал, гангатай 
газар ширүүн тууж үргээх, давчуу байранд олноор хаших, их цангасан 
үед нь жавартай хүйтэн усаар усалж бие махбодыг хямруулах зэргээр 
өвчлүүлдэг. Гагцхүү эзэн хүний уйгагүй арчилгаа, маллагаа, зөв эдэлгээ, 
хамгаалалтын ачаар дээрх өвчнөөс урьдчилан сэргийлж болно.

Малын ургамлын хордлогыг тайлах Хорт ургамал, таана, муудсан 
тэжээл өгснөөс мал хордоно. Хордсон мал бөөлжих, шил нь татах, амнаас 
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нь цагаан хөөс сахрах, гэдэс нь дүүрэх, нүд улайх, дөрвөн мөч нь татаж, 
булчин мах чичирч салганах зэрэг шинж тэмдгийг үзүүлнэ. Мал тогтворгүй 
болж унаж, босно. Малд ургамлын хордлого тохиолдох үед бэлчээрийг ойр 
ойрхон сольж, хорт ургамалгүй бэлчээрийг сонгох хэрэгтэй.

Ямар ч хордлогонд бог малд давстай ус, цагаа, шар сүүөгөх, айраг, 
сүү зэргийг 500 мл орчмыг өгч гүйлгүүлж чацга алдуулах нь ашигтай. Зуны 
улиралд бог мал хордоход гүрээнээс 0.5 мл орчим цус авч дотуур нь шар 
ус, айраг 0.5-1 литр өгч, хүйтэн усанд шумбуулан, гүзээнд иллэг хийнэ. 
Хорт ургамал, таанаар хордсон ямаа бахирах, гэдэс нь дүүрэх, шүлсээ 
гоожуулах, ус, тэжээлээ идэж, уухгүй байх, татаж унах, улаанаар шээх, 
амьсгаадах шинж тэмдэг үзүүлнэ. Тариурын урт, бүдүүн зүүгээр зөв талын 
сүвээний хавирганы араар хатгаж гүзээний хийг гаргана. Чих, хамрыг 
сэтлэх буюу гүрээнээс цус авна. Мөн айраг, давстай ус өгнө. Хордсон ямааг 
хүйтэн усанд дүрэхэд сайн. Хордсон үхэр, адуунд 3 литр орчим савантай 
ус (сүүтэй цай мэт болгож) цутгаж өгнө. Мөн усаар толгойг шавших, аарцны 
шар усыг дотуур өгч чацга алдуулна. Адууны хэлний үзүүрийг хатгаж цус 
гаргах, үхрийн гүрээнээс цус авах зэргээр засал хийнэ. Адуу таананд 
хордож цусаар шээвэл хамрын самсааны судсыг хатгахдаа хамгийн хойт 
талын сахал үсний ар дээр нарийн хутгаар нилээд лав ханана. 

Малын хужир,  шүүний хордлогыг тайлах Мал сүргийг эрдэс тэжээл 
өгөхгүй, хужирлахгүй удааснаас хужирссан мал гэнэт их хэмжээний хужир 
идэж түлэгдэх явдал тохиолддог. Мөн хужирт оруулсан малыг тэр даруй 
усалснаас түлэгдэж болно. Ядарч доройтсон, эцэнхий туранхай, өлөн мал 
хужирт түлэгдэх нь илүүтэй тохиолдоно. Бороо орсны дараа их нартай үед 
хужирссан мал түлэгдэх нь элбэг байдаг. Хужирт түлэгдсэн малын гэдэс 
дүүрч, амнаас нь цагаан хөөс цахран хэвтэх, гөлийж зогсох, хар чацга 
алдах зэрэг шинж тэмдэг үзүүлнэ.

Хорыг гаргахын тулд түүхий сүү, гурилын зутан, нүүрс, үнсний уусмал 
уулгаж болно.

Улаан хоолойн бөглөрөө Малын улаан хоолойн бөглөрөх нь 
дутуу хагас зажлагдсан тэжээл малын улаан хоолойд түгжигдсэнээс 
болно. Жишээ нь төмс, манжин, лууван, сүрэл зэргийг жижиглэн хэрчиж 
өгөөгүйгээс бас мал хужирссанаасаа болж бөс даавуу, үс ноостой зүйлийг 
залгиж, өвчилдөг. Улаан хоолой нь бөглөрсөн мал тэжээлээс гарч шүлсээ 
савируулна. Улаан хоолойг илж тэмтрэн үзэхэд хүзүүний булчин мах нь 
таталдаж байх бөгөөд айж үргэмтгий болж сүргээсээ тасарч явдаг. 

Ингэж өвчилсөн малд юуны өмнө ургамлын тос 300 гр-ыг цутган өгч 
улаан хоолойд бөглөрсөн зүйлийг ам руу нь болгоомжтойгоор хөөж гаргах 
маягаар илж, барилах хэрэгтэй. 
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Малын шархыг анагаах ардын арга Үзүүртэй төмөр, модонд 
сүлбүүлэх, мөргөлдөх, хазуулах, чоно, нохой урах, хачигтах, өтөх, 
хамуурснаас арьсаа маажиж, шалбалах зэрэг элдэв шалтгаанаар малын 
арьс, булчингийн эд шархлана.

Шарх үүсгэгдсэн шалтгаанаас хамаарч ангархай болон битүү хэлбэрийн 
шарх үүснэ. Ангархай шархнаас цус ихээр гоожсон байхаас гадна урагдаж 
шалбарснаас болж арьс булчингийн зарим хэсэг тасарч алга болсон, эсвэл 
үхэжсэн байж болно.

Шархыг эмчлэхийн тулд юуны өмнө цусыг тогтоох хэрэгтэй. Малчид 
хонь, тэмээний ноос, утаанд шарласан эсгий хөвөн зэргийн аль нэгийг 
шатааж цогшсон үнсээр нь шархыг дарж цусыг тогтоодог. Хэрэв том судас 
гэмтсэнээс цус их алдаж байвал судасны дээд талаар сур, олсоор чанга 
боож 6-8 цагийн дараа цусыг тогтсоны дараа авна. Шархыг эмчилэхэд 
далан түрүүний цэцэг, сэндэр, алтан гагнуурын үндэс, гишүүнийн навч, 
үндэс зэргийг хандалж шавшиж хэрэглэнэ. Гишүүнэ ба алтан гагнуурын 
үндсийг дотуур хэрэглэхэд шарх нь хурдан битүүрч эдгэрдэг. Удаан 
эдгэрдэггүй шархыг 200-250 гр хурдан цагааныг нэг литр усанд буцалгаж 
хандлаад нэг өдрийн завсартайгаар 1-3 удаа шавьшиж угаахад сайн. 
Шархны шар (хурган засаа) ургамлын цэцэг, иш, навчийг авч хатаагаад 
нунтаглаж түүнээс 2 халбагыг  1 литр усанд буцалгаж хандлаад шархыг 
шавших буюу бог малд 200-250 мл, бод малд 1 литрийг уулгаж  дотуур 
өгөхөд өвчин намдаж түргэн эдгэрнэ. Нарсны шилмүүс, боргоцойг сайтар 
буцалгаж хандлаад ямар ч малын шархыг угаахад мах төлжин түргэн түрж 
ургахаас гадна ялаа суухгүй.  

Яс хугарах, цуурах, бэртэх. Мал эвгүй хальтарч бүдэрч, унах, 
мөргөлдөх, өндөр уултай газар чулуунд цохиулах, хаданд хөлөө хавчуулах, 
малын угаалга, тарилга, туулгалтын үед малтай  болгоомжгүй харьцах 
зэрэг гадны шалтгаанаа болж мал яс нь  хугарч бэртдэг. Мөнэрдэс бодисын 
дутагдлаас яс зөөлрөх яссийрэгжих зэрэг нь ясхугарахад дөхөм болдог 
хүчин зүйлс юм. Малын аль нэг хөлний чөмөг яс хугарч бэртсэн бол тэр 
хөлөө газар гишгэх байтугай газар хүргэж ч  чадахгүй, хугарсан     зовиуртай  
зогсоно. Сойсон хөлийг барьж үзэхэд  хөл нь сул, ясны хугархайн үзүүрүүд 
шажигнах чимээсонсогдоно. Үүнийг дагалдаж мах булчин гэмтэх, хавдах 
зэрэг шинж тэмдэг  илэрнэ. 

Засал. Малын хөл, мөч хугарч бэртсэн бол давстай шорвог өтгөн хар 
цайгаар шавшиж дотуур нь тогооны хөө, алтангагнуурын үндэс, модны 
агилын ханд  өгнө. Хугарсан ясыг барьж эвд нь оруулж чиг барьж бооно. 
Хавдар нь багасах тусам боолтыг бага багаар байнга чангалж байвал 
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зохино. Хугарсан хөлд чиг тавьж боохдоо завсарт нь өмхий өвс тавивал  
арьс ялзарч гэмтэхгүй. Хавирга хугарч дотогшоо цөмөрсөн байвал  
тэрхэсгийг  модны хар  цавуугаар шавж, дээрээс нь илэг нааж болно. Яс 
бороолж эдгэрэлтийг түргэтгэх  зорилгоор баавгайн доньдыг дунд гарын 
шаазангаар усны өнгө тод, шаравтар  болтол найруулж өгнө. Эсвэл бэртсэн 
малын хэлийг хуурай доньтоор дагуулан нэг сайн зурах замаар өгнө. 

Нүд өвдөх Малын нүдэнд  бууц элс шороо, үнс, ургамлын хог, үр, өт, нян 
орсноос нүдийг үрэвсүүлж өвчлүүлдэг. Хэтэрхий дулаан, салхивч муутай 
байранд ялангуяа хужир, эрдэс тэжээл дутагдсанаас хурга, ишигний нүд 
өвчлөхийг малчид төл халууда нүд  аргах, хуурайших эмгэгийг “хараар 
өвдөх” гэж малчид тус тус нэрлэдэг байна. 

Малын нүд улайж өвчилөн нулимс гоожиж, нүднээс өтгөвтөр шар 
ногоон нуух цувна. Нуух их цувсанаас нүдний дотор  булан, түүнээс доош 
хэсгийн арьс нойтогнож үсэн бүрхүүл халцарч дайртдаг. Хүндэрвэл нүдэнд  
үүл цагаа огтон, хараа муудна.

Засал.  Өвчилсөн нүдийг  цэвэр усаар санй угаах, нэрмэл ус, тарваганы 
тос, сая хургалсан хонины уураг сүү зэргийг дусааж эмчлэхээс гадна, 
давс, хужир эрдсийг тэжээлийн хамт өгөх замаар малын ерөнхий жалхыг 
сайжруулах арга  хэмжээ авна.Нүд өвчилж цийсэн үед хар модны нүүрс, 
сахар хоёрыг тэнцүү хэмжээгээр сайтар нунтаглан хольж бага багаар өдөр 
өнжиж нүдэнд хийх, харин үүл цагаа нүдэнд тогтсон бол исгэлэнт араг, 
ёотон, давс нунтаглаж хийх зэсийг нарийн хуурайгаар үрж гарсан үртэснээс 
нэг чимх авч нүдэнд хийхэд үүл арилдаг. 

Тарваганы тосыг цэврээр нь өдөрт 2 удаа 7-10 хоног хэрэглэхэд 
эдгэрэлт хурдан байдаг. 

Мөн чацарганы тосыг нүд улайх, нуухтах, аргаж хуурайших, цайх үед 
дусааж хэрэглэхэд сайн байдаг. Дээрх эмчилгээнээс гадна нүд улайх, 
хараа муудах, зовхи буух өвчний үед нүдний орчмын гурван судсыг ханаж 
цус гарган эмчилдэг. 

Ер нь нүд өвдөх гэдэг нь нүдний салст бүрхүүл янз бүрийн шалтгаанаар 
улайж үрэвссэнээс элдэв эмгэг төрүүлэгч нян үржиж идээлэх, нуухтах зэрэг 
эмгэг юм. Тийм болохоор нүдний салст бүрхүүлийн үрэвслийг намдаах, 
түүнийг үүсгэж байгаа шалтгааныг арилгах, малын биеийн эсэргүүцлийг   
сайжруулахад эмчилгээний арга чиглэгдэх ёстой. 

Төл малын нүдний дотор налих аньсганаас мөгөөрсөрхөг хальс ургаж 
цагаан нүдийг хаахыг малчид “налхитах” гэж нэрлэдэг  Тэр хальсыг зүүнд 
сүвлэсэн утсаар сүвлэн татаж хайчилж авна.  



205ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Дэлэн айх Малыг айхад дэлэн бүхэлдээ буюу ихэвчлэн нэг талын 
хэсэг нь чинэрэн хавдаж, халуун болсон байна. Энэ үед саалгахгүй, төлөө 
хөлүүлэхээс эмзэглэдэг. 

Засал. Дэлэн өвчилж эхэлж байгаа үед дэлэнгийн урд талаас  очсон 
хоёр судасны өвчилсөн талын судсыг дэлэнгээс 2-3 хуруу хиртэй зайд ханаж 
100-200 мл цус авахад эдгэрнэ. Хэрэв 24 цаг болсон бол энэ эмчилгээ 
үр дүнгээ өгөхгүй. Түүнчлэн малын дэлэн айхад нууж авсан ихэр хүүхдийн 
оймс, хувцас, гуулин шанага, сангийн бойпор, бууны ам, гартаам хөөрөг, 
мөн ямарч хамаагүй шанагыг   ууранд халааж 2-3 удаа илж домнодог. Мөн 
шар сүүгээр угааж эмчилнэ.

Хаг саатах Гүүний хаг 1 цаг, үнээний хаг тугалласны дараа 6-8 цаг, 
эм хонь, ямааны хаг 2-6 цагийн дотор унах ёстой. Хэрэв энэ хугацаанаас 
хэтэрвэл хаг саатлаа гэж үздэг. Үнээ, хонь, ямааны хаг товчлууртай учир 
саатах нь харьцангуй элбэг. Харин гүүнийх товчлуургүй байдаг учир 
хагсаатах  нь ховор. Хэт эцэж турах, эрдэс тэжээл амин дэмээр дутагдах, 
бруцеллёзоор өвчлөх, хөгширсний улмаас савны агшилт сулрах зэрэг 
олон зүйл шалтгаанаар хаг саатдаг. 

Хаг нь саатсан үнээ нуруугаа хотойлгох, хойт хоёр хөлөө алцайж 
зогсох, биеэ хурааж бээцийх, байн байн дүлэх шинж үзүүлнэ. Харин гүүний 
хаг саатахад хэвтэж босох нь олширч явахдаа алцганах бөгөөд их удвал 
босож чадахгүй болж хөлбөрч тийчилнэ. Ямааны хаг саатвал  хотолзох, 
алцганах, суниахаас гадна хэвтэж дүлэх бүрдээ орилно. Хонинд онцын 
шинж тэмдэг илрэхгүй учраас хаг унасан эсэхийг шалгаж байвал зохино.

Засал. Хаг саатахаас сэргийлэхийн тулд мал төллөж байгаа үед та 
үргээх, цочоохгүй байх нь чухал. Түүнчлэн төлийн үсийг хаттал удаан 
тайван эхэд нь сайтард олоолгох явдал эх малыг хаг саатахаас сэргийлэх 
байгалийн нэг зохицолдоо болно. Зун 7-8-р сард түүж хатаасан мөөгийг бог 
малд 10-16 грамм, бод малд 30-50 граммыг 1 литр усанд хандалж өгөхөд 
хаг саатахаас сэргийлдэг. Малчид саатсан хагны ил унжиж байгаа хэсгийн 
үзүүрт сүүжний хөсрий ясзүүж, домнодог.Энэ нь малын явдлаар эргэлдэж, 
хагийг эрчлэн товчноосоо мултарч унах нөхцлийг бүрдүүлдэг байж болох юм.

Мал төллөхөд эрүүл малын хээлийн усыг цэвэр саванд авч өөрт нь бог  
малд 0,5-1л, бод малд 1,3 литрийг уулгах хэрэгтэй. Хээлийн усыг сэрүүн 
газарт 1-2 хоногоос илүү хадгалж болохгүй. Харин нэг малын хээлийн 
усыг өөр малд уулгах нь бруццелёз зэрэг халдварт өвчин тараах учир аль 
болохоор цээрлэх нь чухал. Хэрэв хаг саатаж удсанаас мал халуурах, 
идээтэй буртаг гоожих зэргээр сэдэрч хүндэрвэл малын эмчид хандаж 
эмнэлгийн тусламж авах хэрэгтэй.
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Мал, амьтан хачигтах өвчин (Бэлчээрийн хачиг)  Монгол оронд 5 
төрлийн 18 зүйл бэлчээрийн хачиг байдаг. Өлөн хачиг уртавтар, хавчиг, 
цус сорсон хачиг бөөрөнхийй зууван хэлбэртэй байна. Бие гүйцсэн хачиг 
болон хүүхэлдэй 4 хос, авгалдай 3 хос хөлтэй.

Бэлчээрийн хачиг нь мал амьтанд зарим нэг өвчин үүсгэгчийг 
дамжуулдаг. Тухайлбал:адууны цусны паразитын өвчин үүсгэгчийг 
дамжуулдаг. Төрөл бүрийн өвчний үүсгэгчийг дамжуулдаг хачгийг хүн, 
малд асаж шимэгчлэхээс хамгаалах хамгийн оновчтой арга нь тэдгээрийг 
байгальд шууд устгах арга юм. Хачгийн амьдарч, үржих байгалийн нөхцлийг 
өөрчлөх, хөгжлийнх нь янз бүрийн шатанд устгахын тулд бэлчээрийг 
тусгаарлан сольж ашиглах, намгийг хатаах, хавар, намар, хог ургамлыг  
хадах, зэрлэг мэрэгчдийг устгах нь ач холбогдолтой  байдаг. Хачиг 
идэвхижих үеэр малыг тачир  ургамалтай (явган харгана, шаваг, бут сөөг, 
өндөрөвс, дэрс, түнгэгүй) дэнж, хөвөө дагуулан салхи сөргөөн бэлчээж, 
өдрийн халуунд бэлчээрт хэвтүүлэхийг цээрлэх, тухайн орон нутгийн цаг 
агаарын нөхцөлийг харгалзан хачиг элбэгших үеэр өндөр уулын бэлчээрт 
нүүж нутаглах зэрэг малыг хачигтахаас сэргийлэх уламжлалт аргуудыг 
ашиглана. 

Малын биед ассан хачгийг нэг бүрчлэн түүж  адуу, тарваганы тос, 
тостой хөө, арц, шавагны нунтаг цацна. Цус сорж байгаа хачгийг түүж 
авснаас болж малын арьс ихээхэн гэмтэж, идээлж буглаж болзошгүй. 
Тиймээс цус сорж байгаа хачгийг хайчлах бөгсөн талааснь халуун зүйлээр 
төөнөх зэрэг арга хэрэглэдэг. 

Мал амьтны хамуу Өвчин үүсгэгч хачиг арьсны гүнд тунгалагийн 
шингэнээр хооллоно. Хамуурсан хонины толгой ихээхэн хатгаж, 
хогжруутдаг. Үүсгэгч нь бөөрөнхий хэлбэртэй, сааралдуу цагаан өнгөтэй, 
0,2-0,4 мм хэмжээтэй хачиг юм. 

Бие махбодид загатнуулагч хачиг шимэгчилснээс биеийн дулаан 
зохицол, цусны бүрэлдэхүүн, тарга хүч, арьсны хэвийн болон мэдрэлийн 
тогтолцооны үйл ажиллагаа өөрчлөгдөн гэмтэж эмгэгшинэ. Хачиг 
хошуугаараа арьсны гадны эвэрлэг бүрхүүлийг нүхлэн мэдрэлийн 
төгсгөлүүдийг цочроон загатнуулна. Арьс үрэвсэж, үсний уг, хөлсний 
булчирхай  гэмтэж, арьс уян хатан чанараа алдаж үрчийн, үс халцрах, 
элдэв нян орж идээлүүлэх зэргээр өвчин хүндэрдэг. Ийм тохиолдолд 
өвчтэй мал нүцгэрч, турж эцсээр үхнэ. Хамууны хачиг хонины суга, цавь 
гэх мэт богино үстэй арьсанд шимэгчилнэ. Хамуурсан хэсгийн арьс халуун 
болж овойн, жижиг зангилаанууд үүсэж улмаар цэврүүтэн тэр нь хагаран 
саарал өнгийн хаг хогжруу болдог. Загатнуулагч хамууны хачиг малын 
арьсыг зулгалж, үсийг халцална. Маш хүчтэй загатнуулдаг учир мал биеэ 
маажиж, мэрж, мод, хад чулуу шөргөөх ба арьс шархалж яршина.
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Засал. Нэг хоолны халбага ээрэм шарилжны үрийг 2л усанд хийж 
1л болтол нь буцалган ширгээгээгээд хоолны жижиг халбагаар уулгана. 
Хэнтий, Завхан аймагт тэмээний хамууг эмчлэхийн тулд хүхэр ихтэй 
рашаанаар угаах мөн тийм хэмжээний рашааныг цутгаж өгч эмчилдэг. 
Хамууг ингэж дотроос янз бүрийн ханд, бэлдмэл өгч эмчлэхээс гадна 
гаднаас нь элдэв зүйлийн байгалийн гаралтай зүйл түрхэн эмчилдэг. Үүнд: 
Адуу, тарвага, мануулын халуун тос, улаан тамхи, яргуй чулуун нүүрсний 
нунтаг, хар шаваг зэргийг түрхэн эмчилдэг.

Цахлай Малын цахлайтсан газрыг цус гартал нь хусаад халуун тос 
түрхэх эсвэл тос түрхээд халааж жигнэх зэрэг арга хэрэглэдэг. Тухайлбал: 
Адуу эсвэл тарваганы  тосыг тогооны хөөтэй хольж халаагаад түрхэнэ. Мөн 
бургасны хальс буюу хар модны гөлгөн боргоцой зэргийг халуун тогоонд 
жигнэхэд ялгардаг шүүсэрхүү зүйлийг авч цахлайд халуунаар нь түрхэнэ.

Малын ширх Ширхийг эмчилэх хамгийн сайн зүйл бол арц, мойл, 
аргалын үнс, улаан тамхи, хар шаваг, дагш, цагаан ортууз, зээргэнэ зэрэг 
ургамлууд юм. Эдгээрийн аль нэгийг нь нунтаглаж цацахаас гадна уусмал, 
ханд бэлтгэн ширхэтсэн малыг шавшин эмчилнэ. Ширхнээс хамгаалахын 
тулд дээрх ургамлуудын нунтаг ба ханд, уусмалыг малын байр, хэвтэрт 
цацдаг. Үхрийн хөх аргалын үнсийг ширхтэй малд түрхвэл сайн. 

6.4.5 Малын өвчнийг анагаахад ач холбогдолтой ургамлууд
Малчин ардууд эрт дээр үеэс эмийн ургамлыг зохих цаг хугацаанд 

нь хураан авч малын өвчин эмгэг анагаахад хэрэглэх аргыг  сайн мэддэг 
байсан юм. 

Иймд эмийн ургамлыг хэдийд түүж хураах, хэрхэн хатаах, хадгалах 
боловсруулах, ямар төрлийн малын өвчинд хэдий үед нь, ямар хэлбэрээр, 
хэдий хэмжээтэй, яаж хэрэглэх ардын эмнэлгийн  аргуудаас заримыг нь 
дурьдая. 

Ганга өвс Ганга нь манай орны хангай, хээрийн аль ч бүсэд уулын 
хажуу, гол, горхи, нуур цөөрмийн хайртай эрэг, уулын хад чулуутай ар, 
өвөр зэрэг газар элбэг ургана. Иш нь улаан хүрэн өнгөтэй, газраар мөлхөж 
орооцолдсон янзтай ургана. Ганга өвс дотроо олон янз бөгөөд тус бүрдээ 
өвөрмөц анхилуун сайхан үнэртэй. 

Гангыг үндэсгүйгээр түүж авдаг ба маш удаан ургалттай учир үндсээр 
нь сугалж авахыг хориглодог. Түүж аваад сүүдэр газарт хатаагаад имэрч 
нунтаглаад шигшиж бүдүүн ишийг нь авч хаяна. 

Ганганы нунтагнаас 15 гр-ыг 200гр усанд хандлаад уушиг чээж муутай 
ханиадаг бог малд хоолны халбагаар өдөрт 2-3 удаа, бог малд 200гр-аар 
өгнө. Ганга өвсийг хатингар дорой, мэнгэр зэрэг эмгэгтэй малд хэрэглэхээс 
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гадна, төрөх үедээ  хүндэрч зовсон  хаг судас нь саатсан малд хэрэглэнэ.  

Гичгэний үндэс Гичгэнэ бол манай орны 
ойт хээр, талын бүсэд их тархсан нугын 
чийглэг хөрстэй газар ургадаг ургамал юм. 
Гичгэний ишнээс нь үслэг урт шилбэ түрж 
гарсан байх бөгөөд түүний оройд цэцэг 
ургадаг. Гишчгэний үндэс цардуул ихээр 
агуулдаг тул үндэсний хандыг чацга алдсан 
малд өгч эмчилдэг байна. 

Багваахай Манай орны бараг бүх нутагт голын эрэг, ойн зах, цоорхой, 
нуга, замын хажуугаар голлон ургадаг сүүт ургамал юм. 

Ишний оройд жижиг ногоон навчсаар 
хүрээлэгдсэн суурь байх ба түүн дээр нь шар 
өнгийн хэлтэстэй  цэцгүүд ургасан байна. 
Ардын эмнэлэгт багваахайн үндсийг ургамал 
гандах үед нь ухаж аваад хатаан, ханд 
бэлтгэн хэрэглэдэг. Үндсийг нь огтлоод сүү 
гаргахгүй болтол нь салхинд сэврээж, дараа 

нь тэнгэрийн цэлмэгт нимгэвтэр дэлгэж салхинд эсвэл дулаан байранд 
хатаадаг байна. Хаврын цагт багваахайн үндсийг навчных нь хамт авч 
хэрэглэвэл үйлчилгээний хувьд сайн байна.

Багваахайн хатсан үндэс, навчийг нунтаглан хандалж тэжээлд дургүй 
болсон, тарга хүч муутай малд өгөхөд түргэн сайжирч идсэн өвс тэжээлийнх 
нь шингэц сайжирч тамир тэнхээ ордог. Үүнээс гадна олон төрлийн өвчинд 
хэрэглэдэг.

Багваахайн үндэс, навчны хандыг адуунд 10-25, үхэрт 15-50, бог малд 
3-10, хурга, ишгэнд 0,5-1г-аар тус тус өгч хэрэглэдэг. 

Бадаан өвс Хэнтийн өндөрлөг 
уулсын хяр, асга хад,  сархиаг, 
чулуурхаг хөрсөнд ургадаг. Гялгар 
хар ногоон өнгөтэй том зууван 
далбагар навч нь ишнийхээ 
ёроолд ургасан байх бөгөөд намар 
болоход улаан өнгөтэй болдог. Иш 
нь нэлээд бүдүүн, ягаан цэцгүүд 
нь нийлж-шүүр бамбай маягийн 
баг  цэцэг болж тогтсон байна. 
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Бадаан өвс 5, 7-р сард цэцэглэнэ. Бадаан нь цусны нарийн ба хялгасан 
судсыг нарийсгаж цус тогтоох үйлчилгээтэй учир хүн, мал эмнэлэгт өргөн 
хэрэглэгддэг. Бадааны ханд, идээшмэлийг малын шарх эмчлэх зорилгоор 
шавших буюу цутгаж өгдөг. Мал чацга алдсан, хамар амнаас нь цус, залхаг 
гоожсон малд өгдөг.

Бадааныг хэрэглэхийн тулд ханд бэлддэг бөгөөд 1%,  бадааныг 9% 
устай хольж буцалгаад  ханддаг бэлтгэнэ. Хандыг бод малд 10-30г, бог 
малд 5-8 граммаар  өдөрт 3 удаа өгнө.

Банлаг өвс Хэнтий, Хангай, Хөвсгөлийн өндөр уулсын ойн хаяа 
цоорхой бут сөөгний хооронд тохиолддог жижигхэн бөгөөд үзэсгэлэнтэй 
сайхан ургамал юм. Ишнийхээ оройд өтгөн залаа болж тогтсон баг 
цэцэгтэй байдаг. 

Банлагийн үндэс нь хэд хэдэн нарийн салаатай, тэдгээрийн зарим 
нь өмхөрч муудсан байхад зарим нь шүүсэрхэг залуугаараа байдаг ба 
залуу үндэс нь өвөлжөөд хавар нь навч цэцгээ дэлгэдэг байна. Банлагийн 
үндсийг хавар ухаж аваад хөгширч муудсан хэсгийг ялгаж үндсээ усаар 
угааж, хальслаад дахин соёолуулахгүйн тулд халуун усанд хэдэн минут 
хийж дулаан байранд тавина.

Банлагийн үндсийг хатааж нунтаглаад яр, шарх эмчилдэг. Нунтагаа 
хандалж шавшиж хэрэглэж болно. Мөн чацга алдсан малд хандлан өгч 
эмчлэхэд сайн ба адуунд 10-50, үхэрт 10-100, бог малд 5-30г үндэсний 
хуурай нунтаг байхаар бодож өгөх хэрэгтэй. Мөн хоолны ба халуунгүй 
чацга өвчний үед банлагийн үндэсний хандаар бургуй тавихад маш сайн. .

Гишүүний үндэс Гишүүнэ нь манай орны ихэнх нутагт нуур, гол горхины 
элсэн эрэг, ойн цоорхой, уулын ар өвөр, бэл, өвөлжөө бууц, тарваганы дош 
зэргээр ургадаг олон наст ургамал юм. Манай оронд хэд хэдэн төрлийн 
гишүүнэ ургадаг бөгөөд говь нутагт бажууна гэж нэрлэнэ. 

Гишүүний үндсийг малын чацга тогтоох зорилгоор адуунд 100-250г, 
үхэрт 250-400г, хонь ямаанд 100г,  туулгах зорилгоор адуунд 300-500г, хонь 
ямаанд 200-300 граммаар бодож өгдөг. 

Годилын үндэс Годил нь  Булган, Төв, Хэнтий, 
Дорнод аймгийн хойт сумдын нутгаар гол, горхи, 
цөөрөм, нуурын эрэг шавар намагтай хонхор 
газар болон тогтмол буюу зөөлөн урсгалтай усан 
дотор ургадаг ургамал юм. 

Эврээж хатаасан годилын үндсийг хэрчиж 
дэлгэц, гэр, байшингийн дээвэр дээр тавих 
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зэргээр хатаах хэрэгтэй. Годилын үндсийг чанаж ядарсан, өвчин эмгэгээр 
хатингартсан ялангуяа тэжээлд дургүй болсон малд өгвөл зохимжтой. 
Адуунд 10-30г, үхэрт 15-50, бог малд 5-10 г үндэс хандлаж өгнө.

Алирс Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн уулсын ой мод дагаж ургадаг 
бөгөөд 25см өндөртэй бут юм. 

Алирсын жимсгэнэ (аньс)-ийг 
хүнсэнд хэрэглэхээс гадна малын зарим 
өвчинд эмчилгээ, засал хийхэд өргөн 
хэрэглэдэг. Алирсын иш, навч, мөчрийг 
ардын эмнэлэгт өргөн хэрэглэдэг ба 
ялангуяа алирсын навчийг малын шээс 
хаагдах, давсаг үрэвсэх, шээсний сүвээр 
идээ буртаг гоожих зэрэгт хэрэглэнэ. 
Алирсыг цэцэглэхээс өмнө навчыг нь  

хавар эрт цасан доороос түүж аваад салхи орохуйц харанхуй байранд 
хадгалах хэрэгтэй. Алирсын  цасан дээрх болон навч нь ялзарч муудсан 
буюу иш, навч нь мушгирч нугалран, зэвхий улаан болсон байвал түүж 
болохгүй. Алирсын навчыг бод малд 20-100г, бог малд 5-10 граммаар өгнө.

Арц Арц бол Монгол Алтай, Булнай, Нөмрөг, Хангай, Хэнтийн уулархаг 
нутагт ургадаг. Арцыг дотор нь морин арц, ямаан арц, хонин арц гэж 
ялгадаг. Эмнэлэгт голдуу арцны  боргоцойг  нь хэрэглэдэг. Арцны боргоцой 
нь эхлээд ногоон байх ба боловсорч гүйцэхдээ хар болдог. Арцны навч нь 
хурц үзүүртэй, хатгадаг учир арцны боргоцойг гараар түүхэд бэрхшээлтэй 
тул бөс даавуу буюу брезент зэрэг зүйл дэвсэж байгаад арцны мөчрийг 
модоор тоншиж боловсорсон үр жимсгэнийг  унагаж авдаг байна. Дараа нь 
навч, мөчир, боловсроогүй боргойцойг ялгах хэрэгтэй.

Арцны боргоцойг салхи орох сүүдэр газар дэлгэж хатаана. Малын хамуу, 
цайхлайг арцны иш, навч, боргоцойн хандаар шавшиж эмнэдэг байна. 

Хонин арц 
J.sabina

Ямаан арц 
J. sibirica

Дагуур арц 
J. dahurica
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Малын шээс хаагдах, битүү усан хаван суух, тэжээлээ боловсруулж 
чадахгүй чацга алдах зэрэгт арцны боргоцойн ханд өгнө. Арцны боргоцойг 
адуунд 25-50г, үхэрт 50-100г, бог малд 5-10г, тахианд 0,5граммаар бодож 
ханд хийж өгдөг. 

Лидрийн үндэс Лидэр нь Өмнөговь, Өвөрхангай, 
Говь-Алтай, Дорнод, Баянхонгор аймгийн нутаг 
болон Алтайн хязгаарт гол горхи, булаг шандны элс, 
хайр, марзтай эрэг, хужиртай нуга, уулын өврийн 
хавцал мэт газарт бөөнөөрөө ургасан байдаг. Өндөр 
нь 50-60см, үслэг иштэй, цайвардуу шаргал, цэцэг 
нь мөчрийнхөө оройд өтгөн залаа баг цэцэг болж 
тогтсон байдаг. 

Лидрийн үндсээр халуун ханиад өвчнийг 
анагаадаг. Лидрийн навч, иш, үндэс, цэцгийг 

хэрэглэж болно. Үүнд хатаасан үндэс 500 граммыг 2 л усанд буцалгаж бод 
малд 250г, бог малд 10-30г өгөх ба савны халуунтай мал эмчлэхэд сайн 
үр дүнтэй. Түүнчлэн жилбэнтсэн, чээж муутай, мэнгэртэй, малыг лидрийн 
үндсээр эмчлэхэд сайн. 

Гаймуу Хангай, Хэнтий, Монгол Алтайн баруун хойт хэсгээр ургадаг 
тоонолжин цэцэгт өвслөг ургамал юм. Хуурай хөрсөнд ургасан гаймуу 
намхан иштэй, бяцхан навчтай байхад чийглэг хөрсөнд ургасан нь өндөр, 
том навчлаг байдаг. Гаймууны иш нь заримдаа огт мөчиргүй байх ч 
тохиолдол бий.Ишний доод хэсгийг навч салаалсан байхад дээд хэсгийн 
навч нь салаагүй бөгөөд уг нь сум шиг янзтай байдаг. Урт залаа болж 
тогтсон жижигхэн цагаан цэцэгтэй. 

Гаймуу 5 дугаар сараас эхлэн намар болтол 
цэцэглэдэг. Цэцэглэх үед нь гаймууны навч, цэцэг, 
ишийг авч задгай дэлгэж сүүдэрт, салхинд хатаана. 
Гаймуунд цус тогтоох болон сав агшаах бодис байдаг 
тул элдэв шарх эмчлэх, цус тогтоох, хаг судас гаргах, 
төллөсний дараа цус алдсан малыг эмчлэн засахад  
хэрэглэдэг ба том төл гаргасан буюу хүч таргаар муу 
хөгшин малыг тэнхрүүлэхэд хэрэглэдэг. Мөн төллөсөн 

үнээний хаг саатахад хэрэглэдэг бөгөөд бас  бод малд 50-100г, бог малд 
10-25 граммаар өгч эмчилдэг. 
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Сөд өвс Сөд өвс бол  Монгол Алтай, Хөвсгөлийн уулс, Хэнтий, Хангайн 
хойт захаар голын нуга, чийгэрхэг жалга, хөндий, ой мод дагаж ургах 

бөгөөд 1м орчим өндөр 
ургамал юм.  Сөд өвс нь 
8,9 дүгээр сарын үед 
цэцэг навч нь гандах тул 
энэ үеэр нь сөдийн өвслөг 
ишийг ухаж аваад шороог 
нь цэвэрлэн, хүйтэн 
усаар угааж салхи ордог 

байранд буюу ил дэлгэн хатаана. Сөд өвсний үндэслэг ишний  хатаамлаас  
1 халбагыг 200г усад хийж буцалгаж хөргөж, шүүгээд чацга алдасан хурга 
ишгэнд хоолны халбагаар өдөрт 5-6 удаа өгвөл засал сайн авдаг. Мөн 
цусаар ханиах, эм малын савнаас цус гарах үед хэрэглэхэд цус тогтдог. 
Сөдийн үндэслэг ишийг адуу, үхэрт 10-20 граммаар өгч эмчилнэ. 

Дэгд Хөх, шар, 
цагаан дэгд байхаас 
гадна үхэр дэгд гэж бий. 
Дэгднүүд голдуу Хөвч, 
Хангай нутагт ойн зах, 
цоорхойгоор буюу голын 

эрэг, хөвөөний чийгэрхэг хөрсөнд ургадаг. Намарт дэгдийг үндэснийх хамт 
ухаж аваад хүйтэн усаар угааж жижиглэн хэрчиж хатаана. Дэгдний үндэс, 
иш, навч, цэцгэнд тэжээл боловсруулах ажиллагааг сайжруулах чанартай 
бодис байдаг учир бараг ихэнх өвчинд хэрэглэж болно. 

Дэгдний хандыг чээжгүй, хатингар туранхай, мэнгэртэй, ханиадаг 
болсон мал болон хаг судас нь саатаж халуурахад хэрэглэвэл зохимжтой. 
1л усанд 100г хуурай дэгд хийж хандлаад бог малд 250-300г, бод малд 1л 
хүртэл, хурга ишгэнд хоолны  халбагаар нэг удаа өгч эмчилнэ. 

Яшил  Яшил бол 
уулархаг нутагт ой, сөөг, 
голын эхэнд ургадаг 
цайвар толбо бүхий бараан 
холтостой бутлаг ургамал 
юм. Залуу мөчрийн холтос 
нь хүрэн улаан, хөгшин 
мөчрийн холтос нь саарал 

хүрэн буюу саарал өнгөтэй. Яшил нь 5 дугаар сарын дунд үеэс цэцэглэдэг. 
Анхны цэцэг нь гандаж үр боловсрох үедээ дахин цэцэглэдэг. 
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Яшилын холтсыг хуулан авч ардын эмнэлэгт хэрэглэнэ. Хавар эрт 
модны шүүс хөдлөх үеэр холтсыг нь хуулж аваад нөмөр сүүдэр газар 
тараан дэлгэж хатаана. Холтосны хандыг баас нь хатсан, хордсон, цагаан 
хорхойтой малыг туулгах зорилгоор хэрэглэх ба холтосны хандыг бод малд 
20-50г, бог малд 5-10 граммаар өгнө.  

Царван Царван бол ойт хээр, хээр тал, говийн 
бүсэд нам дор газрын хужир мараатай бэл дэнж хуурай 
хонхор, заримдаа чулуурхаг бэл дэнж хуучин бууцанд 
ургадаг 20-50см өндөр ургадаг ургамал юм.

Царвангийн шар цэцгийг түүж аваад усанд чанаж 
ханд бэлтгэн тэмээ, адууны ханиалга, уушигны өвчнийг 
эмчилдэг ба халуунтай малд чанаж өгдөг. Мөн хурга, 
тугалын ханиалганд өгөхөд тун сайн нөлөө үзүүлдэг 

байна. 
Цагаан мөөг Цагаан мөөгийг түүж аваад дэлгэх буюу хэлхэн ил хатааж 

чийггүй газар хадгална. Мөөгийг  буцалгаж шөлийг нь халуунтай, 
жилбэнтсэн  малд өгч эмчилдэг бөгөөд ялангуяа төллөснийхөө дараа 
хүндрэл болж хаг нь саатсан, савнаас нь буртаг гоожсон буюу бэрхэлдсэн, 
шархны халуунтай малд хэрэглэхэд тун сайн. 

Үхэр мэхээр. Хөвсгөл, Хэнтий, Хангайд гол горхины эрэг, ойн хаяа, 
цоорхой, нуга, бут сөөгний хооронд ургадаг бүдүүн махир үндэслэг иштэй 
ургамал юм. Намар навч гандах үед үхэр мэхээрийн үндсийг ухаж аваад 
шороог нь цэвэрлээд хэрчиж хүйтэн усанд түргэн зуур угааж зуухан дээр 
тавьж хатаах хэрэгтэй. Мэхээрийн үндэсний хандыг чацга алдсан ямар ч 
малд хэрэглэж болох бөгөөд ялангуяа хоргүй чацга, тэжээл нь хэтэрснээс 
болж чацга алдсан төл малд мэхээрийн хандыг өгөхөд засал сайн авдаг.

Ханд бэлтгэхдээ 1л усанд 50г орчим мэхээрийн нунтаг хийж 15 
минут орчим буцалган шүүгээд төлд цайны халбагаар, бог малд хоолны 
халбагаар, үхэрт 60-100г, адуунд 50-80 граммаар тохируулан цутгаж өгнө. 

Усан тарна. Энэ ургамал Орхон, Сэлэнгэ, Ерөө, Онон, урд Тамир, Улз 
зэрэг том голын сав газраар болон нуур, гол горхины усархаг хөөстэй эрэг, 
намаг, ой, төгөл, булаг шандны дагуу ургадаг. Иш нь зунд ногоон, намар 
улаан байх бөгөөд 70 см орчим өндөр болдог. 

Усан тарна нь 6 дугаар сарын сүүлчээс 
намар болтол цэцэглэдэг. 7,8 дугаар сард 
цэцэглэх үед нь усан тарнын цэцэг, навч 
бүхий ишийг газраас 10-15см дээгүүр 
огтолж авах ба байшингийн тааз буюу 
саравчин дотор нарны гэрэл шууд 
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тусахааргүй байранд эргүүлж тойруулан маш түргэн хатаах хэрэгтэй. 
Хатаалтыг удаавал өнгө харлан, муудаж хэрэгцээгүй болно. 

Усан тарныг цус алдсан мал, шинэ шархны цус тогтоох, төллөхдөө 
цус алдсан малын цусыг тогтоохын тулд усан тарнын хандыг өгөх буюу 
шавших зэргээр хэрэглэдэг. Усан тарнын шингэн хандыг нэг удаад бод 
малд хоолны халбагаар, бог малд цайны халбагаар өгнө. 

Төлөгч өвс Төлөгч өвс  нь  Хангай, Хэнтий, 
Хөвсгөл, Хянган орчмын уулс, Монгол-Алтай, 
Их нууруудын хотгор зэрэг нутагт болон ой, ойт 
хээрийн бүсэд нуга, ойн хаяа, бут сөөгнүүдийн 
завсраар ургадаг. Мөчиргүй, навчлаг, шулуун 
иштэй бөгөөд 20-40см өндөр ургадаг.

Төлөгч өвсны цэцэглэж байгаа оройг бүтнээр нь буюу навч, цэцгийг   
тусад нь ялган түүж авна. Төлөгч өвсийг салхи ордог дулаан байранд таруу 
дэлгэх буюу олс татаж дүүжлэн хатаах хэрэгтэй. Төлөгч өвсийг малчид цус 
тогтоох, цустай чацга өвчныг эмчлэх зорилгоор адуунд 10-25г, үхэрт 25-50г, 
бог малд 5-10 граммаар бодож өгнө. 

Нохойн хошуу Энэ ургамал нь Их нууруудын хотгор, Хангай, Хэнтий, 
Хөвсгөл, Дорнод, Говь-Алтай аймгийн хойт хэсэг манай орны хангай олон 
ойт хээрийн бүсэд ойн зах чөлөө, цоорхой, уулын хажуу бэл, хад, асга, гол 
горхины хавийн бут, сөөгөн дунд элбэг ургадаг. Нохойн хошуу нь 60см-ээс 
1м орчим өндөр, өргөтэй улаан холтос бүхий бутлаг ургамал юм. 

Нохойн хошууны үр жимсийг 
эмнэлэгт хэрэглэнэ. Нохойн хошууг 
бүрэн боловсорч зөөлрөн нялцайхаас 
нь өмнө түүнэ. Нохойн хошуу  9 дүгээр 
сарын сүүлч болоход үр жимс нь 
хэт боловсорч зөөлөн үсэрхэг болох 
бөгөөд энэ үед хураахад тохиромжгүй 
болдог. 

Хөлдүү нохойн хошууны үр жимсийг гэсгээлгүй малд хэрэглэж болох 
ба гэсгээвэл витамин нь исэлдэж алга болно. Түүж авсан үр жимсийг тэр 
дарйуд нь жимсний хатаагуур буюу талх барьдаг пийшинд нимгэн дэлгэж 
түргэн хатаах хэрэгтэй. Зөв хатвал шаргал улаан өнгөө алдахгүй. Үр 
жимсийг хатаагаад шигшүүрт үрж цоморлигийн навчнаас цэвэрлэнэ. 

Нохойн хошууны жимсэнд олон төрлийн витамин байх ба витамин С 
их хэмжээгээр агуулагдана. Нохойн хошууны жимсийг чийгтэж бамтсан 



215ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

төл мал буюу хээлтэй мал, хээлтүүлэгч мал, сульдаж доройтсон эсвэл 
өвчилсөн малд өгвөл маш сайн засал болдог. 

Нохойн хошууны жимсээр ханд бэлтгэхдээ 20г жимсийг 250гр 
буцламгай халуун усанд хийж (паалантай саванд) 10 минут буцалгаад 22-
24 цаг тавьж идээшүүлээд шүүж авсны дараа дээр нь чихэрлэг уусмал 
хийж амт оруулсан ч болно. Ийм хандыг нэг удаад бод малд 50-100г, бог 
малд 15-20 граммаар, хурга ишгэнд 5-10 граммаар цутгаж өгнө.

6.5 Төрөл бүрийн малын өвчнийг анагаах ардын арга

6.5.1 Адууны зарим өвчнийг анагаах ардын арга
Багтрах Хурдан морины уяа сойлыг тохируулаагүй, буруу дутуу 

хөлсөлж уралдуулснаас морь бахардаж, багтрах нь тохиолдоно. Их өлөн 
эсвэл цатгалдснаас болж морь багтарна. Намар цагийн тарган цатгалан 
адууг хол газар зогсолтгүй давхиулах, ширүүн хөөж туух үед багтардаг. 
Уралдааны болон унааны морины хүч суларч хар хөлс нь асгаран, хамар 
амнаас нь хөөс сахарч, амаа ангайлган гэнэт унаж хөдөлгөөнгүй хэвтэх 
бөгөөд булчин, хөх мах нь чичирч, хамрын самсаа нь дотогшоо хумигдаж 
амьсгаа гүнзгий цөөн болно. Нүдний салст бүлхүүл улайж, зарим үед 
хамраас цус гоожих ба ам нь зуурах шинж тэмдэг илэрнэ.

Засал.  Юуны өмнө толгой цээжин биеийг өндөрлөж, салхи сөргүүлэн 
тавьж, урд хөлийг татаж цээжин биеийг сэвж, хүйтэн усаар шавшина. 
Ам зуурсан үед завьжаар нь давс чихэж болно. Чих рүү нь ус хийж уураг 
тархины цусан хангамжийг сайжруулдаг. Эсвэл багтарсан даруйд хааны 
судас, хамрын сиймхийг хатгана. Хэрэв хааны судсыг хатгаагүй бол 1-2 
хоногийн дараа ороо харыг ханаж болно.

Багтарч унасан морийг сэргээхийн тулд түүний амь хамрыг битүү 
барихад бүтэж сандран тийчлэх бөгөөд энэ үед бага багаар амьсгаа 
авахуулна. Ийм засал хийхэд багтарсан морины хөхөрч цийсэн нүд 
аажимдаа тунгалаг болж, хөшсөн хөл нь суларч эхэлбэл тэнхэрч байгаагийн 
шинж юм. Харин гэнэт их амьсгаа авахуулбал осолтой гэдэг. 

Дэлүүтэх Адуу дэлүүтэх нь мэдрэлийн болон механик түгжрэлийн 
гаралтай байж болно. Эрдэс дутагдснаас болж шавар, шороо долоох, 
шорвог ус уух, уналга эдэлгээ тохироогүй зэрэг олон  шалтгаан, нөхцлүүд 
нь адуу дэлүүтэхийн шалтгаан болдог. Адууны умсанд элс, шороо хуралдаж 
тэжээл боловсруулах эрхтний үйл ажиллагаа хямарсны улмаас гэдэс 
дүүрч тогтворгүй болно. Дэлүүтсэн адуу хэвтэж хөрвөөх, гэдсээ үнэрлэх, 



216 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

нүдээ анивчих, гэдсээ хайрах, биеэ маажих, хазах, нохой шиг оцойн суух, 
хөлс нь гарах зэрэг шинж тэмдэг үзүүлнэ. Зарим адуу дөрвөн хөлөө дээш 
гарган хумиж нуруугааараа хэвтэх шинж тэмдэг илэрнэ.

Засал. Мэдрэлийн гаралтай дэлүүтэлт туссан адууны зөв талын 
сүвээний сүүлчийн хавирганаас урагш гурав дахь хавирганы урд завсраар, 
харцаганы нугалмаас доош мухар сөөм эсвэл тухайн нугаламд тулган 
алгаа тэнийлгэн тавьж доош эргүүлээд эрхий хуруу, долоовор хуруу 
хоёрын завсарт долоовор хурууны уг, эрхий хурууны урд үе харалдаа 
шөвгөөр 3-4 хуруу хиртэй гүн хатгана. Дэлүүг онож хатгасан бол шөвөгний 
бариул чичрэн эргэнэ. Шөвгийг 20-30 минут байлгасны дараа авахад 
адууны амьсгаа намдаж бие нь тайвширна. Морийг ийнхүү хатгасны дараа 
эмээллэж хөлөртөл шогшуулна. Хатгасныхаа дараа нэг хоног услахгүй. 
Дэлүүтсэн адууны нүдэнд нэг чимх улаан тамхи хийх хөдөлгөж явуулахад  
сайн. Эм, шороо идэж механик түгжрэл үүссэнээс дэлүүтэх шинж тэмдэг 
үзүүлж байгаа адууг хөөж шогшуулан хөлөргөж, чацга алдуулбаас 
засагдана.

Гүентэх Адууны хамрын дотор доод талд 1-2см хиртэй хатуу (мөгөөрс 
мэт) мах ургахыг гүентэх гэнэ. Хаврын улиралд уналга эдэлгээг хэтрүүлсэн 
туранхай морь, урьд өмнө нь таарах (суртах) гэдэг эмгэгт нэрвэгдэж байсан 
морь гүентэх  магадлалтай. Намар тарган морийг уяж хоноод ширүүн 
давхивал гүентэнэ. 

Гүентэй адуу сүүлээ шарваж, хэвтэж босох, хөлбөрч хөрвөөх, 
толгойгоороо савж унах, амьсгаадан тийчлэх зэрэг шинж тэмдэг үзүүлнэ. 
Хамраараа газар шөргөөж, хамар нь сартайна. Заримдаа гүентэй адууны 
амьсгаа ихдэж хамар нь сартайсхийх, хамрын нүх хавчин, зууван болох, 
голоо цохих, түгших, сүүлээ шарвалзуулан дороо эргэх, хэвтэх, босох, 
амьсгаадах зэрэг шинж тэмдэг ажиглагдана. Өвсөнд хошуугаа тулгаж 
идэхгүй зогсох, уруул нь хөдлөхгүй. 

Засал: Гүентсэн адууг хүлээд  толгойг нь гэрэл өөд харуулж хамар 
дотор ургасан мөгөөрсийг хугалах, огтлон авахад засал авна.

Түгших Адуу түгших явдал уралдааны моринд элбэг тохиолдоно. 
Бас унаа эдэлгээнд эхлэн сургаж байгаа морийг унахдаа зүгшрүүлэн 
дасгалгүйгээр гэнэт хол газар хэт ширүүн давхиулах, эдэлгээний морийг 
хүнд ажилд хэт зүтгүүлснээс болдог. Эдэлгээ уналганд байгаа морийг их 
цатгалан байхад нь услахад бас түгших явдал бий. Түгшсэн морины бүх 
биеийн хөлс чийхарч хөлрөх ба зүрхний цохилт нь холоос сонсдож, бие 
нь салгалж хөх мах нь чичирч байдаг. Түгшсэн морь багтарвал дөрвөн хөл 
дээрээ зогсож чадахаа болиод хамар дотор нь юм байгаа мэт амьсгаа нь 
сархийж их чимээтэй, тасалдалтай амьсгална.
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Засал. Морийг хөтөлж зөөлөн холхиулж биеийг нь хөшихөөс сэргийлнэ. 
Өтгөн цай, үхрийн түүхий сүү цутган өгч хүйтэн усаар цээж бүдэрхийг 
шавшиж цохилно. Хөх мах өөд нь хүчтэй өшиглөж засдаг арга ч бий.

Арангатах  Адууны арааны урд захад буюу хааяа хажуу талд нь 
илүү шүд ургахыг арангатах гэнэ. Өсвөр насны адуунд илүү тохиолдоно. 
Арангатсан адуу өвс идэж чадахгүй болсноос турж гэдсээ татна. Мөн 
хавар, зуны улиралд өнгө зүсээ алдаж шар үсээ хаяхгүй эцэнхий хэвээр 
байна. Ийм адууны амыг ангайлгаж үзэхэд арангатсан бол илүү шүд 
ургасан байна. 

Засал. Илүү ургасан шүдэнд нарийн төмөр тулгаж сайн бариад уг 
төмрийнхөө араас алхаар огцом цохиж илүү шүдийг булгална. Эсвэл илүү 
шүдийг хуга цохихгүйн тулд эхлээд илүү шүдийг хажуу талаас нь цохиж 
ганхуулсны дараа бахиар мушгиж дээш нь татаж авна. Илүү шүдний ором 
дээр хонины өөхөн сүүл тавих  буюу бүлээн шар тос хийж жин тавина.

Жидүүтэх Өвөл, хаврын улиралд уналгын морийг хөлстэй байхад 
услах, хөлс хатаагүй байхад эмээлийг нь  авч нурууг салхинд цохиулах, 
хавар цасны шар ус  уулгах, халуун ногоо идүүлэх болон тохиромжгүй 
эмээл тохох зэргээр нурууг олон дахин авснаас үүссэн нурууны архаг 
өвчнийг жидүү гэнэ. 

Жидүүтсэн адууны хур дэлний урд талд эхний үед зөөлөн цаашдаа 
хатуу хавдар үүснэ. Энэхүү хавдар дээр дарахад ихээхэн эмзэглэх бөгөөд 
хагарахгүй удна. Хагарвал идээ бээр гоожно. Өвчтэй адуу тонгойж идэж, 
ууж чадахгүй болно. Гэдсээ татаж, өвчин  хүндэрсэн үед адуу хөдөлж 
явж чадахгүй зогсоно. Зуны цагт шарх өтөж, өвөл хөлдөж улам сэдэрнэ. 
Эдгэрсний дараа адууны хур дэлний урдуур шил нь сэтэрхий болно. 
Уналгын морь өвчилбөл уналгын жиндүү, эмнэг адуунд гарвал зэрлэг 
жиндүү гэнэ. 

Засал.  Жидүүг төөнөх, ханах аргын аль нэгийг хэрэглэж эмчилнэ. 
Өвчний эхний үед овойж хавдсан сэрвээ мундааны хавдар дээр халуун 
шар тос шингээсэн хэд хэд давхарласан цэвэр даавуу эсвэл самбай 
тавьж дээрээс нь тамга буюу халуун төмрөөр халууныг нь байж ядтал нь 
3-4 удаа төөнөнө. Мөн хавдарын доод талд нь зүсэлт хийж идээ бээрийг 
гадагш гоожуулж маарганцын сулхан найруулсан бүлээн уусмалаар угааж, 
хөндийд нь пенциллиныг найруулан хийж өгөх ба булчинд антибиотик 
тарина. 

Соёнготох Соёнготох гэдэг бол үрээ морийг агталсны дараа хэд хоноод 
бөгсөө чирсхийж доголох, өсгий, сэлдий  орчмоор хүчтэй хавагнах шинжээр 
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илрэх хүндрэлийг хэлнэ. Соёнготсон адуу нь хойд талынхаа аль нэг хөлийг 
сойж, өвс идэхгүй зогсох, ус анирлаж бараадах онцлогтой. Заримдаа цус 
алдана. Ардын эмнэлэгт соёнготсон адууг эмчлэх олон арга байдаг. Үүнд: 
хэрэв хавангүй, цус алдаагүй дөнгөж доголох төдий бээцийсхийж зогсоод 
хойд хөлөө ээлжлэн сойх төдий өвчин хөнгөн байвал соёнготсон адуунд 
бүлээн эмээл тохож, халтал нь унаад махны шөл өгөх, эсвэл хар модны 
давирхайгаар утаж шөнөжин уяад тавина. 

Их хүндэрч, өсхий, сэлдий  нь туушдаа хавагнаж хойд хөлөө чирч 
доголох, явж чадахгүй болох зэргээр хүндэрсэн байвал адууны буюу 
өөрийнх нь засааг буцалгаж шөлийг нь өгдөг ажээ. Энэ нь мэдүүштэй сайн 
зүйл гэж малчид хэлдэг юм. Мөн гүүний айраг цутгаж өгвөл сайн гэдэг. Ер нь 
соёнготохоос сэргийлэх гол арга нь адууг агтлахдаа ариутгал, цэвэрлэгээ 
сайн хийж, шарханд нь бохир оруулахгүй байх явдал юм. 

Хөлд цус буух Буруу унаж эдэлсэн морины ихэвчлэн хойд хөлийн 
нарийн шилбэ бэрэвхий орчмоор хавагнаж эмзэг доголохыг хөлд цус 
буух гэж нэрлэдэг. Уналгыг хэтрүүлэх, алс хол амраалгүй давхисан, унаж 
эдэлсэн морийг гэнэт зогсоох ялангуяа халуун бууцан дээр уях, удаан 
хугацаагаар чөдөртэй байлгах зэргээс хөлд цус буух гэмийг олдог. 

Хөлд нь цус буусан морь толгойгоороо доош дохиж доголж хатуу газар 
гишгэхдээ эмзэглэнэ. Зогсож байхдаа хөлөө ээлжлэн сойно. Удаан зогсож 
чадахгүй тул байн байн хэвтэж босно. Биеийг нь халтал унаж эдлэхэд догол 
намдаж байвал хөлд нь цус буусны онцлог шинж юм. Хойд хөлд нь цус 
буух нь тун ховор. Хэрэв цус буусан бол бэрэвхий хавагнаж барьж үзэхэд 
халуун байна. Хоёр хөлд цус зэрэг буусан бол бөгсөө чирнэ. Адуу дагаж 
чөдөртэй морь их дэвхцвэл зөв талын хойд хөлд цус буух    тохиолдол 
бий. Морины хөлд цус буухад тэр хавийн сагагнаас доош халуун, хавагнаж 
бүдүүрсэн, барьж үзэхэд эвэр туурайн хөвөө дагаж их халуун бамбалзуур 
эмзэглэх онцлогтой. 

Засал. Цус буусан хөлийг давстай хүйтэн хар цайгаар шавшиж жин 
тавьж бооно. Хонины халуун  сэвс, хужир, давстай шорвог шавраар хэд 
хэдэн удаа шавахад цус буусан хөлийн хаван татарна. Цус бууснаас 
болоод ихээхэн доголж явж чадахгүй бол нэг талын туургыг, эсвэл урд 
хоёр хөлийн туургыг гадна дотроос нь хатгана. Онгон сиймхий (бэрэвхий 
сиймхий)-г хатгаад эрхий болон гурван хуруугаараа чөдөрлөхийн сиймхийн 
хоёр хажуунаас хавчин барьж доош нь илж шувтарна. Голхио самарснаас 
чөдөрлөхийн сиймхийн хоёр хажуунаас хавчин барьж доош нь илж 
шувтарна. Голхио самарсан эсвэл  чөдөрлөхийн орчимд цус буусан бол 
чөдөрлөхийн сиймхийг ханаж цус авна.

Голхио самрах Хойд хөлийн туурайгаар урд хөлийн ар өсгийг цохиж 
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шөрмөсөн сиймхийд цус хурснаас хавагнаж үрэвсэхийг шөрмөсөн бороо 
буюу голхио цохих, голхио самрах гэж нэрлэдэг. Сагагны орчим халуун 
хавдар үүсч, шилбэний сиймхийг барихад хөндүүрлэж эмзэглэнэ. Зогсож 
байхдаа шөрмөсөн бороотой хөлөө өргөх,  туурайн урдуур хумслах,  хөлөө 
сойх байдал ажиглагдана. 

Засал. Хатуу хавдрыг зөөлрүүлэхийн тулд хонины халуун сэвсийг 
цагаан агьтай хольж хавдар дээр тавьж бооно. Эсвэл хуучирч өтгөрсөн 
айрагны шавхарууг ялз чанасан шар будаатай хольж хавдрыг шавшина. 
Хүхэртэй рашааны шавар, тарваганы махаар хавдрыг 4-5 хоног шавахад 
сайн нөлөөтэй. Ингэж хавдрыг зөөлрүүлсний дараа шөрмөсөн сиймхийг 
хоёр талаас нь нэвт хатгавал сайн болно.

Зоо авах Адуу хойд хөлөө эвгүй гишгэн, гишгэгдэл алдсанаас болж 
зоо нурууны урт булчингийн хойд талын холбоо сунаж, булчин нь агшдаг. 
Үүнийг зоо авах гэнэ. Зоогоо авсан морь ондогонож гишгэх, хойт талын аль 
нэг хөлөө зовиуртайгаар сойж зогсоно. 

Засал. Зоогоо авсан морийг тангаруулдаг ба зоон дээр нь ташуур эсвэл 
гурилын бөөрөнхий модоор нухдаг. Мөн зоон дээр нь ташуурыг дагууд нь 
тавьж эмээллэдэг бөгөөд үүнийг “ташуур тавих” гэдэг. Мөн хавтгай ташаан 
дээр нь хомоол тавьж гурилын модоор цохиж, ташаан толгойн махыг 
доргиодог бөгөөд үүнийг “хомоол цохих” гэнэ. Цай нүддэг модон уурыг 
ташааны зузаан махан дээр тавьж уураа огцом доргионо. Зооны бүдүүн 
судсыг хатгаж болно. Эдгээр арга бүр тус нэмэртэйгээр барахгүй ялангуяа 
“хомоол цохих” арга бол шинэ сэргэг зоогоо авсан моринд тун сайн засал 
болдог. 

Адуу цагаан хорхойтох өвчин Энэ өвчинд адуу болон илжиг, луус 
өртдөг. Тэдгээрийн нарийн гэдсэнд шимэгчилдэг 15-17 см урт цагаан 
хорхойгоор үүсдэг. Үүсгэгч нь нарийн гэдсэнд шимэгчилдэг бөгөөд өвчтэй 
адууны баасаар гарсан өндөг гадаад орчны тохиромжтой нөхцөлд 
халдварт авгалдай болж өвс тэжээлтэй цуг залгигдан халдварлана. 
Малд халдварласан авгалдай бие гүйцсэн хорхой болж адууны гэдсэнд 
жил, түүнээс удаан хугацаагаар амьдарна. Өсвөр насны мал өвчлөмтгий 
байх бөгөөд нас ахих тусам халдварлалт багасдаг. Үүсгэгч нь адууны бие 
махбодид механик гэмтэл үүсгэх ба хордлогын нөлөө үзүүлнэ. 

Цагаан хорхой олноор бөөгнөрч гэдсийг бөглөснөөс гэдэс түгжрэх, 
хагарч урагдах, цагаан хорхой цөсний сувагт дамжин орсноос элэгний үйл 
ажиллагааг алдагдуулах, элэг гэмтэх зэрэг хүндрэл үүсэхээс гадна нянгийн 
халдвар орох үүдийг нээж өвчнийг хүндрүүлнэ. Энэ өвчнөөр өвчилсөн 
малын биеийн эсэргүүцэл суларч бусад өвчнүүдэд хялбар нэрвэгдэнэ. 
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Өвчний эхний үед унага 3-4 өдөр чацга алдах, ханиалгах, хамраас 
нь шингэн гоожих, үе үе халуурах, хоол тэжээлдээ дургүй болох шинж 
тэмдэг ажиглагдана. Өвчтэй адуу аажмаар турах чацга алдах, баас хатах, 
гэдэс цэрийх, дүүрэх шинж үзүүлнэ. Цус багадаж салст бүрхүүл нь цайна. 
Мэдрэлийн гажиг илэрч үе үе татганах, бөгсөн бие нь саа болох зарим үед 
сэргэн галзуу юм шиг болох зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Мөн бага насны 
адууны өсөлт торнилт нь саатна. 

Засал. Эмчилж, сэргийлэх туулгалтыг хавар 3, намар 10 дугаар 
саруудад хийнэ. Мөн зориулалтын эм бэлдмэлийг эмчийн зааврын дагуу 
хэрэглэх бөгөөд туулгалт болон эм хэрэглэсний дараа эм биеэс гадагшлах 
хугацааг баримтлана. Биеэс гадагшлах хугацаанд малаас авсан түүхий 
эдийг органик бүтээгдэхүүн хэмээн худалдан борлуулахыг хориглоно. Энэ 
тухай органик стандартаас харна уу. 

Адууны өвчнийг анагаах дом, засал. Адуу малын гэм бүгдийг газар  бүр 
харилцан адилгүй аргаар засах авч, морины нуруу, цээж авах, жилбэнтэх, 
доголох, ямтах, харших, түгжих зэрэг гэм согогийг ханаж хатгах, эмийн ургамал 
уулгах, тэжээж тэтгэх, утах зэрэг аргыг нийтлэг хэрэглэдэг байна. 
Адууны нүдний урияанга өвчинд хэлний доорх судсыг ханах буюу хөх давсыг 
амандаа хайлаад шүлсээрээ нүдийг нь тургих, туулай юм уу ямааны цөсийг 
шингэлж нүдэнд нь дусаана.
Адууны зуурааг гаргах. Зуны халуунд хэт цангаж ядарснаас адуу малын ам 
зуурч ус ууж чадахгүй болдог. Зуурааг гаргахын тулд хоншоорыг нь усанд дүрэх, 
цээж, зоог нь хүйтэн усаар шавших зэргээр зуурааг нь тайлаад бага багаар ус 
уулгаж цангааг нь гаргана. Нэг дор гэнэт их ус уулгаваас үхэж болзошгүй. 
Адуу цуравтваас баахгүй байн байн хөрвөж, хөлөрч гэдэс нь түнхийж 
сандарна. Энэ нь шавар шороотой өвс, цас идснээс голдуу болдог байна. 
Үүнийг маажингийн тос 200 гр орчимд бага зэрэг давс хужир уусган цутгах хэрэв 
мангисын тос (дорго) байвал 100 гр орчим өгвөл болно. Олдохгүй бол ургамалын 
тос ч тус болно. Цуравтсан адууны дэлүүний судсыг ханах хэрэгтэй. 
Адуу усан жилбэн тусвал бие нь сулдайж сүүлээ шарван гэдсээ чагнасан 
байдалтай, хамраас нь хүйтэн амьсгал гарч, байн байн хөрвөөнө. Энэ нь унаж 
эдлэж зовоогоод амраалгүй усалснаас голцуу жилбэнтдэг. Ялангуяа хавар цагт 
морь амархан жилбэнтэх тул хичээх хэрэгтэй. Үүнийг засах арга нь хоног будаа 
(шар будаа), малын хуршсан өөхийг  туулайн баастай хольж утах мөн хуучин 
улавч буюу оймс (эсгий) шатааж утах нь тустай. Мөн магнайн гол судас шарван 
сүүлийн 3 дахь үеийн судсыг  ханадаг байна. 
Намар цагт тарган морийг уяж цагааруулаагүй ширүүн эдэлснээс тосон жилбэн 
тусдаг байна. Үүнийг засах арга нь юуны өмнө сайн ханадаг хүнээр дөрвөн 
онгон судал самсааны судлыг хатгаж цус гаргана. Мөн 500г  буудайн гурилыг 15 
л цэв хүйтэн усанд зуурч бага багаар олон удаа услах, эсвэл нэг ширхэг арвайн 
гурилын талхан дээр 25гр лидэр 50 гр чихэр өвс нэмж, 2-3 удаа чанаж өгөх буюу 
чоно, тарваганы цөс усанд уусгаж цутгаж өгдөг байна.
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6.5.2 Үхрийн өвчнийг анагаах ардын арга

Үхэр дэлүүтэх Малчид дэлүүтэх гэж ярих боловч энэ нь дэлүүний 
өвчин биш харин тэжээл боловсруулах эрхтнүүдэд үүсдэг олон янзын 
өвчний шинж юм. Дэлүүтсэн үхэр тогтвор алдаж, байн байн хэвтэж босох, 
өвс идэхгүй зогсох, хэвлийгээ үнэрлэх, гэдсээ тийрч хайрах, газар дэвслэх, 
хөрвөөхөөс гадна зарим нь чацга алдана. Мөн гүзээ гэдэс нь дүүрч 
цүндийдэг байна.

Засал. Дэлүүтсэн үхрийг гүзээ нь дүүрсэн үхэртэй адил давс өгч 
туулгах, усаар цохих, хөөж хөлөргөх, дэлүүгий нь хатгах арга бий. 
Дэлүүтсэн үхрийн дэлэнгээс урагш явсан судасны дагуу тэмтрэхэд хуруу 
ором хонхор байх бөгөөд яг тэр хонхор руу нь шөвгөөр хатгаж шөвгөө тэр 
дор нь авалгүй хэсэг зуур орхидог байна. 

Үхрийн гэдэс чихэлдэх Энэ өвчин нь гэдэсний хямралын улмаас 
үүсдэг. Гэдэс нь чихэлдсэн үхэр бөгсөөрөө ухрах, сүүлээ хөдөлгөх, урд 
хоёр хөлөө цахалж толгой гудайлган зогсох зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг.

Засал. Гэдэс нь чихэлдсэн үхрийг эмчлэхдээ өлгийдэх аргыг өргөн 
хэрэглэдэг. Үүнд: үхрийн өехийгөөр нь дээш харуулан хэвтүүлээд хойд 
хоёр хөлийг нь холбож оосорлон цах модноос уяж бөгсөн биеийг бага зэрэг 
өргөж байгаад тонгойлгодог. Нимгэн цавиар сулавтар (гүйдэггүй уяа хийх) 
оосорлоод модоор аль нэг гижигтэй газарт нь хатгаж тонгочуулна. Бас 
гэдэс нь чихэлдсэн үхрийг голдуу газрын уруу албадан тууж шогшуулна. 
Тэгэхдээ бүр сайн хөлөрч тамир тэнхээгээ алдтал нь хөөнө. Ингээд 
орхиход ихээр чацга алдаж  өвчин нь илааршина. 

Үнээний хөх дэлэн хагарах Дэлэн хөх олон шалтгааны улмаас 
ялангуяа сүү саалийн үед хагарна. 

Засал. Хагарсан хөхөнд сүүний цөцгийн тос  түрхэж зөөлрүүлнэ. 
Тугалд нь хөхүүлэхгүй 1-2 хоног хонуулах, тос, цөцгий түрхэж байж саах, 
саахын өмнө, саасны дараа үнээний хөхийг мөн түүхий сүүний цөцгийгөөр 
тослоно. Сүүлийн үед дэлэнгийн цагаан тос (цинкийн түрхмэг) түрхэж 
байна. Үнээний дэлэн хөх хагарахаас сэргийлэхийн тулд  саальчин гарын 
ариун цэврийг сахиж, үнээний дэлэн хөхийг бүлээн усаар угааж байх 
шаардлагатай. 

Тугалын хялуу Тугалын хэлний үзүүрт байгаа төрөлхийн 
хөхөнцрүүдээс хойш хэсэгт байгаа хөхөнцрүүд нь цусаар дүүрч бүдүүрэн  
үрэвсэхийг тугалын хэл хялуутах гэнэ. Үүсэх шалтгаан нь  тугал хужир 
шүүгээр дутагдах, олон хоногоор наранд уяж цангааснаас энэ өвчин 
тусна. Хялуутсан тугалын үс бүрзийж зогсох, идэш тэжээлээс гарч эцэж 



222 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

турна. Тугалын амыг ангайлгаж үзэхэд хөхөнцөр улайж завьжны өргөсүүд 
нь хар буюу хөх өнгөтэй болж бүдүүрсэн байна. Хэлний болон завьжны 
өргөсүүд нь үрэвссэнээс эмзэглэж хэлээрээ өвс ороож зулгааж чадахгүй 
болж, тэжээлээс гарч гэдсээ татна. Хялуутсан тугалын чацга нь хар ногоон 
өнгөтэй, үмхий үнэртэй, амархан өрөмтөж хусаж үзэхэд нүхтэй цоохор 
байдаг онцлогтой. Үүгээр уул өвчнийг таних оношлох боломжтой. 

Засал. Тугалын хэлэн дээр гарсан аль томорсон хөхөнцрөөс хэд 
хэдийг чимхүүрээр сугалан авч маажиж шалбалан цусыг сайн гаргаж 
хэлэнд нь нунтаг давс үрж нухуураар нухахад амархан эдгэрдэг. Өвчин 
гарсан тохиолдолд тугалд хужир, шүү,  давс нэмүү өгнө. 

Үхрийн өвчинг анагаах дом засал
-Үхэр чацга алдахад уушигны судлыг ханахын зэрэгцээ гурван үрийн (ар 

үр, бар үр, жүр үр) тан, тэмээн хөхийг сөд өвсний цэцэгтэй хольж чанаж өгнө. 
Тугал  чацга алдвал хөх цайг сайн талхлаад, шар тосонд зуурч ботгоны хорголын 
хиртэй үрэл болгож өдөрт 3 удаа уулгана. 

-Үхрийн шээс хаагдвал олон ясны уулзвар  дээр нь мөнгөн зүүгээ хатгаж 
зүүнийхээ ишийг гадна талаас халааж төөнөх буюу шээсний сүвэнд нунтаг жамц 
давс хийж болно. 

-Үнээ хээл хаях нь хэвтэр бууц тохиромж муутай, ширүүн хөөж туусан 
зэрэг шалтгаанаас болдог байна. Хэл хаялтыг зогсоохын тулд 250гр архийг 100 
гр бурамтай хольж дээр нь ус нэмээд цутгаж өгнө. Мөн сонгино хэрчиж чанаад 
цутгаж өгөхөд тус болдог. Үнээ ихэвчлэн бруцеллёз өвчний үед олноороо хээл 
хаядаг тул хээл хаясан тохиолдол бүрийг малын эмчид мэдэгдэж шинжилгээ 
хийлгүүлж байх нь зүйтэй. 

-Тугал бяруу цахлайтахад хогжрууг цэвэрлэсний дараа улаан чинжүүтэй 
усаар сайтар угааж, хөх байвангийн уусмал түрхэнэ. Цахлай нь мөөгөнцрөөр 
үүсдэг халдварт өвчин тул цахлайтсан тугалыг бусдаас нь тусгаарлаж сайтар 
эмчлэх шаардлагатай. 

-Чононд хазуулсан үхрийг улиас модны навчны хандаар шархыг угаана. 
Мөн сармис, улаан лаажууг усанд буцалгаж шүүсийг нь түрхэх, байвангийн 
нунтгийг ургамлын тосонд найруулж шарханд түрхдэг байна. 

-Тугалын хүйс хавдваас эр тугалын баруун чих, эм тугалын зүүн чихний 
угийг хатган цус гаргах ба үнс, элс халааж зоон дээр нь жин тавина. Мөн нунтаг 
эм түрхэнэ.  
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6.5.3 Бог малын зарим өвчнийг анагаах ардын арга

Түүдэгтэх Бог мал ялангуяа хурга, ишиг, борлон өвлийн улиралд өл 
хоол муутай буюу гэнэт даарч хөрөх, даарч яваад дулаан байранд оруулж 
уясан хурга, төлөг, борлонд тохиолддог. 

Шинж тэмдэг. Малын гэдэс дүүрч амь тэмцэн тийчилж, хэвтэх, босох, 
яраглах, тарайж унах, нуруугаа хотойлгох, дүлэх шинж тэмдгээр илэрч 
амархан үхүүлдэг. Өвлийн цагт элбэг тохиолддог. Түүдэгтсэн мал түргэн 
түргэн хэвтэж босох бөгөөд баруун зүүн талаар ээлжлэн дутуу хэвтэж 
босох нь энэ өвчний онцлог шинж болно.

Засал. Түүдэгтсэн мал мэдрэлийг цочроох буюу дугтрах, тэвдүүлэх 
зэрэг аргыг хэрэглэнэ. Малын байр, хэвтрийг өөрчилж гадна гаргана. 
Сэдээх цочроохын тулд сүүлний үзүүрийг хатгах, хутгаар зүсэх, хавчиж 
өвтгөх, чихийг сэтлэж цус гаргахад түүдэгтсэн бол зүгээр болно. Ам хамрыг 
нэг гараар битүүлэн атгахад амь тэмцэхдээ шээс алдах үед амьсгааг тавих, 
шээсийг нь тосон авч амаар нь цутган өгнө. Аманд нь давс хийж барьж 
болно. Хойд урд хөлийг солбиулж өрөөлдөн урагш хойш татаад нөгөө хоёр 
хөлийг нь ийнхүү татах заслыг хийнэ. 

Сархинаг хатах Өвөл хавар болон намрын улиралд булаг шанд, 
гол горхи хөлдөж усаар гачигдах, олон хоногоор услахгүй байх усалсан 
ч бүх малыг жигд сайн ханатал услахгүй, ялангуяа ядруу дорой мал ус 
уухгүй байснаар малын сархинагны баас чийгээ алдан  хатаж, хатууран  
үхнэ. Түүнчлэн хар цагаан зудын үед хуурай  багсармал болон хорголжин  
тэжээл ихээр өгч хангалттай услаагүйгээс мөн сархинаг хатна.

Шинж тэмдэг. Өвөл бэлчээрт гарахгүй, тэжээл идэхгүй зогсох, өнгө 
зүсээ алдаж, гэдсээ татаж хоёр бөөрөөрөө хавчийн түргэн турна. Сархинаг 
хатсан хонийг гэнэт босгох, өргөхөд явж байгаад байн байн ойчиж, дөрвөн 
хөлөө дээш харуулан сарвагнаж, тийчлэх шинж үзэгдэнэ. Гүзээний 
хөдөлгөөн бараг байхгүй болж зогсоно.

Засал. Сархинаг хатсан малд уснаас өөр хэрэгтэй зүйл байхгүй. Харин 
усгүйгээр давс өгч болохгүй. Ус сайн уулгахад аяндаа сархинагийн сэвс 
зөөлөрч хэд хоногийн дараа хэвийн байдалд орно. Малыг услахын өмнө 
давс өгнө. 

Шивээтэх Манай орны хээрийн ба тал хээрийн бүсэд нохой шивээ, 
шивээт хялгана их ургасан бэлчээрт байсан мал шивээтэх нь их. Ялангуяа 
хонь, ямаа, тэмээ шивээтэх нь элбэг. Говьд эрт бороо орж дараа нь гандвал 
шивээ их ургаж хатснаас шалтгаалж мал шивээтнэ.
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Шинж тэмдэг.  Шивээний үр (зүү) малын үс ноосонд шивж тогтоод 
улмаар арьс мах руу нь  шигдэн орж биеийг загтнуулснаас мал биеэ 
шөргөөж үс ноос нь бүрзийж унана. Малын ам хамар, эрүү, хэл, тагнайд 
шивээний үр шигдэж орсноор эрүү, хэл нь хөдлөхөд хөндүүр болдог 
учраас мал өвс тэжээл идэж чадахгүй зогсож, дэвхцэж, тарга хүчээ алдаж 
хурдан турдаг. Шивээтсэн малын бие загтнаснаас тогтвор алдаж намрын 
цагт хайлж турах нь ихэсдэг байна. Малын турууны салаанд шивээ шивж  
хатгаснаас хавдаж улмаар доголдог. Шивээ арьсыг нэвтлэн яргаж дотор 
эрхтнийг сүлбэн өвчлүүлэх аюултай. 

Засал.  Малын бие дээрх шивээг байнга түүх шивээнээс болж доголсон 
бол хөл туурайны завсрын шивээг түүж үс ноосыг нь хайчилвал зохино. 

Сэргийлэх. Намар хялганын үр бүрэн боловсорч хатах үеэр малыг 
шивээтэхээс болгоомжлон нутаг бэлчээрийг сольж тохируулах хэрэгтэй. 
Шивээт хялгана цэцэглэж байгаа үед уг бэлчээрээр олон адууг тууж 
өнгөрүүлбэл хялганы цэцэг унаж үр тогтохгүй бол мал шивээтэх нь бага. 
Мөн шивээ хагдарсан үед нь тэр бэлчээрээр адуу, үхэр тууж хөлөөр нь 
шивээг унагаах, их шивээтэй өвсийг ядарч доройтсон мал төлд өгөхөөр 
хэрчиж дэвтээн боловсруулах нь зүйтэй.

Эргүү өвчин Эргүү өвчнөөр хонь, ямаа, сарлаг хааяа тэмээ, гахай 
өвчилнө. Нохой чоно, үнэгний гэдсэнд шимэгчилдэг бие гүйцсэн туузан 
хорхойгоор эргүү өвчний үүсгэгч болон олон тооны өндөг, чоно, нохойны 
баасны хамт гарч ургамал дээр наалдаж бохирдуулсныг мал идснээр эргүү 
өвчнөөр өвчилдөг. Гэдэс ходоодонд орсон өндөг  нь цусаар дамжин малын 
тархинд орж уулинхай үүсгэнэ. 

Уулинхай томрох тутам тархины эдийг дарж малын хөдөлгөөний 
тэнцвэр алдагдуулснаас эргэх, шилээ татан унах, гилжийж  зогсох зэрэг 
шинж тэмдэг  илэрдэг. Ихэнх тохиолдолд аль нэг тийш эргэдэг тул эргүү 
гэж нэрлэдэг. Уулинхай дотор энгийн нүдэнд харагдах цагаан будаа шиг 
100-300 хүртэл тооны толгой байх бөгөөд эргүүтэй малын толгойг идсэн 
нохойд дахин туузан хорхойг бий болж бие гүйцэн өндөгөө гаргана. 

Шинж тэмдэг нь:
1 дүгээр үед мал дорой эсвэл бүр сэргэг байдалд орно. Цочимтгой 

болж үе үе таталдах, үргэх зэрэг хөдөлгөөнтэй болно. Нүдний салст 
бүрхүүл улайна. 

2 дугаар үе нь эргүүгийн уулинхай тархинд хөгжих үе шат бөгөөд ил 
шинж тэмдэг төдийлөн илрэхгүй. 

3 дугаар үе нь малын биеийн ерөнхий байдал эрс доройтон идэш, 
тэжээлдээ дургүй болж сүргээс хоцорч дэмий тэнэх, толгойгоо гудайлган 
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удаан зогсох, духаараа юм мөргөх, эргэн тойрныг мэдрэхгүй, хөдөлгөөний 
тэнцвэрээ алдах,  уулинхай байрласны эсрэг талын нүдний хараа бүрэн 
ба хагас муудна. Өвчний шинж ноомой, эсвэл хэт  сэргэг байдлаар илэрнэ. 
Эргүүгийн уулинхай нугасанд байрлавал шилээ татах буюу хойшоо ухарч 
явна. Нохой шиг оцойж сууна. Мал аажмаар турж эцсээр эцэстээ үхдэг. 
Өвчтэй малын тархийг тогшиход уулинхай байрласан хэсэгт хөндий 
чимээ сонсогдоно. Тэр хэсгийн яс нь нимгэрэн зөөлөрч хуруугаар дарж 
үзэхэд балбалзана. Хангайн бүсэнд эргүү өвчний тархалт их байдаг. Энэ 
нь байгаль газар зүйн бүс бүслүүр, малын нягтрал, уг өвчний үүсгэгчийг 
дамжуулдаг зэрлэг амьтан олон байдагтай холбоотой юм. Эргүүгээр 
ихэвчлэн төл болон өсвөр насны мал өвчлөж, 4; 5; 6 дугаар саруудад тод 
илэрдэг. 

Засал. Эргүү өвчний уулинхайг мэс заслын аргаар авч эмчилнэ. Авсан 
уулинхайг заавал устгах хэрэгтэй. 

Сэргийлэх. Үхсэн малын сэг зэм ялангуяа толгойг нохойд идүүлэхгүй 
байх, нохойг улирал тутам туулгаж байх нь чухал. Нохойг туулгахдаа 24 
цаг заавал уяж, бэлчээр орчинг бохирдуулахаас хамгаалахын зэрэгцээ, 
гарсан ялгадсыг гүн нүхэнд хийж булан аюулгүй болгох ёстой.
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6.5.4 Төлийн зарим өвчнийг анагаах ардын арга
Төл бүтэх Төллөж байгаа мал  хүндрэх, төл эхийн хэвлийд буруу 

байрлах, хээлийн ус эрт гарах, төллөж чадахгүй тамирдаж, сунжрах зэрэг 
шатгаанаар төл гарах үедээ бүтнэ. Мөн сул дорой төл эхээс гарахдаа 
бүтдэг. 

Засал. Хүндрэлтэй, дуншиж гарсан, татаж гаргасан төлийн хамар амны 
салс салайг түргэн арилгаж хошуу, хамрыг гараар шувтран шавхарна. Ам, 
хамар, чихрүү нь хүчтэй үлээж цочоон, амьсгал авахуулна. Мөн төлийн 
цээжийг тэлэх, хавчийлгах үйлдлийг ээлжлэн нэгэн хэмээр хийж амьсгалыг 
сайн авахуулна. Энэ үйлдлийг 10-15 минут үргэлжлүүлнэ. Бүтсэн төлийн 
толгой руу ус цацаж, цочооход төл амьсгалаа огцом авдаг. 

Зунгаг саатах Эхийнхээ гал уургийг дутуу хөхсөн, огт хөхөөгүй нялх 
унага, хурга, тугалын хар зунгаг түгжрэн саатах явдал байдаг. Ялангуяа 
унаганд элбэг тохиолдоно. Зунгаг саатсан төл хэвтэмхий болж, бэгцийж 
зогсохоос гадна бие нь суларч сүүлээ хөдөлгөх, хий дүлэх шинжтэйгээр 
хэвтэж босно. 

Засал. Үнээний нэг шанага хярамласан сүүнд шүдэнзний хайрцагны 
тал хиртэй барааны саванг жижиглэн зорж, хийгээд дээр нь хоолны 
халбага шар тос нэмэн биеийн халуунтай адил болтол халаагаад сайтар 
хутгасны дараа унаганы бөгсийг өргөж шулуун гэдсийг нь бургуйдна. Мөн 
эхийн сүүгээр бургуй тавина. Түгжирсэн зунгагийг хуруугаараа гаргаж авч 
болно. Олон уулзах ясан дээр халаасан элсээр жин тавибал   сайн. 

Шар уураг зангирах Нялх хурга ишиг, тугалын хөхсөн сүү ходоодонд 
бөөгнөрөн хатуурахыг уураг зангирах гэнэ. Зангирсан уураг нь боловсорч, 
шингэдэггүй учир өвчин болно. Нялх төл даарч, бээрэх болон эхээ хэт их 
хөхсөнөөс уураг зангирна. 

Ходоодыг хэвлийн гаднаас барьж үзэхэд бөөрөнхийдүү хатуу зүйл 
байгаа нь мэдэгдэнэ. Ийм төл эхээ хөхөхгүй болж, өнхөрч ойчин гэдэс 
нь дүүрэх, үмхий үнэртэй цагаан чацга алдах шинж тэмдэг үзүүлнэ. Мөн 
тогтворгүй болох, бэгцийж зогсох, зовиурлах, яраглах, хэвтэх, босох, 
хар шүлс гоожуулах, хошуу хөрөх зэрэг шинжээр бие нь суларч байгааг 
ажиглаж болно. 

Засал: төлийн ходоодонд байгаа зангирсан уургийг гаднаас нь барьж 
зөөлөн имрэх, чимхэх маягаар няцлаж, жижиг болгож, хэвлийд халуун жин 
тавих буюу төлийг гэдэс талаар галд ээнэ. Мөн халаасан шар тос нэг балга 
хэртэй уулгана. Сүүнд иодын ханд дусааж уулгана. Иодын хандыг төлд 
өгөхдөө 50 мл сүүнд 5-8 дусал иодын ханд нэмж уулгана. Иодын хандаар 
эмчлэх ажлыг 7 хоног хийх нь ашигтай. Мөн улаан чинжүү дотуур өгч болно.
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Нялх төл чацга алдах (биж өвчин) Нялх төлийг сүүнд нь хэт цатгах, 
дааруулах, муудсан хүйтэн сүүгээр угжих, дэлэн нь айсан эхийн сүү 
хөхүүлэх үед чацга алдана. Чацга шар цайвар, сүүлдээ ногоон залхагтай 
заримдаа цустай, исгэлэндүүү нэртэй болно.

Чацга алдсан төл хүндэрвэл эхээ хөхөхөө больж, эвгүй, өмхий үнэртэй 
чацгыг тасралтгүй гаргаж эхлэх бөгөөд төлийн шингэн их алдсанаас болж 
нүд ширгэж, бие суларч, хошуу чих, мөч нь хөрч, шилээ татан унана.

Засал: Чацга алдсан төлийг эхэд 1-2 удаагийн хөхөлтийг алгасч оронд 
нь сулавтар давстай хар цай, хярмаар угжиж мойл, хад, гоёо, сөд, алтан 
гагнуур, төлөгч өвс, үхэр мэхээр, ганга, лидэр зэрэг эмт ургамлын хандны 
аль нэгийг уулгана. 

Цагаан будааны шүүс, өтгөн хар цайг ихээр уулгана. Шар будааг хуурч, 
шатаагаад үнсийг нь зуурч өгнө. Чацга тогтох хүртэл  эхийн сүүг бага 
зэрэг хярамлан угжих хэрэгтэй. Чацга тогтох хүртэл эхийн сүүг бага зэрэг 
хярамлан угжих хэрэгтэй. Биж өвчтэй төлийг элгэвч, нэмнээгээр дулаалж, 
дулаан чийггүй байранд байлгана. Чацга тогтох үеэс бага багаар олон удаа 
эхэд нь хөхүүлнэ. Мөн хурга, ишигт зутан, тугалд бүрсэн тараг, мөн шар 
тостой хар цай өгнө. 

6.5.5 Тэмээний зарим өвчнийг анагаах ардын арга
Цатгалан тэмээг уяж сойлгүйгээр алс газар ширүүн туух, аян жинд 

явах, ойр зуур боловч ширүүн эдлэх зэргээс болж тэмээнд эмгэг өвчин 
тусах тохиолдол гардаг. 

Бөөр унах Тэмээг өл хоол муутайгаар хэт ширүүн элдэж, хөөж 
эдэлснээс болон унаж давхиснаас бөөр унах буюу тэмээ хөдөлж хөрвөөх, 
хэвтэж босох, тийчлэх, дэвсэх тийрэх зэрэг шинж үзүүлдэг байна. Бөөр 
нь хөдөлсөн тэмээнд засал хийхдээ урьдаар нэлээд гүнзгий газар ухаад 
тэмээгээ хоёр бөхөөр нь газар шаалгаж хэвтүүлээд дөрвөн тавхайд нь 
хавтгай мод тулгаж байгаад модон мунаар ээлжлүүлэн доригиодог байна. 
Уг тэмээгээ 2-3 цаг хөдөлгөлгүй хэвтүүлсний дараа босгож тун зөөлөн 
хөдөлгөнө.

Тэмээний зоос Хэлэн дээр нь зоосон мөнгөний хэмжээтэй улаан 
толбо гардаг өвчин юм. Зоостсон тэмээ шүлсээ гоожуулах, ам нь хөөсрөх 
зэрэг шинж тэмдэг үзүүлэх ба өвс идэхээ больж богино хугацаанд турдаг. 
Зоостсон тэмээг эмчлэхдээ хэлэн дээрх улаан толбонуудыг ширүүн юмаар 
маажин шувтарч зүлгэх, иртэй юмаар хусах зэргээр цус гаргаад улаан давс 
нунтаглаж үрэх ба шар мод, улаан өвсний ханд цутгаж өгдөг.

Тэмээ улдах Янз бүрийн шалтгаанаар тэмээний тавхайн эвэрлэг 
бүрхүүл нь элэгдэн цоорч, тэр цоорхойд нь элс, мод, чулуу, шороо болон 
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бусад зүйл орсноос болж тэмээ улдаж доголдог байна. Улдсан тэмээнд 
тусламж үзүүлэхдээ эхлээд доголж буй хөлийг өргөж улыг нь цэвэрлэж 
мод чулуу зэрэг элдэв зүйл байвал түүнийг нь авах хэрэгтэй. Цоорсон 
нимгэрсэн хэсэгт адууны халуун тосыг хөөтэй хольж түрхэнэ.

-Ул нь цоорч элдэв бохир зүйл орсноос болж хавдаж бугласан, ул нь 
хагарсан байвал тахална. Тэмээг тахлах олон арга байдаг. Үүнд нойтон 
ширээр тэмээний тавхайг ороож оёх арга байдаг. Үүнийг зарим нутагт 
мэлхий татах арга гэж нэрлэдэг.

-Мөн ширийг улны цоорсон хэсэгт тавьж цойлдоно. Энэ аргаар улны 
цоорхойг цойлдоход үзүүртээ нүхтэй шөвөг, олсон утас буюу үдээр, үхрийн 
зузаан ширийг ашиглана. Тахны ширийг тэмээний тавганд барьж цойлдон 
оёно, өөхөн таваг эвэрлэг таваг хоёрын хоорондуур хавж хатгах ёстой 
бөгөөд дадлага туршлагатай хүн хийх шаардлагатай. 

Таваг нь тасарсан бол тэмээний зогдроор утас томж мөн өөхөн тавгийг 
оруулсхийн сүлбэж оёно. Хожим утсаа сугалж авахгүй орхидог бөгөөд 
үүнийг “зогдор сүвлэх” гэдэг. 

Таваг нь цоорсон тэмээний улыг бог малын турууны дотор талын 
эврээр бөглөдөг. Таваг нь түрж ургаад эдгэрэхэд ийнхүү хийсэн эвэр гадагш 
унадаг байна. Хэрэв тэмээний таваг жигд элэгдэж нэлэнхүйдээ цус шүүрч 
байвал тарваганы халуун тос түрхэж үнс ба хужир дээр хэвтүүлж эмчилдэг.

Эмгэг олж таргалахаа болих буюу сойлгын гэм болох Таргалахаа 
больж хатингартсан  тэмээнд царван, дэгд, морин шарилжийг адилхан 
хэмжээгээр хольж идүүлбэл тарга тэвээрэг авах нь сайжирна. Хүнд ажилд 
зүтгэж хөлөрч, ядарсан тэмээг намрын улиралд уяж сойлгүйгээр хүйтэнд 
хөлстэй нь тавибал малчдын нэрлэдгээр хөлс нь дотогшоо цохигдож, 
дараа жилдээ таргалах нь муу байх явдал байдаг. 

Ийм тэмээг элсэнд хэвтүүлж, мөн халуун элсээр булдаг, хүж, шар 
мод, туйпланг буцалгаж өгдөг. Эдэлгээ нь хэтэрч шарласан тэмээнд зээр, 
тарваганы шаз  өгнө. Шаз гэдэг нь уг ангийн махыг шалзартал чанасан 
шөлийг хэлдэг бөгөөд тэр шөлөө хөргөөд цутгаж өгдөг. Сойлго алдсан 
тэмээний толгой шанаа, хоншоор, сүүлний угны үс халцарч унадаг. Ийм 
тэмээний ногтноос нь дарж уяад гүрээний судаснаас 1л орчим цус авдаг 
байна. Мөн чамархай, сүүлний голоос цус авч болдог. 
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6.5.6 Хээлтэгч малын зарим өвчнийг анагаах ардын арга
Хээлтэй мал элдэв шалтгаанаас болж хэвийн байдлаар төрж чадахгүй 

улмаар эндэж осолдох нь олонтаа байдаг.
Бэрхэлдэж хээлээ гаргаж чадахгүй болсон малд үзүүлэх тусламж 
Малын хээл гадаад орчны нөлөө, дотоод эмгэг согогноос болж гэмтэх, 

төрөх үедээ саатаж уг малд хүндрэлд ордог. Ялангуяа гадаад орчны 
нөлөөнөөс болж хээлтэй мал ядарч доройтон унаж хээл нь гэмтэх буюу 
буруу байрлалд орсон, хээл нь үхэх тохиолдол гардаг. Ийм нөхцөлд малын 
аарцаг гэмтэж хэвийн байдлаа алдаж, төрөх явцад хүндрэл учирдаг. 

Малын жинхэнэ төлөө гаргах хугацаа харилцан адилгүй байх ба гүү 
хагас цаг, үнээ 1-3 цаг, хонь, ямаа хагас цагаас хоёр цаг, гахай 1-6 цаг 
үргэлжилнэ. Төллөж чадахгүй байгаа эх малд тусламж үзүүлэхдээ дараах 
зүйлийг анхаарна. Үүнд: 

•	 Туслах хүн өөрийн гарыг ариутгах, эх малын бэлэг эрхтний амсар, 
салтаа, хойд сүвний орчин тойрон, сүүл зэргийг савантай бүлээн усаар 
угааж цэвэрлэх,

•	 Хээлийн усны гэрийг хагалахгүй байхыг бодох, хэрэв хагарсан бол 
үтрээний дотор талыг вазелинаар тослох,

•	 Төлийг татаж чангаах ажиллагааг зөвхөн эх малын дүлэх аясыг нь 
дагуулах, туранхай, өвчтэй учраас дүлж чадахгүй байгаа малд өтгөн 
хар цай, шар тостой халаасан нэрмэл архи, юмдүүжингийн ханд өгөхөд 
дүлэлт нь сайжирдаг. 

•	 Төлийн байрлалт буруу байгаа юм шиг байвал төллөх бод малын 
бөгсөн талыг газрын өөд харуулан хэвтүүлээд хоёр бөөрөөр нь хэд хэд 
хөлбөрүүлнэ. 

•	 Бог малыг гэдрэг харуулж хэвтүүлээд хоёр хөлийг өргөөд зөөлөн 
хөлбөрүүлнэ.

•	 Төллөхдөө хүндэрсэн, хээлээ гаргаж чадахгүй учраас гар оруулан авсан 
бол уг малд цагаан мөөгний шөл, хөх дэрсний буюу бутны ханд өгвөл 
мал халуурч, буртаг гоожихоос сэргийлдэг. Мөн цайны өнгө, царван, 
юмдүүжин зэргийг өгвөл сав агшиж байрандаа орох нь хялбар байна.
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6.6 Органик аж ахуйн  малын  үржүүлэг 
Органик мал аж ахуйн мал, амьтны үүлдэр нь тухайн орон нутагт дасан 

зохицсон байх ёстой. 

6.6.1 Органик мал аж ахуйн селекци, үржүүлэгт тавигдах 
стандартын шаардлага

•	 Мал, амьтны селекци үржүүлэг нь тухайн орон нутгийн нөхцөлд хүний 
оролцоогүйгээр үржин олширч чадах үүлдэрт тулгуурлан явагдана.

•	 Үржлийн ажилд  байгалийн буюу дур зоргын хээлтүүлгийг эрхэмлэх 
боловч зохиомол болон  гардан  хээлтүүлгийг зөвшөөрнө.

•	 Үр хөврөл шилжүүлэн суулгах, клоны аргаар үржүүлэх аргыг хориглоно.
•	 Мал амьтны өсөлт, хөгжлийг эрчимжүүлэх зорилгоор гормон 

хэрэглэхийг хориглоно.

6.6.2 Мал үржүүлгийн аргууд

Мал үржүүлгийн ердийн,зохиомол хээлтүүлэг гэсэн 2  арга бий. 

Манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйд эрт дээр үеэс ердийн 
хээлтүүлгийн аргыг ашигласаар ирсэн. Ердийн хээлтүүлгийг дур зоргын 
ба гардан гэсэн хоёр хэлбэрээр явуулна. 

Дур зоргын хээлтүүлэг Дур зоргын хээлтүүлгийн үед сүргийн дотор 
хээлтүүлэгч малыг байнга хамт байлгаж, хээлтэгчийн ороо орсон үед 
хээлтүүлэгчийг дур зоргоор нь харайлган хээл авахуулдаг. 

 Хээлтүүлэгчийг гарвал, галбир бие цогцсоор нь сонгож, улмаар эхний  
жилийн хээлтүүлгийн үр дүнгээр төлийн чанарт үнэлгээ өгч, цаашид үндсэн 
хээлтүүлэгчээр ашиглах эсэхээ шийдэх нь зүйтэй. 

Нэг бухыг тухайн сүрэгт 3 жил, буурыг 10 жил, хуц ухныг 2 жилээс 
илүүгүй хугацаагаар ашиглах нь цус ойртолтоос сэргийлдэг талтай.Харин 
байдсан гүүг өөр удмын азаргандхураалгана.  

Дур зоргын хээлтүүлгийн дутагдалтай талыг зөв менежментээр 
зохицуулах боломж бий. Үүний тулд хээлтэгч малыг нас, ашиг шим, тоо 
толгойгоор нь бүлэглэн  тус бүрт нь тохирсон хээлтүүлэгчийг сонгон тавих 
хэрэгтэй. Мөн нэг хотонд хэд хэдэн хээлтүүлэгчтэй бол  хээлтүүлэгчийн 
өвчүүн дор будагч  будагч хайраг бэрөлжүүлж болно.

Нэг хээлтүүлэгчид ногдох хээлтэгчийн тоог дараахь байдлаар 
тогтоодог: 
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Дур зоргын хээлтүүлгийн аргын дутагдалтай тал
•  Хээлтэгч, хээлтүүлэгч нэг бүрчлэн тохируулан сонголт хийх 

боломжгүй
• Хээлтүүлгийн бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх боломжгүй
•  Бэлгийн   замын   янз   бүрийн   өвчин   халдварлах нөхцөл бүрддэг
•  Хээлтэгч бүрийг хээл авахуулах, хээлийг хамгаалах талаар  ажиглалт 

хийх боломж муу байдаг.

Гардан хээл түү лэг. Энэхүү арга нь тодорхой хяналт бүртгэл 
тооцоотой явагддаг хээлтүүлгийн дэв шилт тэй аргын нэг. 

Гардан хээл түүл гийг явуулахдаа хээлтүүлэгчийг тусд нь маллах, 
хээлтүүлэгт орох хээлтэгчийн гарваль,  үүлдэр угсаа,  ашиг шимийн чиглэл 
зэргийг харгалзан дотор нь бүлэглэж түүнд тохирох хээлтүүлэгчийг оноож, 
хээлтэгч малын орооны үед нийлүүлгийн ажлыг хүний ухамсартай үйл 
ажиллагаагаар зохицуулдаг. 

Гардан хээлтүүлэгт нэг хээлтүүлэгчид ноогдох хээлтэгчийн тоо:
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Зохиомол хээлтүүлэг. Удам зүйн хувьд бусдаас давамгай үржлийн 
үнэт чанар бүхий шилмэл хээлтүүлэгчээс олон үр төл авах буюу тэр 
шилмэл хээлтүүлэгчийн удам зүйн давуу чанарыг үр төлд нь удамшуулан 
үлдээх зорилгоор хэрэглэдэг арга юм.  

Зохиомол хээлтүүлэг нь шилмэл хээлтүүлэгчийн үрийн шингэнийг 
зохих технологийн дагуу хиймэл үтрээнд авч, чанарыг  шинжлэн олон 
хээлтэгчийг үрлэх зорилгоор тусгай шингэлэгчээр шингэрүүлэн олон тун 
болгон хувааж хээлтэгч мал амьтны орооны үед  үр тогтоох зорилгоор 
нөхөн үржихүйн эрхтэнд зохиомлоор шахах цогц ажилбар юм. 

Тунлаж хуваасан үрээр шууд хээлтүүлэг хийж болохоос гадна гүн 
хөлдөөж хадгалан ашигладаг. 

Зохиомол хээлтүүлгийг мэргэшсэн малзүйч, үржлийн техникч гүйцэтгэх 
ёстой  байдагаас  энэ арга өргөн хэрэгжиж чадахгүй байгаа юм.  

 Гүн хөлдөөсөн үрээр хээлтүүлэг хийхэд хээл авалтын хувь 
нь хээлтэгчийн арчилгаа, маллагаа, тэжээллэг, эрүүл мэнд, тарга хүч, 
хээлтүүлгийн техникчийн ур чадвар зэргээс шалтгаална. Дэлхийн практикт 
хээл авалтыг хээлтүүлэгчийг зохиомлоор хээлтүүлсэн эхний нэг ороонд 
үрлэж, хээл авахуулсан дүнгээр тооцдогоос биш хэд, хэдэн ороо дамжуулан 
байж удаа дараа давтан үрлэж, хээл авсан байдлаар нь тооцдоггүй гэдгийг 
үржлийн техникч, малзүйчид анхаарах хэрэгтэй. 
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Зохиомол хээлтүүлгийн зарим давуу талууд
•  Шилмэл хээлтүүлэгчийн удам зүйн дэвшлийг түгээх хялбар, оновчтой арга
•  Үржүүлгийн бусад аргаас хямд зардалтай  
•  Хээл авалтын хувь өндөр
•  Сайн хээлтүүлэгчийн үрийг олон жил ашиглаж маш олон хээлтэгчийг 

хээлтүүлэн олон тооны үр төл авах боломжтой 
•  Хээлтүүлэг, нийлүүлэлтийн үед гардаг үргүйдэл, сувайралтанд 

нөлөөлөхүйц нөхөн үржихүйн замын халдвар, өвчлөлөөс сэргийлэх 
боломжийг бүрдүүлдэг.

•  Хээлтүүлгийн бүртгэл тооцоо хийх боломжтой тул мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн менежментийг зөв төлөвлөх, шийдвэр гаргахад тустай.

6.6.3 Мал хээлтүүлэг, түүний зохион байгуулалт, төлөвлөлт

Бод малын хээлтүүлэг Гүүний хээлтүүлгийг 5 дугаар  сараас 7дугаар  
сарын эх хүртэлх хугацаанд явуулна. Гүү бүрийг хээл авахуулахад азрага, 
гүүний тарга хүч ихээхэн нөлөөтэй. Ялангуяа азрагыг хэтэрхий унаж, 
эцээж онд оруулснаас орооны үе нь хойшилдог. Азрага, гүүний тохироог 
нас, ашиг шимт болон эдэлгээний байдалтай нь уялдуулан хийх нь зүйтэй. 
Тухайлбал, наадамд уралдуулах азарганд 5-6 гүү хураалгаж ороог нь эрт 
гаргах шаардлагатай байдаг.

Ингийг 12 дугаар сарын сүүлчээс дараа оны 2 дугаар сарын дунд 
үе хүртэл нийлүүлэгт оруулна. Гунжийг 3 наснаас нь, тайлган буурыг 5 
наснаас нь эхлэн хээлтүүлэгт оруулна.

Ингэний хээл авах хамгийн тохиромжтой хугацаа нь орооны эхний 1-2 
хоног байдаг. Буурыг хоногт 1-2 удаа ингэнд суулгана. Ингэний ороо орсны 
гадаад шинж нь буур ойртмогц төвөггүй хэвтэх, бууранд ойртох, шөргөөх, 
дагах зэрэг байдлаар илэрнэ.

Ингэ хээл авсан бол буур сууснаас хойш 3-7 хоногийн дараагаар түүнд 
хаямалын шинж илэрнэ. Хаямал ингэ гэдэг нь хээл авсныг хэлнэ.

Махны чиглэлийн үүлдрийн үнээний хээлтүүлгийг бэлчээрийн нөхцөлд 
5 дугаар сарын дундаас 8 дугаар сарын дунд хүртэлх хугацаанд явуулах нь 
хамгийн тохиромжтой байдаг. Үнээг тугалласнаас хойш хоёр дахь ороонд 
нь хээл авахуулахыг чухалчлах хэрэгтэй. 

Үнээний ороо нь дунджаар 18-20 цаг үргэлжилнэ. Хэлбэлзэл нь 6-48 
цаг байна. Орооны дунд буюу сүүл үед өндгөн эс гадагшилна. Эр эс 
үнээний бэлэг эрхтэнд ороод 8-24 цагийн турш амьд байж чаддаг. Ийм 
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учраас эр эс, өндгөн эс хоёрын нийлэх нөхцөлийг бүрэн хангахын тулд 
үнээг нэг ороонд давтан хээлтүүлэх нь чухал юм. Давтан хээлтүүлгийг 
10-12 цагийн дараа гүйцэтгэх нь тохиромжтой байдаг. Жишээлбэл өглөө 
ороо нь орсон үнээг тэр орой нь, үдэш ороо нь орсон үнээг маргааш өглөө 
нь давтан хээлтүүлбэл зохино. Хэрэв үнээг бухтай нийлүүлсээр атал хэд 
хэдэн мөчлөгийн туршид хээл авахгүй бол тийм үнээ нөхөн үржихүйн ямар 
нэг эмгэг өвчтэй байж магадгүй тул мал эмнэлгийн үзлэгт оруулах арга 
хэмжээ авна.

Үнээг бухаар, эсвэл зохиомлоор хээлтүүлснээс хойш 21 хоногийн дотор 
орооны шинж дахин ажиглагдахгүй байвал хээл авсан гэж үзэж болно. 

Өсвөр насны нэмрийн гунжийг анх хээлтүүлэгт ороход баримтлах нэг 
гол үзүүлэлт бол амьдын жингээр илрэх биеийн өсөлт юм. Анх хээлтүүлэгт 
орох гунжны амьдын жин тухайн үүлдрийн бүдүүн үнээний амьдын жингийн 
65-аас доошгүй хувийг эзэлж байвал зохино. Хожуу өсөлттэй хатингир бие 
цогцостой гунжийг хээлтүүлэгт оруулж болохгүй. 

Эрлийз буюу сайн үүлдрийн үхэр үржүүлдэг үржлийн аж ахуй, үржлийн 
фермд гунжийг 300-400 кг амьдын жинтэй байхад нь хээлтүүлэгт оруулна. 

Сарлагийн хээлтүүлэг явуулахад дараах зүйлд анхаарах нь зүйтэй. 
10-аас дээш үнээтэй өрх заавал бух сонгож тавих хэрэгтэй. Цөөн үнээтэй 
2-3 өрхийн дунд нэг бух байж болно. Нэг буханд дунджаар 20-25 үнээ 
ноогдуулах нь зүйтэй. Сарлагийн хээлтүүлгийг 6 дугаар сараас 11 дүгээр 
cap хүртэл явуулна. Тухайн жилийн зуншлага тарга хүч авалт, газрын өндөр, 
нам, агаарын дулааны хэм зэрэг нь үнээний хээл авалтад нөлөөлдөг. 
Жишээ нь: Далайн түвшнээс 1200 м-ээс доошгүй өндөрт сарлагийн бух 
үнээний ороо сайн орж хээл авалтын хувь өндөр байдаг онцлогтой.

Бог малын хээлтүүлэг Хонь, ямааны хээлтүүлгийн хугацааг тухайн 
бус нутгийн онцлогт тохируулан ялгаатайгаар авч үзэх нь зүйтэй. Бог 
малын ороо 9-10 сард хамгийн идэвхтэй  байдаг. Хээлтүүлгийг 30-45 хоногт 
багтаан явуулбал зохино. Ердийн хээлтүүлгийн үед хуц, ухныг нийлүүлэгт 
оруулахаас өмнө 5-7 хоног сойж бэлтгэвэл зохистой. Хуц, ухныг 5-7 
хоногт хээлтүүлэгт ашиглаад 2-7 хоног амрааж ашиглах нь хээл авалтыг 
сайжруулна гэж үздэг. Хонь, ямааны нөхөн үржих чадварыг дээшлүүлэхийн  
тулд:

•	 Тарга хүч  сайн авахуулах
•	 Ногооны сөлтэй, ус, хужир тэгш нам дор газар маллах
•	 Ихэр гарсан эр хурга,  ишгээр хээлтүүлэгч, ихрийн өрөөсөн охин төлийг 

үржилд үлдээх
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•	 Зохистой биобэлдмэлүүдийг хэрэглэх  зэрэгт анхаарах нь зүйтэй.
Хонь, ямааны хээлтүүлэгт нийлүүлгийн бүх аргыг өргөн ашиглаж 

байсан уламжлалтай боловч мал хувьчлагдсанаар сүүлийн жилүүдэд 
малчин өрх, аж ахуйн нэгжүүд ердийн буюу дур зоргын хээлтүүлгийг өргөн 
хэрэглэх болжээ. Дур зоргын хээлтүүлэг явуулахдаа эм хонио анги чанар, 
ашиг шимийн түвшингээр ялган суурилж тохирох анги, чанарын хуц тавьж 
хээлтүүлэх хэлбэр бий. Энэ нөхцөлд эм хониноос хуц нь анги чанараар 
ижил буюу давуу байх зарчмыг баримтлан нэг хуцанд 30-40 эм хонь буюу 
100 эм хонинд 2-3 хуц оноож хээлтүүлэх  нь зүйтэй. 

Дур зоргын хээлтүүлгийн үед олон хуц олон эм хонийг хээлтүүлэх 
чөлөөт сонголтод ордог учир хээлтүүлгийн бүртгэл данс хөтлөх боломжгүй 
юм. Харин тухайн орон нутгийн малчид, ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүд 
мал зүйч мэргэжилтнээр бүх төрлийн үржлийн малд үзлэг, ангилалт 
хийлгэж, ямар хээлтүүлэгчийг сайжруулагчаар ашиглаж, ашиг шимийн 
аль чиглэлээр үржүүлэх, хээлтүүлгийн ямар аргыг хэрэглэх талаар 
зөвлөлгөө авч ажиллах, энэ ажилд сум, орон нутгийн мал үржлийн албаны 
мэргэжилтэн заавал оролцож ажиллах шаардлага гардаг.
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ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. ОРГАНИК ЗӨГИЙН АЖ АХУЙ

Хүн төрөлхтөн бүр чулуун зэвсгийн үед зөгийн бүтээгдэхүүнийг 
ашиглаж байсан баримт хадны сүг зурагт хадгалагдан үлдсэн байдаг. 
Олон төрөл зүйл зөгий байх боловч түүний дотроос бүл бүлээрээ нийгэмч 
маягийн зохион байгуулалттай амьдардаг балт зөгийг хүмүүс гаршуулж, 
арчилж өсгөн түүний бүтээгдэхүүнийг авч ашигласаар иржээ. Балт зөгийг 
арчилж үржүүлэх, бүтээгдэхүүнийг авч ашиглах чиглэлтэй үйлдвэрлэл 
явуулах аж ахуйн салбарыг зөгийн аж ахуй гэнэ. Зөгий нь цэцэгт ургамлаас 
ялгарах нүдэнд үзэгдэх төдий чихэрлэг шингэн (амтат шүүсийг) цуглуулан 
авч боловсруулан тэжээлдээ хэрэглэдэг. Зөгийн аж ахуйгаас 10 гаруй нэр 
төрлийн анхдагч  бүтээгдэхүүн авдаг.

Зөгийн аж ахуйн анхдагч  бүтээгдэхүүнүүд

7.1 Органик аж ахуй дахь зөгийн арчилгаа
Зөгийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл нь бүл бүрийг сайн 

арчилж, хүчтэй , бүлэнцэр бүрдүүлэхэд оршино. Хүч сайтай бүл тэжээл 
бага зарцуулж өвчин хортонд нэрвэгдэхгүй, түргэн хугацаанд өсдөг бөгөөд 
Өгөх бүтээгдэхүүний хэмжээ нь ч их байдаг. 
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Зөгийчний үндсэн ажлын хуанли

Хугацаа
Зөгийн 

амьдралын 
үндсэн үе шат

Зөгийчний хийх ажил

I,II,III сар
Зөгийн 

өвөлжилтийн 
хоёрдугаар үе

Зөгийн бүлийн өвөлжилтөнд байгаа байдлыг 
7-10 хоногт тогтмол шалгаж байх, зөгийн гэрийн 
нисгэвчийн хэсгийг цэвэрлэх, өвөлжөөний агаарын 
чийг, дулааны хэмийг тогтмол үзэж тэмдэглэх, 
хулгана байгаа эсэхийг үзэх. Бүл бүрийн тэжээлийн 
зарцуулалтыг байнга шалгаж байх

IV,V,VI  
сар

Зөгийн хаврын 
хөгжлийн үе, 
бүл өргөтгөх, 
гол авцанд 

бэлтгэх

Зөгийг өвөлжөөнөөс гаргаж тавих талбайг цэвэрлэж 
бэлтгэх, услуур,  зөгийн гэр доорх гадас, тавиур 
бэлтгэх, агаарын температур +10°С хэмээс доошгүй 
дулаантай, салхигүй өдөр зөгийг өвөлжөөнөөс гаргах, 
хаврын их үзлэг хийж, бүлийг нэгтгэх, өргөтгөх, 
шаардлагатай бол эх зөгийг солих, гэр, давхрааг 
дулаалах, засаж тавих, бүлийн илүү жаазыг авч шахаж 
дулаалах. Зөгийн бал хулгайлагч амьтдаас сэргийлэх.

VII сар Гол авцын үе
Эх зөгийг гаргах, бүлэнцэр бүрдүүлж эхлэх, бүлийг 
өргөтгөх. Балт ургамлын цэцэглэлтийн байдлыг 
харгалзан зөгийн отор нүүдэл хийх, бал хураах

 VIII сар

Бал хураалт, 
өвөлжилтөнд 
бэлтгэх, бүл 

өргөтгөх

Бал хураалт хийж дуусгах, намрын их үзлэг хийж 
шаардлагатай бүлд нэмэлт тэжээл өгөх, зөгийн бүлийг 
тэжээх жаазыг шахан дулаалж өвөлжилтөнд бэлтгэх

IX сар Дээрхийн адил
Бүл бүрийн тэжээлийг шалгаж шаардлагатай 
бүлийг 6-8 кг чихрийн уусмалаар тэжээх, бүл бүрийг 
дулаалах өвөлжөөнд бэлтгэх

X сар Дээрхийн адил Зөгийн бүлийг өвөлжөөнд оруулах. Багаж 
төхөөрөмжөө цэвэрлэж хадгална.

XI-XII 
сар

Зөгийн 
өвөлжилтийн 
нэгдүгээр үе

Зөгийг өвөлжөөнд байгаа хугацаанд сард 2-оос 
доошгүй удаа шалгаж байх

Зөгийн бүлийг арчлахдаа анхаарах зүйлс:
•	 Тайван хөдөлгөөнөөр нягт нямбай хандах
•	 Зөгийд үзлэг хийхийн өмнө тортой малгай, ховхчуур, эрвэгнүүр, алх, 

бахь хадаас бүхий ажлын хайрцаг, бал, сэмжтэй жааз зэргийг бэлтгэж 
утуураа асааж ажлын хувцсаа өмсөнө.

•	 Агаарын дулаан сүүдэр газраа 12 хэмээс доошгүй болсон үед үзлэг 
хийж эхэлнэ. Хавар намрын улиралд өдрийн дулаанд, зуны улиралд 
өглөө эсхүл халуун өнгөрсний дараа үзлэгийг хийнэ. 
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•	 Зөгийг цочроож уурлуулахгүй, нислэгт нь саад болохгүйгээр хажуу 
талаас нь үзнэ.

•	 Үзлэгийг хийхдээ эхлээд тагийг авч ар талд нь тавиад дараа нь бүтээлэг 
даавууны өнцгийг яльгүй сөхөж утуураар зөөлөн утна. Дээд хэсгийн 
зөгий доош орохоор үзлэгийг хийнэ.

•	 Захын жаазыг авч үзсэний дараа зөөврийн хайрцагтаа хийж дараагийн 
жаазыг гэрийн хана руу шахаж тавина. Өндөгтэй жаазыг голд, балтайг 
нь захад байрлуулна. Бал, зөгийтэй жаазыг босоогоор нь болгоомжтой 
барьж үзнэ. 

•	 Жаазнаас зөгийг суллахдаа гэрийн дотор жаазны хагасыг оруулж 
чихэвчин дээрээс нь барьж огцом сэгсэрнэ. Зөгий үлдвэл эрвэгнүүрийн 
тусламжтайгаар авна.

•	 Олон давхраат гэрт зөгийн үзлэг хийхдээ давхар давхраар нь авч 
шалгадаг.

•	 Зөгийн бүлийн хүчийг 2 сархиагны хоорондох зайн буюу зөгийн 
тоогоор тодорхойлно. Нэг зай зөгий нь 200г орчим байна. Зөгийг дахин 
дахин үзэж цочроох нь тэдний амьдралын үйл ажиллагаанд муугаар 
нөлөөлөх учир үзлэгээ тодорхой хугацаанд чанартай хийх хэрэгтэй.

Хаврын үзлэг Хүч султай болон эхгүй бүлийг нэгтгэх

Хүч султай болон эхгүй бүлийг нэгтгэх Хоёр бүлийг нэгтгээд 4 хоносны дараа
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Зөгийг өвөлжүүлэх 

Зөгийн өвөлжөөг сайн дулаалж, агааржуулж, 1-3 хэмийн дулаантай, 
70-80 хувийн чийгшилтэй байлгах шаардлагатай. Гаднах орчны агаар 0°С 
хэм болсон үе буюу 10 дугаар сарын сүүлчээр зөгийг өвөлжөөнд оруулж 
хавар агаарт 12-13°С хэм дулаантай болсон үед салхигүй дулаан өдөр 
гаргана. Зөгийг өвөлжөөнд байх хугацаанд 10-14 хоногт тогтмол үзэж 
дулааны хэмийг нь тэмдэглэж тохируулж байх хэрэгтэй. Зөгийг өвөлжөөнөөс 
гаргаад гэдсээ цэвэрлэх нислэг хийсний дараа агаар 15 хэмээс доошгүй 
дулаантай үед түргэн үзлэг хийнэ. Түргэн үзлэгээр эхгүй болсон бүлд эх 
тавих, тэжээлгүй бол тэжээх, зарим шаардлагатай бүлийг нэгтгэх зэрэг 
арга хэмжээ авна. 

Зөгийг өвөлжүүлэхэд 
өөрийнх нь цуглуулсан 
балаар тэжээвэл 
илүүүр дүнтэй байдаг. 
Өвөлжөөнд оруулахад 
зөгийд шаардлагатай бал, 
тоосормогийн нөөцтэй 
байхаар тооцоолно.

Зөгийн бүлний 
балны нөөцийг 
нүдэн баримжаагаар 
тодорхойлохдоо хэвтээ 
гэрийн нэг жааз бал 3.5 кг, 

давхраат гэрийнх 2.5 кг балтай байхаар тооцно. Өвөлжөөнд оруулах нэг бүл 
25-аас доошгүй кг бал, 4-5 кг тоосормогийн нөөцтэй байх шаардлагатай. 

Зөгийг олон аргаар өвөлжүүлдэг. Аль ч өвөлжөө дуу чимээ нэвтрэхгүй, 
хот, тосгон, малын хөл, зам харгуйгаас зайтай, ус орохооргүй, нөмөр 
дулаан, наранд ээвэр, эрүүл хөрстэй байна. Манай орны нөхцөлд ханыг 
газрын хөрсөнд 2.5м гүнд оруулж барьсан өвөлжөө нь дулаанаа барих 
чадвар сайтай байх ёстой.

 
7.1.1 Зөгийн аж ахуйн үүрэг

Зөгийн аж ахуйг дараах чиглэлээр эрхэлдэг. Үүнд: 

1. Зөгийн бүтээгдэхүүн, үүний дотор бал, лав, тоосормог, сүүнцэр, 
жилий, эмчилгээний хор, уурагт бодис зэрэг бүтээгдэхүүн авч, хүнс, 
эмчилгээ, гоосайхан, үйлдвэр технологийн олон салбарт ашиглаж 

Зөгий өвөлжүүлэх хайрцаг
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байна. Зөгийн бүтээгдэхүүнээр буюу амьд зөгийгөөр эмчлэх зөгийн 
эмчилгээ (апитрани) салбар цөөнгүй орнуудад хөгжиж, маш үр 
дүнтэй байгаа билээ.

2. Жимс, жимсгэнэ, хөдөө аж ахуйн таримал ургамлын тоос хүртээх, 
ургацыг нэмэгдүүлдэг.

3. Аж ахуйн өндөр ашиг шимтэй эх зөгий гаргах, бүлэнцэр бүрдүүлэн 
өсгөж, зөгий сонирхогч байгууллага, иргэдэд өгөх зорилготой.

7.1.2 Органик зөгийн аж ахуйд тавигдах стандартын шаардлага

-Зөгийн бүлийг органик үйлдвэрлэлийн технологид  шилжүүлэх, 
-Шилжилтийн хугацаанд хориглосон бодис хэрэглэхгүй байх,
-Зөгийн үүрний лавыг органик лаваар солих,
-Органик стандартын шаардлагыг мөрдөж эхлэснээс хойш нэг 
жилийн дараа зохих итгэмжлэлийн байгууллагын дүгнэлтийг 
үндэслэн  зөгийн аж аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг органик бүтээгдэхүүн 
гэж худалдаалж болно. 

Шинээр нутагшуулж буй зөгий нь органик үйлдвэрлэлээс гаралтай 
байвал  шилжилтын хугацааг багасгах боломжтой болно.  

Зөгийн үүрний эргэн тойронд 3км-ын радиус зайнд цэцгийн амтат 
шүүс, тоосонцорын эх үүсвэр бүхий органик тариалангийн талбай, 
атар газар, байгалийн бэлчээр байх ёстой бөгөөд энэхүү талбай нь 
органик үйлдвэрлэлийн шаардлагыг хангасан, зөгийг хангалттай 
хоол тэжээлээр баталгаатай хангаж байх ёстой.

Зөгийн үүрийг уламжлалт газар тариалангийн талбай, үйлдвэрлэлийн 
бүс болон хурдны зам зэрэг бохирдох эрсдэл өндөртэй газраас 3 км-
ээс дотогш зайд зөгийн үүрийг байрлуулж болохгүй. 

Зөгийн үүрийг хүрээлэн буй орчин, зөгийн бүтээгдэхүүнд бохирдол 
үүсгэхээргүй байгалийн анхдагч материалаар хийнэ. Хоруу чанар 
бүхий барилгын материал ашиглахыг хориглоно.

Бал хураах улирлын төгсгөлд зөгийн бүл өвлийн улиралд хооллох 
хангалттай хэмжээний бал, тоосонцорыг үүрэнд үлдээх ёстой. 
Хамгийн сүүлчийн бал хураалтаас дараагийн бал цуглуулж  эхлэх 
хугацаа хүртэл ямар ч нэмэлт тэжээл өгөхгүй байвал зохино. Нэмэлт 
тэжээл өгөх тохиолдолд органик бал, органик сахар өгөх ёстой. Хэрэв 
органик элсэн чихэр, олдох боломжгүй бол шилжилтийн хугацаанд 
органик биш  элсэн чихрээр  тэжээж болно.

Хатан зөгийн өндөгтэй жаазнаас бал хураахыг хориглоно. 

Зөгийг айлгах, үргээх, дайжуулахад химийн бодис ашиглахыг 
хориглоно. 
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7.1.3 Зөгийн аж ахуйд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
Зөгийн аж ахуйд зориулсан тоног хэрэгсэл, дулаан тохилог өвөлжөө, 

үйлдвэрлэл явуулах, эх зөгий гаргах, сархиаг хэрэгсэл хадгалах байрыг 
тусгайлан бэлтгэнэ. 

Зөгийн өвөлжөө 
Энэ нь зөгийг хүйтнээс хамгаалж өвөлжихөд зориулагдсан байгууламж 

юм. Зөгийн өвөлжөө нь 1-3 хэм дулаантай, 75-80% чийглэгтэй, агаарын 
солилцооны салхивчтай, зөгийн бүлд дуу чимээ, гэрэл нэвтрэхээс 
хамгаалсан байвал зохино. Зөгий нь агаараар чөлөөтэй сайн амьсгалах 
нөхцөл нь өвөлжих чадварт нөлөөлдөг. Гэхдээ өвөлжөөний нөхцөлд зөгий 
зуныхаас 15 дахин бага цэвэр агаарыг ашигладаг. Өвөлжөө нь чийг ихтэй, 
гэрэл ихтэй байвал бал шингэрч модон материал мууддаг, хуурайшвал 
бал талсжих, зөгий цангах зэрэг зохисгүй байдал илэрч өвчин хортонд 
нэрвэгдэхэд хялбар болдог. Зөгийн өвөлжөөг байрлалаар нь газар дээрх, 
хагас газар доорх, газар доорх гэж хувааж болох боловч манай орны 
нөхцөлд газар доорх өвөлжөө хамгийн тохиромжтой. 

Зөгийн өвөлжөөний зохистой хэмжээ
Д/д Хэмжээ Хэмжих нэгж 100 бүлд 150 бүлд 300 бүлд
1 Өргөн м 4,70 4,70 9,50
2 Урт м 3,15 3,15 3,15
3 Өндөр м 2,70 11,60 13,7
4 Доторх хэмжээ м3 114,0 171,0 410,0
5 Нэг бүлд ноогдох хэмжээ м3 1,14 1,14 1,37

Зөгийн өвөлжөөг чимээ шуугиан багатай, малын хашаа байрнаас 
зайдуу, нөмөр дулаан, хөрсний гүний ус 5 метрээс доошгүй, нарны тусгал 
сайнтай орчинд байрлуулна. Зөгийн бүлний тоог харгалзан өвөлжөөг 100, 
200, 300, 500 бүл багтахаар барьж болно. Өвөлжөөний тулгуур багануудыг 
25-30см голчтой гуалин буюу том шургаагаар хийж 70-80см-ийн гүнд 
суулгаж бэхэлнэ. Баганыхаа дээд хэсэгт 20-25см голчтой гуалин буюу 
шургаагаар дам нуруу тавьж хөндлөн холбоос хийнэ. Ханыг 20см орчим 
голчтой шургаагаар хийх нь зохимжтой. Модон шонгийн газарт орох хэсгийг 
ялзралтаас хамгаалж машин, тракторын ажилласан халуун тос, дизель 
түлш зэргээр бүрж, нүүрсний үнс, хуурай бууцаар (50-100см) дулаалж 
чигжинэ. Өвөлжөөний дээврийг хар цаас, шавраар хучиж 50-70см зузаан 
хуурай бууцаар дулаалж, дээврийн гадна талыг ус нэвтрэхээргүй шавардаж 
дээрээс нь шороогоор хучна. Өвөлжөөний дотор 2,8 м урт, гурван давхар 
банзан тавиурыг нэг бүл зөгийд 0,5 шоо метр зай оногдохоор бодож хийнэ.  
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Зөгийн гэр 
Зөгийг модон гэрэнд өсгөж үржүүлнэ. Зөгийн гэрийг дан, олон давхраат 

хэвтээ, хоёр давхраат гэх зэргээр ялгадаг. 

Зөгийн гэр жаазны үндсэн хэмжээ (мм)
Гэрийн 
төрөл

Доторх 
өргөн

Доторх 
урт Өндөр Ёроолын 

зузаан
Хананы 
зузаан

Жаазны 
хэмжээ

Давхраанд байх 
жаазны тоо

Давхраат 450 375 250 35 35 435х230 10
Хоёр 

давхраат 450 450 320 35 40 435х300 12

Хэвтээ 20 
жаазтай 450 810 330 35

40 хойд, 
урд, 30 
хажуу

435х300 20 - 24

Манай орны зөгий үржүүлж байгаа газрууд давхраат гэрийг хэрэглэж 
байгаа бөгөөд ийм гэрт зөгийг арчлахад тохиромжтой. Зөгийн хэвтээ болон 
2 давхар гэр нь хэмжээний хувьд олон давхраатаас арай том, жаазны тоо 
нь олон байна. Зөгийн гэрийг 3-5 см-ээс доошгүй зузаантай нарс, хушин 
банзаар хийх нь тохиромжтой. Олон давхраат гэрийг салгаж авч болдог 
нь зөгийд арчилгаа хийхэд хялбар юм. Зөгийн гэр жааз улсын стандартаар 
батлагдсан хэмжээтэй байдаг. 

Зөгийн бусад тоног хэрэгсэл
Зөгий үржүүлэхийн тулд эхлээд шаардлагатай багаж төхөөрөмжийг 

зэхэж бэлтгэсэн байвал зохино. Зөгийчин хүний хэрэглэх утуур, ховхчуур, 
эх хадгалах тор, идүүр, сүрэглэл барих сав, сэмж наах өнхрүүш, жаазанд 
татах төмөр утас, шөвөг, бахь, алх, зөгийн гэрийн бэхэлгээ, лавны хутга, лав 
хайлуулах төхөөрөмж, бал юүлүүр зэрэг зайлшгүй шаардагдана. Түүнчлэн 
зөгийчний торон малгай, биед тохирсон хувцас, амны хаалт, бэлтгэнэ. 
Зөгийн бүлд тохирсон хэмжээний сэмж бэлтгэсэн байх шаардлагатай.

 
Зөгийн суурь 

Зөгийг тодорхой тоогоор байрлуулсан 
нэгжийг зөгийн суурь гэнэ. Зөгийн суурийг 
бэлчээрт ойр, балт ургамлын зүйлийн 
бүрдлээр баялаг, нөмөр дулаан, наранд 
ээвэр газрыг сонгож байрлуулна. Зөгийн 
суурийн гадна талаар мод сөөг тарьж 
өгөх нь салхинаас хамгаалах, зөгий 
нисэхдээ баримжаа зүг чигээ олоход 
тусалдаг. Зөгийн суурь орчимд өвөлжөө, 
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зөгийн үйлдвэрлэлийн байрыг байрлуулах нь зохимжтой. Зөгийн суурьт 
зөгийн бүл, гэр, услуур, хяналтын болон бусад шаардлагатай зүйлийг 
байрлуулсан байх нь чухал.

7.2 Зөгийн бэлчээр, тэжээл
Зөгийн органик бэлчээр нь балт, 

тоост ургамал элбэгтэй байгалийн 
бэлчээр байна. Зөгийн аж ахуйн үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвхөн  
органик технологоор тариалсан таримал 
бэлчээрт бэлчээрлүүлж болно. 

7.2.1 Зөгийн отор нүүдэл
Балт ургамлын нөөц, зүйлийн бүрдэл, цэцэглэх хугацаа, тухайн 

нутгийн гадаргын онцлогийг харгалзан, зөгийн отор нүүдлийг байнга хийх 
шаардлагатай. Зөгийг гаргангуут салхины хүчтэй урсгал багатай нөмөр 
дулаан газар, бургас, яргуй, гичгэнэ, гүйлс, буйлс, өрөл, монос  зэрэг хавар 
эрт цэцэглэдэг ургамлуудын хөгжлийн үе шатны хугацааг харгалзан, манай 
орны ойт хээрийн бүсийн ихэнх нутагт 6-р сарын эхний 10 хоногоос 8-р 
сарын гуравдугаар 10 хоног хүртэл зөгийн отор нүүдлийг хугацаа алдалгүй 
хийвэл сайн.  

Зөгийг тухайн өдрийн нислэг дууссаны дараа үдэш, эсвэл өглөө эрт 
зөгий бэлчээрт гарахаас өмнө нүүлгэнэ. Зөгийгөө зөөхийн өмнө зөгийн 
гэрийн доторх болон гаднах бэхэлгээг сайн хийж ачихдаа нисгэвчийг хаана. 
Зөгийн бүлийг ус орохооргүй, төвгөрдүү, тэгш газар байрлуулна. Зөгийг 
25-30 бүлээр суурилж, суурийн хооронд 10-15 км орчим байхаар бодно. 
Тэгэхдээ ширүүн урсгалтай томоохон гол мөрнөөс зайдуу, гүехэн устай, 
зөөлөн урсгалтай горхины орчим байрлуулах нь зохимжтой. Огт усгүй 
газарт зөгийн суурийн дэргэд услуур тавьж өгнө. Ер нь зөгий их хэмжээний 
ус ашигладаг амьтан бөгөөд дундаж хэмжээний хүчтэй бүл хоногт 0,5л ус 
хэрэглэдэг байна. 

Тусгай услуур бэлтгэн, усандаа 0,1% орчим давс хийж тавина. Зөгий 1л 
усыг үүрэндээ авчрахын тулд 17 мянган удаагийн нисэлт хийж, асар их хүч 
алдах учраас услуурыг үүрнийх нь дэргэд нь байрлуулах хэрэгтэй. 

7.2.2 Зөгийн бэлчээр дэх балт ургамлын цэцэглэх үе шат, үзэгдэл зүй

Ургамал бүр тодорхой хугацаанд цэцэглэдэг бөгөөд ургамлын ургах, 
хөгжих үе шат явцыг үзэгдэл зүй гэдэг. Иймд зөгийчин хүн бүр орон 
нутгийнхаа голлох балт ургамлыг таньдаг болж тэдгээрийн цэцэглэх 
хугацааг хуанли байдлаар тэмдэглэсэн байвал зөгийгөө оторлуулахад 
дөхөм болно. 
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Манай орны ойт хээрийн бүсийн зарим балт ургамлын
цэцэглэх үеийн хуанли (Г.Очирбат)

Дд Ургамлын нэр
Цэцэглэж 
эхлэх сар, 

өдөр

Цэцэглэж 
дуусах сар, 

өдөр

Цэцэглэх 
хоногийн

тоо

Анхны балт 
ургамал цэцэглэж 
эхэлснээс хойш 

хэд хоногийн 
дараа

1 Ямаан бургас IV/15 V/10 25 0
2 Хөх яргуй IV/20 V/17 27 5
3 Ишгүй гичгэнэ IV/1 V/5 35 16
4 Сибирь гүйлс V/12 V/27 14 27
5 Азийн монос V/20 VI/4 14 35
6 Палласын өрөл V/29 VI/11 13 44
7 Шаргал улаан намуун V/30 IX/20 110 45
8 Модлог харгана V/31 VI/17 18 46
9 Юлдэн тарваган шийр VI/3 VII/1 28 46

10 Азийн жамъянмядаг VI/2 VII/1 30 48
11 Дорнодын гүзээлгэнэ VI/3 VI/20 17 49
12 Галуун гичгэнэ VI/5 IX/5 90 51
13 Өргөст нохойн хошуу VI/15 VII/16 31 61
14 Оньт гичгэнэ VI/15 VII/18 33 61
15 Хахуун холтсон цэцэг V/15 VII/20 35 61
16 Нугын төмөрдээ VI/15 VII/15 30 61
17 Чөдөр гиш VI/15 VII/25 40 61
18 Мөлхөө ганга VI/18 VII/13 25 64
19 Эгэл инж буурал VI/20 VII/20 30 66
20 Булцуут туйпланцар VI/22 VII/28 36 86
21 Нарийн навчит хөвөнт VI/25 VII/10 45 71
22 Одой сараана VI/25 VIII/25 55 78
23 Шар царгас VI/25 VIII/15 50 71
24 Сибирийн хүцэнгэ VII/1 VII/30 30 77
25 Нугын шимтэглээ VII/5 IX/6 61 81
26 Эмийн хошоон VII/8 IX/8 60 84
27 Хижээл сонгино VII/10 VIII/21 41 86
28 Хэрчлээт биелэнцэр VII/10 VIII/25 48 86
29 Азийн азаргана VII/15 VIII/20 35 91
30 Бужгар бэр цэцэг VII/17 IX/6 49 93
31 Гашуун банздоо VIII/3 IX/10 37 109
32 Сагсай чонын өргөс VIII/5 VIII/25 10 111
33 Хатгуур үлд өвс VIII/10 IX/12 32 116
34 Дугуй дэгдгэнэ VIII/15 IX/20 35 121
35 Марал навчит морин дэл VIII/20 IX/10 51 126
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Ургамлын балт чанар 

Ургамал бүрийн 
ялгаруулж байгаа амтат 
шүүсний хэмжээгээр нь 
түүний балт чанарыг 
тодорхойлдог. Ургамлын 
амтат шүүсний ялгарах 
нь хөрсний үржил шим, 
чийгийн хангамж, агаарын 
дулааны хэм, салхины 
чиглэл, газарзүйн байрлал, 
тухайн ургамлын биологи, 
физиологи, хөгжлийн үе шат 
зэрэг олон хүчин зүйлээс 
шалтгаалж харилцан 
адилгүй байна.

Зөгийн бэлчээр нь түүний үүрнээс 2,5 км-ийн дотор байх нь тохиромжтой. 
Ургамал бүрийн ялгаруулах амтат шүүсний хэмжээгээр тухайн нэгж 
талбайгаас ашиглах балт чанарыг тодорхойлно. Балт ургамлын цэцэгнээс 
цуглуулсан амтат шүүсийг авц буюу бал цуглуулга гэнэ. Авцын хэмжээг 
зөгийн бүл тодорхой хугацаанд цуглуулсан байдлаар нь тодорхойлно. 
Авцыг ид авц, дунд буюу туслах авц гэж хуваадаг. Ихэнх цэцэгт ургамлын 
цэцэг бусад эрхтний хэсэгт өвөрмөц бүтэц зохион байгуулалттай бүлэг 
эстэй эрхтэн байрладгийг балавч буюу амтат шүүсэвч1 гэнэ. 

Төрөл бүрийн цэцгийн балавч буюу амтат шүүсэвч 

Балавчаас ялгарсан амтат шүүсийг зөгий цуглуулан авдаг. Балавчийн 
хэмжээ, хэлбэр, байрлал нь ургамал бүрд харилцан адилгүй. Ургамлын 
зүйлийн бүрдэл, ургацаас хамааран ургамлын эвшил, бүлгэмдэл бүр 
харилцан адилгүй балын нөөцтэй байна. Зөгий амтат шүүс цуглуулж бал 
болгохоос гадна амтат ялгадсыг боловсруулж бал болгох тохиолдол байдаг.

Байгалийн халуун, хүйтний хэм огцом өөрчлөгдөх, хүчтэй аадар бороо 
орох зэрэг үзэгдлийн үед ургамлын навч чихэрлэг шингэнийг ялгаруулдаг. 
Үүнийг балан шүүдэр гэнэ. Ургамлын шим шүүсээр хооллодог зарим 
төрлийн шавж, тэдгээрийн авгалдайнууд эрдэс бодисын найрлагатай 
амтат шингэн цуглуулдаг. Энэ шингэнийг зөгий цуглуулж ялгадас орхидос 
бал (падевыймед) болгон боловсруулдаг. Ийм балны хэмжээ нэмэгдвэл 

1 нектарник
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зөгийд муугаар нөлөөлж болзошгүй болдог. Иймд сайтар ажиглаж байх 
шаардлагатай.

Ургамлын тоос хүртээх
Дэлхий дээрх олон тооны ургамлын цэцэг тод сайхан өнгөтэй, 

анхилам, тансаг үнэртэй байдаг. Энэ нь шавжийг өөртөө татах зохилдлого 
ажээ. Цэцгийн дохиурын тоосовч дээр бий болсон эр бэлгийн эс болох 
тоос ургамлын цэцгийн үр боловсрох орны амсарт наалдах үзэгдлийг тоос 
хүртэх гэнэ. Олон тооны шавж, ургамлын тоос хүртээх боловч балт зөгий 
нь хамгийн идэвхтэй тоос хүртээгч юм. Тухайлбал цэцэгт ургамлын 80 
гаруй хувь нь зөгийгөөр тоосоо хүртээж байгаль дахь ургамлын баялгийг 
аривжуулж өсөн үржих нөхцлийг бүрдүүлж байдаг. Ийм учраас зөгийн аж 
ахуй өндөр хөгжсөн АНУ, Канад болон бусад орнуудад ургамлын тоос 
хүртээх чиглэлийг гол болгон зөгийн аж ахуйг хөгжүүлдэг. 

7.2.3 Зөгийд таримал бэлчээр бий болгох

Манай оронд зөгийн аж ахуйд ач холбогдолтой, зөгийн таримал 
бэлчээрт ашиглах боломжтой Царгас, Хошоон, Хошоонгор, Хунчир, Чихэр 
өвс, Шимэрс, Хошоонбут, Гиш, Төмөрдэгээ, Сонгины төрлийн хэд хэдэн 
ургамал, Тарна, Балдаргана, гурвалжин будаа-гречиха  зэрэг ургамлуудыг 
тариалах, нутагшуулах, эх орныхоо зарим ургамлыг тарималжуулах 
туршилтыг 1930-аад оноос эхэлжээ. Эдгээр ургамлын ихэнхийг 
цэцэглэлтийн үед нь зөгийд ашиглах боломжтойгоороо онцлог юм. 

Манай орны ихэнх балт ургамал 4-р сарын хоёрдугаар арав хоногоос 
9-р сарын эхний арав хоног хүртэл цэцэглэлт нь үргэлжилдэг. Энэ 
хугацаанд байгалийн балт ургамлын цэцэглэлтийн хугацааг харгалзан 
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зөгийн отор нүүдлийг оновчтой хийж, цэцэглэлтийн тасралтгүй цувааг 
зөгийд ашиглах судалгааг судлаачид хийж үйлдвэрлэлд зөвлөсөн байдаг. 
Манай орны зэрлэг балт ургамлын цэцэглэлтийн цуваа хавраас намар 
хүртэл үргэлжлэх боловч зөгийн идэвхтэй амьдралын үед хавар, намрын 
улиралд балт ургамал хомсдож, зөгий авцаар дутагдах явдал түгээмэл 
байдаг. Тухайлбал: 5 дугаар сарын сүүлчээс хаврын голлох балт ургамлын 
цэцэглэлт дуусч, 6 дугаар сарын хоёрдугаар арав хоногоос голлох балт 
ургамлын цэцэглэлт жигдрэх хүртэл, намар 8 дугаар сарын хоёрдугаар 
арав хоногоос зөгийн идэвхтэй амьдралын үе дуусах хүртэлх хугацаанд 
балны авц дутагдсанаас тэжээх шаардлага гардаг.

Байгаль цаг уурын тухайн жилийн онцлогоос шалтгаалан балт 
ургамлын цэцэглэлтийн эхлэх дуусах, үргэлжлэх хугацаанд өөрчлөлт 
гарснаас зөгийн балны авц хомсдох явдал гарсаар байдаг. Зарим жил ган 
болсноос балт ургамлын цэцэглэлт оройтож, 7-р сар гарчихаад байхад 
балны авцгүйгээс зөгийгөө тэжээхэд ч хүрдэг байна. Иймээс зөгийн 
бэлчээрт зориулсан балт ургамлыг нутагшуулах тарималжуулах замаар 
таримал бэлчээр бий болгох онцгой шаардлага гарч байгаа юм.

Зөгий аж ахуйг уламжлалт аж ахуй болтол хөгжүүлсэн гадаад орнуудын 
туршлагаас үзэхэд зөгийд балны авц өгөх боломжтой жимс жимсгэнэ, 
малын тэжээлийн ургамлууд, зарим төрлийн хүнсний ногоог цэцэглэлтийн 
үед нь зөгийн таримал бэлчээр болгон ашигладаг байна. Манай оронд 
ч ийм бололцоо их байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тариалангийн төв 
бүсийн зөгийчид гурвалжин будаа (Fagopyrum sagittatum), рапс (Brassica 
napus var.oleifera) тарьсан талбайд зөгийгөө байрлуулж, балны гарцаа 
нэмэгдүүлж байна.

Рапсын талбай Гурвалжин будааны талбай Царгасны талбай

Таримал балт ургамлыг зөгийн бэлчээрт ашиглаж, бүтээгдэхүүний 
гарцыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ зөгий нь тэдгээр ургамалд тоос хүртээж 
үр жимсний гарц, чанарыг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг.



248 ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Хөдөө аж ахуйн зарим таримал (гурвалжин будаа, наранцэцэг, хошоон, 
хошоонгор, царгас, рапс гэх мэт), жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногооны олон 
төрөл, зүйлийн ургамлыг зөгийгөөр тоос хүртээж, үрийн гарц чанарыг 
дээшлүүлдэг байна. Ингэж тоос хүртсэнээр жимс, үрний гарц нэмэгддэг.

Тоос хүртээх явцад зөгий нь балт ургамлаас хэрэгцээт амтат шүүс, 
тоосыг авч, тэдгээрийн үр, жимс бий болох нөхцлийг бүрдүүлдгээрээ 
аж ахуйд хосолмол байдлаар хэрэглэхэд нэн тохиромжтой. Балт зөгий 
ургамалд тоос хүртээснээр үр, жимсний чанар сайжирч, ургамлын үржил 
селекцийг сайжруулах, шинэ сорт гарган авахад нэг чухал нөхцөл болдог. 
Талбайд зөгийг байрлуулахад төрөл бүрийн ургамлын нэгж талбайгаас 
ялгаруулах амтат шүүсний хэмжээ, ургамлын онцлогийг харгалзан бүлийн 
тоог тохируулна. 

Зөгий нь байгаль дахь цэцэгт ургамлын тоосыг хүртсэнээр түүний үр 
жимсний чанарыг сайжруулж, үржих нөхцлийг бүрдүүлдгээрээ байгалийг 
арвижуулагч амьтан юм.

Нэг га талбайд байрлуулах зөгийн бүлийн дундаж тоо

Дд Таримлын нэр 1 га-д тавих зөгийн бүлийн тоо
1 Гурвалжин будаа 2 бүл
2 Үхэр нүд, тошлой 4 бүл
3 Хошоонгор 4-6 бүл
4 Царгас, хошоон 8 бүл
5 Морин дэл 2-3 бүл
6 Хүцэнгэ 3-4 бүл
7 Гич 0,5 бүл
8 Наранцэцэг 0,5-1 бүл

Хүлэмжний 1000м2-д ямар төрлийн таримал байгааг харгалзан зөгийн 
бүлийн тоог тохируулна. Зөгийгөөр тоос хүртээх нь газар тариалангийн 
агротехникийн чухал арга хэмжээ юм.

Хүлэмж дэхь
Зөгийн үүр Таримал хошоон өвс Наранцэцгийн талбай
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7.2.4 Тэжээл
Зөгий  нь цэцэгт ургамлаас чихэрлэг шингэнийг цуглуулж боловсруулан 

бал болгож тэжээлдээ хэрэглэнэ. Бал нь зөгийд шаардлагатай нүүрс-ус 
бүхий тэжээл болдог. Харин цэцгийн тоосыг цуглуулж бал амтат шүүстэй 
хольж боловсруулсан тоосормог (перга) нь түүний уурагт тэжээлийн эх 
булаг болдог.

Дундаж хэмжээний хүчтэй зөгийн бүл жилд 75-100кг бал, 20-25кг 
тоосормог хэрэглэдэг. Залуу ажлын зөгий сүүнцэр ялгаруулж өндгийг 3 
хоног тэжээнэ. Харин эх зөгий тэжээлдээ сүүнцрийг байнга хэрэглэснээр 
амьдралын давуу чанартай болж харьцангуй урт насалдаг байна. Балт 
зөгий байгалийн шалгарлын явцад өвлийн тайван байдлын үед хэрэглэх 
тэжээлээ дулааны улиралд нөөцөлдөг  дадал2тай болсон байна. Үүнийг нь 
хүн ашиглан бал болон бусад бүтээгдэхүүнийг нь хүнс, эмчилгээ, үйлдвэр 
техник, гоо сайхны болон бусад олон чиглэлээр ашигладаг.

Хавар намрын тэжээл хомс үед элсэн чихрийг буцалсан устай 2:1 
харьцаатайгаар найруулан тэжээнэ. Нөөц тэжээл багатай бол намар нэг 
бүлд 8-10 кг байхаар бодож элсэн чихрийн уусмалаа тусгай идүүрт хийж 
тэжээнэ. Чихрийн уусмал нь 40-45О-ийн бүлээн байх шаардлагатай.

Зөгий нь ургамлаас ялгардаг чихэрлэг шингэн3ийг цуглуулж шүлсний 
булчирхайнаасаа ялгаруулах нөсөө4гөөр боловсруулж бал болгон нөөцөлж 
хэрэглэнэ. Энэ нь найрлагандаа чихэр (сахароз, глюкоз, фруктоз), ус, уураг, 
эрдэс бодис, олон тооны амин дэм агуулж байдаг учраас зөгийн гол тэжээл 
болно. Зөгийн уурагт тэжээл нь олон тооны уураг, амин дэм агуулагдах 
цэцгийн тоос байдаг. 

Зөгийн бас нэгэн чухал тэжээл нь сүүнцэр юм. Үүнийг залуу ажлын 
зөгий ялгаруулж өндөг бүрийг тэжээнэ. Эр болон ажлын зөгийний өндгийг 
зөвхөн 3 хоног тэжээнэ. Харин зөгийн өндгийг бие гүйцтэл сүүнцрээр 
тэжээдгээс эх зөгий ажлын зөгийнөөс хавьгүй том, олон арав дахин урт 
насалдаг нь үүнтэй холбоотой юм.

2  рефлекс
3  амтат шүүс
4  фермент
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Тэжээлийн балны хэрэгцээ, жилд (1 бүл тутамд)
Д/д Үе шат Хугацаа Зарцуулах бал, кг

1 Өвөлжөөний эхний үе
10-р сар
11-р сар
12-р сар

2,0
1,0
0,8

2 Өвөлжөөний 2 дахь 
1-р сар
2-р сар
3-р сар

1,0
1,5
3,0

3 Зөгийн бүлийн өсөлт эхлэх үе
4-р сар
5-р сар
6-р сар

6,0
15,0
22,0

4 Бал авцын гол үе 7-р сар 26,0

5 Зөгийн намрын өргөтгөлийн үе 8-р сар
9-р сар

8,0
4,0

Бүгд 90,3

Зөгийн хөгжлийн эхний үе шат буюу авгалдай, хүүхэлдэйн үедээ бал, 
тоосормогийн нухшаар хооллоно. Зөгийн бүл хүрэлцэхүйц хэмжээний 
тэжээлийн нөөцтэй нөхцөлд түүний амьдралт, өсөлт хөгжилт сайн байдаг. 
Өвлийн улиралд нэг завсар зөгийд 2,5 кг бал шаардлагатай. Ийм учраас 
зөгийн бүлд намар үзлэг хийгээд 
тэжээлийг тооцож, тэжээл нэмэх 
шаардлагатай бол элсэн чихэр, 
усыг 2:1 харьцаагаар найруулан 
бэлтгэж 45-50О-ын бүлээн уусмалыг 
зөгийд тавьж өгнө. Уусмалыг 
бэлтгэхдээ усаа урьдчилан 
буцалгаж хоёр шанага элсэн чихэр, 
нэг шанага ус гэсэн харьцаагаар 20-
30 минутын турш сайн хутгаж уусган 
нэг төрлийн уусмал болгоно. 
Тэжээлийн уусмалыг идүүртээ 
хийгээд аль болохоор нислэг 
багатай үед нь өгнө. Хавар намрын улиралд чихрийн уусмалд уурагт 
тэжээлийн хольц нэмж өгч болно. Зөгийг аль болохоор өөрийнх нь 
цуглуулсан балт тэжээлээр нь өвөлжүүлбэл төдий чинээ сайн. Хавар 
намарт тэжээлийн нэмэлт болгохоор сархиагтай балыг нөөцөлж хэрэглэх 
нь зөгийн бүлийг хүч оруулах, эх зөгийн өндөглөлтийг идэвхжүүлэхэд 
чухал үүрэгтэй. Балт ургамлын цэцэглэлт жигдрээгүй буюу ургамлын 
цэцэглэлт дууссан үед зөгийн бүлийн тэжээлийг байнга шалгаж, нэмэлт 
тэжээл өгч байх нь чухал юм. Мөн үүнээс гадна зөгийчин хүн ямар ургамлын 

Зөгийн уурагт тэжээл
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амтат шүүс зөгийн тэжээл болдог, тэдгээрийн цэцэглэлтийн хугацааг сайн 
мэдэж, зөгийгөө ургамлын төрөл, зүйл, ургацад  тохируулан нүүдэл хийж 
байх нь зөгийд төдийгүй, бүтээгдэхүүн гаралтад онцгой нөлөөтэй болохыг 
анхааран үзэж, энэ талын өргөн мэдлэг хуримтлуулах зайлшгүй 
шаардлагатай.

7.3 Зөгийн эрүүл мэнд

Зөгийд олон тооны өвчин хортон бий. Тэдгээрээс зөгийг хамгаалж эрүүл 
байлгах нь авах бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх нөхцлийн нэг болно. Зөгийн 
өвчнийг халдвартай, халдваргүй гэж ангилна. Нян, хоруу, мөөгөөр өвчлөх, 
америкийн үжил, европын үжил, чулуун болон шохойн хүүршил, үрвэлдэйн 
хүүршил, спор, халдварт чацга, хачигтах, үргүйдэх өвчин нилээд түгээмэл 
тохиолдоно.

Эдгээр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд зөгийн үүрний ариун 
цэврийг сахих, зөв менежментийн аргыг авч хэрэгжүүлнэ. Хэрэв урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ үр дүнгүй болсон тохиолдолд мал эмнэлгийн 
бүтээгдэхүүнийг ашиглаж болно. 

Хэрэв химийн нийлэг эм бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн тохиолдолд тийм  
зөгийн  бүтээгдэхүүнийг органик бүтээгдэхүүн гэж худалдаалж болохгүй 
бөгөөд химийн бодис хэрэглэсэн зөгийн үүрийг бусад үүрнээс тусгаарлан 
тавьж шилжилтийн нэг жилийн хугацааг мөрдөнө. Varroa хачгаар 
халдварлагдсан эр зөгийг устгахыг зөвшөөрдөг. Утааг аль болох бага 
ашиглах ёстой бөгөөд зөвхөн стандартын шаардлагад нийцэх байгалийн 
материалын утааг ашиглахыг зөвшөөрнө. 

7.3.1 Зөгийг хэрхэн эрүүл байлгах вэ?

Зөгийн өвчнөөс сэргийлэхийн тулд:
1. Зөгийн бүлийн арчилгааг сайжруулж, цэвэрлэгээ ариутгалыг тогтмол хийх
2. Өвчтэй бүлийг тусгаарлан жааз, давхраа, гэрийн ул, таг, зөөлөвч 

даавуу, дулаалга (подушка)-г ариутгах
3. Өвөлжөө, зөгийн суурь орчмын зөгий байрлах талбайг байнга ариутгаж 

цэвэрлэж байх
4. Өвчнийг зөв таньж тохирсон эмчилгээг цаг алдалгүй хийх,

Органик зөгийн аж ахуйд зөгийн өвчин, хортонтой тэмцэхэд дараах 
бодис, бэлдмэлийг ашиглахыг зөвшөөрнө. 
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a) сүүний хүчил, шоргоолжны хүчил, цууны хүчил, хурган чихний 
хүчил, цууны хүчил;

b) хүхэр;
c) байгалийн эфирийн тоснууд (тухайлбал гаа-батраш, эвкалипт, 

гавар);
d) Bacillus thuringiensis ба бусад бичил организмын бэлдмэлүүд
e) зөгийн үүрийг ариутгахад уур, дөл болон хүнсний сод

Манай оронд үржүүлж байгаа зөгийд хамгийн их хөнөөлтэй өвчин нь 
варроа хачгийн халдвар юм. 

Хачиг нь зөгийн биеийн гадаргуу, авгалдай хүүхэлдэйн биед наалдаж 
шингэнийг нь сорж өвчлүүлнэ. Сүүлийн үед гарсан эм бэлдмэлийг 
тэжээлийн уусмалд хийдэг байхад заримаар нь утах, хөвөнд шингээж 
зөгийн гэрэн дотор ууршуулах, заримыг нь дүүжлэх байдлаар тавьж 
эмчилнэ. Зөгийг зарим шавж, шувуу, хулгана, шоргоолж зэрэг хорлогчдоос 
хамгаалах нь чухал юм.

7.3.2 Мал эмнэлгийн ажиллагаа
Зөгийн бүлд хийх үндсэн үзлэгүүд

1. Хаврын түргэн үзлэг
2. Хаврын их үзлэг
3. Давхраа,  давхцуурыг нэмж өргөтгөхийн өмнөх үзлэг
4. Балны гол авцанд бэлтгэх, өргөтгөл хийх үеийн үзлэг
5. Гол бал авцын дараах үзлэг
6. Намрын их үзлэг

Зөгийнд хийх эдгээр үзлэгийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай хийж 
тэмдэглэл хөтлөн анхаарал татсан бүлийг нэн даруй бусдаас тусгаарлаж, 
зохих журмын дагуу тохирсон эмчилгээг хийж эхлэх шаардлагатай. 
Ялангуяа хаврын түргэн үзлэгийн дараа зөгийн хүчийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд  эм бэлдмэлүүдийг тэжээлд хольж  өгөх нь илүү үр дүнтэй байдаг.

7.3.3 Зөгийн органик аж ахуйн үржил селекц
Зөгий бэлгийн үржлээр үрждэг. Үржлийн эрхтэн нь хэвлийд байрладаг. 

Эх зөгийн үржлийн эрхтэн (өндгөвч) хүчтэй хөгжсөн. Хос өндгөвчинд тус 
бүр 180-200 мянган өндөгний гуурстай байна. Өндгөвчнөөс умайн өндөгний 
гуурс гарч үр хүлээн авах хэсэгтэй холбогддог. Эрхтний энэ хэсэгт эх 
зөгийн өндгөн эс, эр эстэй нийлж үр тогтоно. Эр зөгийн эр бэлгийн эс нь 
цэврүүрхүү хос үрэвчинд үүсдэг. Эх зөгий бие гүйцээд 3 хоногийн дараа 
нисэж хээл авдаг. Эх зөгий салхи тогтуун, нартай дулаан өдөр гэрнээсээ 
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өвөрмөц маягийн авиа гарган нисэхэд эр зөгийнүүд дагалдан зөгийн суурь 
орчимд (гэр) орчимд 50-аад метрийн өндөрт хээл авдаг. Тэгэхдээ 6-10 
орчим эр зөгийтэй нийллэгт ордог. Хээл авсны дараа 2-3 хоноод эх зөгий 
өндөглөж эхэлнэ. Түүнийг эрчимтэй өндөглөж эхлэх үед өндөглөх сархиаг 
бүхий жаазыг цаг алдалгүй тавьж өгөх шаардлагатай. 

Зөгийн органик аж ахуйд орон нутгийн нөхцөлд дасан зохицсон 
тэсвэртэй үүлдрийг сонгоно
Эх зөгийн далавчийг тайрах зэргээр зэрэмдэглэхийг хориглоно.
Эх зөгийг зохиомлоор хээлтүүлэхийг зөвшөөрнө.

Зөгийн хөгжил
Эр зөгий 24 хоногт биеийн, улмаар 10 хоноод бэлгийн хөгжил гүйцдэг. 

Эр зөгий гаргах ажлыг эх зөгий гаргахаас 14 хоногийн өмнө эхэлнэ. 
Ажлын зөгийн биеийн хөгжил 21 хоноод гүйцдэг. Зөгийчин хүн зөгий тус 
бүрийн хөгжлийн үе шатны хугацааг мэдэж үзлэг хийх үедээ ажиглаж байх 
шаардлагатай. 

Зөгийн хөгжлийн 
үе шатууд

Зөгийн төрөл, нас, хоногоор
Эх зөгий Ажилчин зөгий Эр зөгий

Өндөг 3 3 3
Авгалдай 5 6 7
Тэрэлдэй 2 3 4
Хүүхэлдэй 6 9 10
Бие гүйцэх хоног 16 21 24
Амьдрах нас 1-6 жил 32-45 хоног 2-3 сар

Бүлэнцэр бүрдүүлэх
Зөгийн бүлээс шинэ бүлэнцэр (“төл” гаргаж авах) бүрдүүлэх хэд хэдэн 

арга бий.

Нислэгээр хуваах арга
Хүчтэй бүл байрлуулсан байран дээр өөр гэр тавина. Энэ гэрэнд янз 

бүрийн настай өндөг, авгалдайтай 3-4 ширхэг сархиагийг эх зөгийтэй нь 
хамт үлдээнэ. Дараа нь өмнө нь байсан бүлээ зайлуулж тавина. Эхгүй 
болсон бүлдээ эх зөгий тавьж өгнө.

Эх тавьж бүл таслах арга
Бүрдүүлж байгаа бүлэнцэртээ шууд хээлтэй, эсвэл хээлгүй эх зөгий 

тавьж өгөхөөс гадна эх зөгий гаргах өлгийвч тавьж өгнө. Эх бүлээс янз 
бүрийн настай өндөг авгалдайтай 3-4 сархиаг авч шинэ гэрт хийгээд эх 
бүлийнхээ дэргэд тавина. Нислэгийн зөгий эхний үед хуваагдаж орох 
явдал бий. Иймд эх бүлээс нь аажмаар холдуулж зайтай болгоно.
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Сүргээр бүлэнцэр бүрдүүлэх
Зуны улиралд зөгийн бүл сүрэглэх хандлага ихтэй байна. Бүлийн дотор 

2 буюу хэд хэдэн эх зөгий гарах тохиолдол бий. Ингэхэд эх зөгийнүүд бие 
биеэс дайжин үүрнээсээ гарч хэсэг ажлын зөгийг дагуулан ниснэ. Ингэж 
олон тооны зөгий эхийгээ даган үүрний ойролцоох модны мөчир, хад чулуу 
мэт өндөрлөг орчинд шавааралдан байрлана. Үүнийг зөгий сүрэглэх гэнэ

 Байгалийн унаган төрхөөрөөбүл болсон сүрэглэлийг халбага маягийн 
хэрэгслээр хаман авч бариурт хийнэ.

Дараа нь бариуртай зөгийгөө авчирч жааз сархиагтай үүрэнд нь 
байрлуулан тавина. Сүрэглэлээр бий болсон бүлэнцэр нь бүтээгдэхүүний 
гарц сайтай байдаг. Гэвч ингэж гаргасан зөгий нь урсгалын чанартай 
байдгийг бодолцох нь зүйтэй. 

Эцэг бүл бэлтгэх
Сайн чанарын бүлэнцэр бүрдүүлэхийн тулд эхлээд эцэг бүл бэлтгэх 

шаардлагатай. Эр зөгийн ташаалавч төвгөр байдгаас сархиагны хоорондох 
зайг 0,5-1 см-ээр өргөтгөнө. Эх зөгий гаргахаас 14 хоногийн өмнө эр зөгий 
гаргах ажлыг эхэлнэ. Эцэг бүлд сайн чанарын тэжээлийн бал, цэцгийн 
тоостой сархиаг тавьж өгнө. 150-200 эх зөгий гаргах бол 4-5 эцэг бүл, 500-
аас дээш эх зөгий гаргах бол 8-10 эцэг бүл бэлдэнэ. 

Эх зөгий гаргах
Зөгийн аж ахуйн үр ашиг нь эх зөгийн чанараас олон талаар шалтгаална. 

Бүтээгдэхүүний гарц сайнтай, номхон дөлгөөн төрхтэй, хэвийн өндөглөдөг, 
эх бүхий бүлээс эх зөгийг гарган авдаг. Эх зөгийг гарган авах хэд хэдэн 
арга бий. 

Эдгээр аргыг эх зөгийг гаргахдаа аль болох хялбар, өөрөө чадахыг нь 
сонгох нь чухал. 

Авгалдайг ташаалавчтай тавьж бойжуулах
Нэг өдрийн настай өндөг бүхий ташаалавчийг хурц хутгаар хэрчин 

авч өндөгтэй ташаалавчуудаа нэг нэгээр салган жижиг модон товхон дээр 
лав хайлуулан нааж бэхэлнэ. Эх зөгийг бойжуулахад зориулсан жаазанд 
хөндлөвч мод бэхлээд дээрх товхтой өндөг бүхий ташаалавчуудаа 
байрлуулна. 

Хөндлөвч бүрд 10-13 товхтой өндөг бүхий ташаалавчийг байрлуулна. 
Өндгөө дааруулахгүйн тулд +20ОС-аас +25ОС хэм дулаантай байранд 
хийх шаардлагатай. Бойжуулагч бүлд 30-40 эх зөгий болох өндгийг тавьж 
өгнө. Ингээд ажлын зөгий эдгээрийг тэжээсэн эсэхийг шалгаж, тэжээгээгүй 
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бол дахин тавьж өгнө. Эх зөгий нь 16 хоногт бие гүйцэж өсөх тулд энэ 
өдрөө бойжиж бие гүйцсэн эх зөгийнүүдээ өлгийвчтэй нь эх зөгий хадгалах 
торонд хийж авна.

Авгалдай зөөвөрлөх 
Авгалдай зөөх нь сайн чанарын эх зөгий гаргах чухал аргын нэг юм. 

Эх зөгий гаргах зөөвөрлөх байр нь гэрэлтүүлэг сайтай, 25 хэм дулаан, 80 
хувийн чийгтэй байвал зохино. Ташаалавчны ёроолд байгаа 3 хоногийн 
настай сүүнцэртэй өндгийг тусгай этүүрээр болгоомжтой авч өлгийвчинд 
хийнэ. Өлгийвчийг сайн чанартай лаваар урьдчилан бэлтгэсэн байх 
шаардлагатай. 

Өлгийвчөө жижигхэн модон торхонд бэхэлнэ. Тэжээсэн авгалдайг 18-
20 цагийн дараагаар сүүнцэрээс салгаж 0,5-1 хоногийн настай өндгийг 
өгч тэжээнэ. Ийнхүү 1 өндөг 2 авгалдайд шаардагдах сүүнцэртэй болно. 
Авгалдайг 2 дахин зөөвөрлөснөөс хойш 5-6 хоногийн дараа битүүмжлэгдсэн 
өлгийвчөө тоолно. Бойжсон өлгийвчтэй эхээ болгоомжтой авч эх зөгий 
хадгалах торонд байрлуулна. Стандартад тохирсон эх нь 185 мг-аас 
доошгүй жинтэй, далавч, хөл болон биеийн бусад эрхтний хөгжил хэвийн, 
сэргэлэн байх шаардлагатай. Шаардлага хангахгүй эхийг тухай бүрд нь 
заазалж байх хэрэгтэй. Эх зөгийг хавар зөгийн бүлд эр зөгийн үрвэлдэй 
бий болох үед гаргаж эхлэх нь зүйтэй.
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НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ОРГАНИК ТАРИАЛАН ЭРХЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

8.1. Жимс, жимсгэнийн органик тариалан эрхлэх технологи

8.1.1 Органик тариалангийн стандарт

Органик тариаланд орон нутгийн хөрс, уур амьсгалын нөхцөлд дасан 
зохицсон, өвчин хортонд тэсвэртэй таримал, сортуудыг сонгон тариална. 
Үр, суулгац нь органик  технологиор  үйлдвэрлэгдсэн байх ёстой. 

Хэрэв органик үр, суулгацын материал олдохгүй бол шилжилтийн 
үед органик биш технологиор үйлдвэрлэгдсэн үр, сортыг хэрэглэж болно.  
Гэхдээ органик бус технологиор ургуулсан үр нь хураалтын дараа органик 
стандартаар хориглосон пестицидээр боловсруулалт хийсэн байж  
болохгүй.

Аж ахуй дээр үржүүлж буй тохиолдолд меристем өсгөвөрөөс бусад 
суулгах материал органик байх ёстой. Шилжилтийн үед жимсний 
залгуурга, залгаадаст   ауксин зэрэг гормоноор үйлчилж болно. 

Жимс, жимсгэнийн залгуурга, залгаадас болон ургуулах дэвсгэр 
материал, субстрат нь зөвхөн органик хөрс, органик тариаланд  
зөвшөөрөгдсөн  материалууд байх ёстой.

 
8.1.2 Органик жимс, жимсгэний тариаланд хог ургамалтай тэмцэх

Органик жимс жимсгэний тариаланд хог ургамалтай тэмцэхдээ  химийн 
гаралтай гербицид хэрэглэхгүйгээр дараах аргуудыг хэрэглэнэ. Үүнд:

1. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 

Урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ нь талбайн сонголт, тарих 
аргыг зөв сонгохоос эхэлнэ. Жимс, 
жимсгэний мод бутны мөр хооронд 
өөр таримал тарих, талбайн эргэн 
тойрны хог ургамлыг үр боловсрохоос 
өмнө хадах  замаар  хог ургамал 
ургахаас сэргийлж болно.  Урьдчилан 
сэргийлэх аргын үр дүн нь урт удаан 
хугацааны дараа илэрдэг учир 
ажиглалт, төлөвлөгөөтэй байх нь 
чухал.
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2. Механик арга 
Механик аргад  талбайн хөрсийг хагалах, сийрүүлэх, борнойдох (шүдэт, 

цант, шивүүр борной, ЗИГ ЗАГ борной зэрэг чиргүүл дүүжин машинууд 
самнуур гаапуу зэрэг гар багажууд), өрхийн тариалангийн жижиг талбайд 
бол гаапуудах, үрээ гөвөхөөс нь өмнө хадах зэрэг аргууд хамаарагдана. 
ХБНГУ-д мөлхөө хиагтай талбайд хэрэглэдэг, бат бөх шүдтэй хөрсний 
20 см хүртэл гүний хиагны үндэсийг самнан хөрсөн дээр хөрсөн дээр ил 
гаргаж хаядаг сийрүүлүүр байдаг. Ил гарсан хиагны үндэс наранд хатаж 
үхдэг. Харин энэ үндсийг  хатахаас нь өмнө түүж аваад гахайн тэжээл, эм, 
цайны түүхий эд болгон ашиглаж болно.

Гадаад орнуудад жимс, жимсгэний талбай дахь хог ургамлыг 
механикаар устгах зориулалттай дугуйндаа мэдрэгчтэй мод, бутыг тойрч 
явдаг шивүүр борнойгоор хог ургамлыг устгадаг.

3. Дулааны ба цахилгааны арга 
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Дулааны ба цахилгааны арга гэдэг нь хог ургамлыг пропан хийн   
60ОС орчим халуун агаараар  төөнөдөг. Үүний нөлөөгөөр ургамлын эсийн 
шингэн тэлж, хана хагарахаас гадна энэ температурт хог ургамлын уураг 
өтгөрч хэдэн өдрийн дараа гандан шарлаж үхдэг байна. Пропан хий хорт 
үлдэгдэлгүй шатдаг боловч нөхөн сэргээгддэггүй хий учир хүмүүс ариг 
гамтай хэрэглэж, зөвхөн механикаар устгаж чадахгүй мөр хоорондын хог 
ургамлыг устгахад л хэрэглэдэг. 

4. Хучлага хэрэглэх 
Хучлага хэрэглэх арга нь хөрсийг сүрэл, хэрчсэн өвс, холтсоор хучиж 

хог ургамлын үр ургал эрхтнүүдийг нарны гэрлийн тусгалаас халхалж, 
ургаж соёолох нөхцөлийг нь бууруулдаг. Энэ арга нь жимс, мод, бутны  
цэцэрлэг, хүнсний ногооны талбайд өргөн хэрэглэгддэг. Мөр хооронд сүрэл 
хэрчиж цацдаг машиныг зөвхөн энэ зорилгоор бүтээжээ. Хучлага хэрэглэх 
нь  хог ургамлын ургалтыг багасгахаас гадна хөрсний чийгийн ууршилтыг 
сааруулах, салхи, усанд элгдэж эвдрэхээс хамгаалах зэрэг олон талын ач 
холбогдолтой. 

8.1.3 Органик технологоор тариалж буй  жимс, жимсгэнийг хөнөөлт 
шавьжаас хамгаалах нь

Манай оронтой хил залгадаг Сибирь болон Монгол оронд 400 гаруй 
зүйлийн шавьж, хачиг бүртгэгдсэнээс жимсний суулгацад 91 зүйл хөнөөл 
учруулдгаас 19 зүйл нь голомтлон тархаж хөнөөл учруулдаг, 38 зүйл зарим 
жилд олширдог, 34 зүйл хөнөөлийн голомт төдийлөн үүсгэдэггүй боловч 
ургацад муу нөлөө үзүүлдэг гэж тогтоосон байдаг.
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Жимс, жимсгэний хөнөөлт шавьжийн тархалтын хүрээ тэлэгдэж буй нэг 
гол   хүчин зүйл нь хүний үйл ажиллагаа  юм. Учир нь хүн өөрийн хэрэгцээ, 
сонирхлын дагуу жимс, жимсгэний цэцэрлэгийг шинээр байгуулахдаа 
хортон мэрэгчдээс цэвэршүүлж, ариутгаагүй үр, суулгац хэрэглэдэг. 
Үүнээс  болон 3-4 жилийн дараа тухайн нутагт  урьд үзэгдээгүй, тархаагүй 
шавьжийн зүйлүүдийн голомт үүсдэг. Хөнөөлт шавьжаас хамгаалахын 
тулд дараах аргыг хэрэглэнэ. Үүнд:

1. Сайн чанарын цэвэр, эрүүл суулгацыг сонгоно.
2. Тухайн цэцэрлэгийн хөрсийг сонгож, бүх үзүүлэлтийг хамарсан  хөрсний 

шинжилгээ хийлгэсэн байхын зэрэгцээ хөрсний азот, фосфорын 
хангамжийг органик шим бордоогоор сайжруулах, хөрс пестицидийн 
үлдэгдэлгүй, бохирдоогүй байх шаардлагатай.

3. Ургамлын бөөс, хачиг жимсний модон дээр колони үүсгэсэн үед 
өглөөний 7-9 цагт өндөр даралттай хүйтэн ус шүршиж устгана. Модны 
ёроолд полиэтилен  хальс дэвсэж унасан шавьжийг устгана.

4. Нэг га талбайг төлөөлж чадахаар байрлал сонгож 1.50-1.80см өндөрт 
гэрлэн баригчийн байрлуулан шөнийн цагаар асааж шавьжийг эргэж 
гарахгүй саванд цугуулах, наалдагч тавих зэргээр  устгал хийнэ. Модны  
эгнээ, мод хооронд, тогооны хөрсийг агротехникийн аргаар сийрүүлнэ. 
Хог ургамлыг хадаж устгана.

5. Ургамлын бөөс, хачигтай микробиологийн болон биологийн аргаар 
тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Микробиологийн гаралтай 
бэлдмэлүүд хэрэглэх, ангууч шавьжаар хортон шавьжийн өндөг 
авгалдайг идүүлэх зэрэг аргуудыг хэрэглэнэ. 

6. Чацарганы модонд өглөө, оройн 
нарны тусгал тусах газарт A4-ийн 
хэмжээтэй шар өнгийн шавьж 
баригчийг зүүж чацарганы ялаа 
буюу хос далавчит, хайрсан 
далавчит, хагас хатуу далавчит 
багийн нисдэг шавьжийг бие 
гүйцсэн шатанд нь барьж устгана. 
Шар цаасыг зуны гурван сард хоёр 
удаа сольж шавьжийн ямар багт хамаарагдах шавьж түгээмэл тархаж 
байгааг тогтооно. 

7. Биологийн аргад хэрэглэдэг ангууч шүрэн цох, шаргал нүдэн, аалз 
мэтийн  үет хөлтнийг байгалиас зөөвөрлөж цэцэрлэгт дасгана. Өндөр 
хөгжилтэй орнуудад ашигт шавьжийг үржүүлж худалдаалдаг тусгай 
компаниуд байдаг.
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8. Цэцэрлэгийн талбайн хэмжээнээс хамаарч хавар, намар талбайд 
тахиа бэлчээрлүүлж хөрсөнд үүрлэсэн хөнөөлт шавьжийн бие гүйцсэн 
болон авгалдайг идүүлж устгана.

9. Төрөл бүрийн жимсний цэцэрлэгт мод жимсний ургалтын шат бүрт 
хяналтын судалгааг хийж хөнөөл учруулах хэмжээг шалгаж, тэмцэх 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хийнэ. 

10. Талбайн соёолжилтыг байнга сайжруулах зэрэг ажлууд багтана.

8.1.4 Органик жимс жимсгэнийг өвчнөөс хамгаалах нь

Гадаад орчны тохиромжгүй нөхцөл болон бичил организмын нөлөөгөөр 
ургамлын физиологийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдахыг өвчин 
гэнэ.  Жимс, жимсгэний таримлын халдваргүй өвчнүүд шим тэжээлийн 
элементүүдийн дутагдлаас үүсдэг бол халдварт өвчнүүд нь бактер, 
мөөгөнцөр болон хортон шавьжийн нөлөөгөөр үүсдэг.

Органик жимс, жимсгэнийг өвчнөөс хамгаалах ажил нь урьдчилан 
сэргийлэх аргаас эхлэх бөгөөд үүнд талбайн сонголт, зохион байгуулалтыг 
зөв төлөвлөх, жимс, жимсгэний мөр хооронд өөр 
таримал тариалах, өвчинд тэсвэртэй сорт тариалах 
зэрэг ажлууд хамаарагдана. Тухайлбал календула 
цэцгийг мөр хооронд тариалахад фузариоз өвчнөөс 
хамгаална. Мөн манай оронд чацарганы мөр хооронд 
царгас тариалж хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлдэг 
туршлага бий.

Нэгэнт жимс, жимсгэний талбайд өвчин гарсан тохиолдолд дараах 
үндсэн 2 аргаар тэмцэнэ. Органик тариаланд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн 
бодисыг ашиглана (MNS CAC/GL 32 : 2007). 

1. Агротехникийн арга: хөрсийг сийрүүлэх, хөгшин болон гэмтсэн  модыг 
огтлох, мөчрийг тайрах зэрэг механик арга, органик бордоо хэрэглэх,

2. Микробиологийн арга: био бэлдмэлүүд фитоспорин-М, бактофит, 
биосил, бууцны шингэн, өндөгний хальс, төрөл бүрийн ургамлын ханд, 
уусмалыг хэрэглэх,

3.  Биологийн арга -Ашигтай амьтан,  шавьж, ургамал үржүүлэх.
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8.1.5 Жимс жимсгэнийг өвчнөөс хамгаалахад хэрэглэх органик 
бэлдмэлүүд 

Фитоспорин-М Энэ нь жимс, жимсгэнэ болон бусад 
ургамлын мөөгөнцөр бактерийн өвчний эсрэг хэрэглэдэг 
микробиологийн бэлдмэл юм. Энэ бэлдмэлийг ургамлын 
үрийг ариутгах, ургалтын хугацаанд шүрших, хөрсийг 
ариутгах, жимсийг өвчнөөс хамгаалж шүрших зэргээр 
хэрэглэнэ. Үүний тулд 3г Фитоспорин-М-ыг 10л усанд 
найруулж үхрийн нүд болон бусад жимсний модбутыг 
цэцэглэхийн өмнө гуалах,септориоз, баганан зэв 
ба бусад өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
цэцэглэлтээс ургалтын хугацаанд өмнө 10-14 зайтай шүршиж хэрэглэнэ.

Бактофит Энэ нь ОХУ-ын “Сиббиофарм” үйлдвэрт хийсэн,  үр тариа, 
төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний таримал, эмийн болон цэцэг 
чимэглэлийн ургамлын мөөгөнцрийн болон бактерийн гаралтай өвчинтэй 
тэмцэхэд зориулагдсан фунгицид-бактерицидн хослол  юм. Бактофитыг 
хэрэглэх технологи нь ургамлын хөгжлийн үе шатаас хамаардаг. Бактофит 
нь ургамлын шим тэжээлийн бодисыг тэнцвэржүүлэн, ургамлын дархлааг 
бэхжүүлж өвчнөөс хамгаалахаас гадна химийн пестицидийн нөлөөгөөр 
ургамалд үүссэн стрессийг арилгаж ургацыг 10-20%-иар нэмэгдүүлдэг. 
Бактофитыг гүзээлзгэнэ, үхрийн нүдний гуалах өвчний үед 2-3л/га (кг/га) 
нормоор цацаж хэрэглэнэ.

Битоксибациллин Энэхүү  биоинсектицид нь үр тариа, төмс, хүнсний 
ногоо болон ой, цэцэг, чимэглэл болон эмийн ургамлуудыг колорад цох, 
булаа цох, бүгэг эрвээхэй, цагаан эрвээхэй, хивэн, цог эрвээхэй, навч 
хуйлагч, хүр эрвээхэй, нугын бор эрвээхэй, шүлхий хачиг зэрэг элдэв 
хортон шавжийн хөнөөлөөс хамгаалах зориулалттай. 

Битоксибациллины ажлын шингэнийг ямар ч төрлийн шүршигч 
ашиглан шүршиж болно. Шүршилтийг хуурай цаг ууртай нөхцөлд өглөө, 
оройн тогтуун цагт хийнэ. 

Битоксибациллиныг хортон шавьжийн авгалдай ба хүрэнцэрийн 
хөгжлийн эхний 1-3-р шатуудад,  гадаад орчны 18-30ОС-ийн температурын 
нөхцөлд хэрэглэвэл хамгаалах үйлчилгээ нь  илүү сайн байдаг. 

Хэрэглэх заавар:
Таримал Хортон Хэрэглэх тун

Жимс, жимсгэнэ Алимны хивэн, долоогоны цагаан эрвээхий, 
морин хадны төөлүүрч, хүр эрвээхий

2-3кг/га

Цэцэг, чимэглэлийн 
ургамал

Шүлхий хачиг, цагаан далавчит 8-10кг/га
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Өндөгний хальс Сайн хатаагаад гурил болтол нь нунтаглана. 
Бэлтгэсэн гурилыг цагаан цуунд хийж хутган 20-
250С температурт 7 хоног хадгална. Хадгалах 
хугацаандаа өдөрт 1 удаа хутгана. Хутгахад 
уусмалын гадаргууд хөөс үүсэхгүй болсон байвал 
хэрэглэхэд бэлэн болсон гэж үзнэ. Энэ уусмал нь 
зуны улиралд ургамлын кальцийн дутагдлыг 
нөхөх, хуурай илжрэл өвчнөөс хамгаалах ач 
холбогдолтой. 

Үхрийн баас (бууц) Уусмалыг гуалах өвчний 
эсрэг хэрэглэнэ. Үхрийн 2к шинэ баасанд 3.5 л  
гүйцэд ялзарсан бууцанд 5л ус хийж 3-4 хонуулаад 
шүүнэ. Шүүж авсан уусмалыг 3 дахин шингэлээд 
өглөө эрт эсвэл орой ургамлыг шүршинэ. Сард 
хэд хэдэн удаа  шүршиж болно. 

Үнс. Үнсний уусмалыг илжрэлийн эсрэг 
хэрэглэнэ. 300г модны шигшсэн үнсэнд 2.0-2.5 
л ус хийгээд зөөлөн гал дээр буцалгана. Усыг 
ууршиж ширгэвэл анх байсан хэмжээ хүртэл 
нэмнэ. Хөргөөд шүүнэ. Тэгээд 10л усаар шингэлж  
ургамлыг шүршинэ. 

Хүнсний сод Мөөгөнцрийн өвчний эсрэг жимс, жимсгэний модонд 
хэрэглэнэ. 1-2 хоолны халбага содыг 10л усанд хийнэ.

Ургамалд хандыг өвчний эсрэг хэрэглэхдээ 5-7 хоногийн зайтай 
шүршиж хэрэглэнэ. Яст жимсний модонд цэцэглэхийн өмнө болон  дараа 
хэрэглэх бөгөөд ургац хураалтаас 10-15 хоногийн өмнө шүршилтийг 
зогсооно. Гүзээлзгэнэ, бөөрөлзгөнийг цэцэглэхийн өмнө ба ургац хураасны 
дараа шүршинэ. 

Гич Алимны цахлай, гүзээлзгэний толбожилтын эсрэг хэрэглэнэ. 100г 
гичийн нунтгийг 10л халуун усанд хийж 2 хоног хандална. Хандыг 1:1 
харьцаагаар усаар шингэлээд, 20г эдийн саван нэмсний дараа шүршиж 
хэрэглэнэ. 
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Гич Хар лантанз Хөдөөгийн 
шаралзгана Тонх Хээрийн 

шивлээ 

Хар лантанз Лантанз нь шүхэр  баг  цэцэгтний овгийн 2 наст ургамал 
бөгөөд алкалоид госциамин, атропин ба  скополамин агуулдаг. Лантанзны 
1кг хатаасан 2 настай ургамлыг эсвэл 0,5кг 1 настай ургамлын хуурай 
навчийг 6-8 литр усанд 12 цагийн турш хандална. Хандыг шүүгээд 10 литр 
усанд 30-40г ханд нэмж хуурамч гуалах өвчний эсрэг хэрэглэнэ. 

Хөдөөгийн шаралзгана Шаралзганы  хандыг  гуалах өвчний эсрэг 
хэрэглэнэ.  Шаралзганы 300г иш, навчийг жижиглэн 1 литр ус хийгээд 7–8 
цаг хандална. Хандыг шингэлээд  тэр  даруйд шүршинэ.  Хуучин, олон 
хоносон хандыг хэрэгшлэхгүй, зөвхөн шинээр бэлтгэн хэрэглэнэ (4-6 
хоногийн зайтай шүршинэ). 

Хээрийн шивлээ Жижиглэсэн 1кг хээрийн шивлээнд  1л ус хийж 
буцалгана. Хандыг 30 хоног дараад шингэлж мөөгөнцрийн өвчний эсрэг 
хэрэглэнэ. 

Тонх (хрен) Шинэ жимсийг хадгалалтын үед илжрэхээс хамгаалахад 
ашиглана. Жимсийг тагтай саванд хийж 10кг жимс, жимсгэнэд 200 - 300г 
байхаар тооцож тонхыг хийнэ. Дархан, Сэлэнгийн өрхийн тариаланчид 
тонхыг өөрсдөө тариалан ашиглаж байна. 

8.2 Хүлэмжийн органик аж ахуй эрхлэх технологи

8.2.1 Анхаарах зүйлүүд
Хүлэмжийн органик аж ахуй эрхлэж эрүүл таримал ургуулахын тулд 

юуны өмнө:
•	 Өвчин, хортон шавжид тэсвэртэй сортын эрүүл үрээр  тариалах,
•	 Хөрсийг цэвэр байлгах, хэрэв шаардлагатай бол хөрсийг ариутгах,
•	 Үндэсний өвчин гарахаас сэргийлэхийн тулд зөв хугацаанд тариалах,
•	 Хөрсний үржил шимийн зөв менежментийг мөрдөх, 
•	 Багсармал органик  бордоо хэрэглэх,
•	 хөрсний шинжилгээ хийлгэх, 
•	 ясны гурил, цусны гурил, бусад органик бордоо зэрэг нэмэлт хэрэглэх ёстой.
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Хүлэмжинд ногоо тариалсан байдал Хүлэмжийн хөрсийг уураар ариутгаж буй нь

8.2.2 Хүлэмжийн органик аж ахуйд  өвчин, хөнөөлт шавьжтай 
тэмцэх 

Хүлэмжийн таримлын иш, навч дээр шар эсвэл цэнхэр, наалдамхай, 
торлог бүрхэвч гарч ирж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Цагаан далавчтан 
болон хачиг цөөн тоотой байвал физикийн аргаар устгах арга хэмжээ авна. 
Маш олон тоотой байвал тос, савангийн уусмал  шүршинэ. Эрвээхэй, 
эрвээхэйн авгалдай илэрвэл Bacillus thuringiensis-ийг хэрэглэж болно. 

Хүлэмжинд үрслэг ургуулж буй байдал
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Хүлэмжийн цагаан далавчтан

Хүлэмжийн хортон шавжаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрүүл 
таримал ургуулах сайн туршлагуудтай тогтмол танилцаж байх, хортон 
шавжийг тодорхойлох, тэдний амьдралын мөчлөгийн тухай мэдлэгтэй 
байх, мөн устгаж туршилт судалгаа хийж байх хэрэгтэй. 

8.2.3. Хүлэмжийн органик аж ахуйд өвчин, хортонтой тэмцэх 
бэлдмэлүүд

Шар айраг, тамхины ханд. 50мл шар айргийг хуванцар саванд хийж 
дээрээс нь нунтагласан тамхи нэмж ханд бэлтгэн хооронд нь 3-5 м-ийн 
зайтайгаар хүлэмжний хөрсөнд булж нүцгэн салсттай тэмцэнэ. Хоёр 
өдрийн зайтайгаар давтан хийнэ.

Шар айраг Дүнсэн тамхи Хөөрүүлсэн үнээний сүү

Хөөрүүлсэн үнээний сүү Өргөст хэмх, чинжүү, лоолийн вирусын 
өвчний тархалт, явцыг хязгаарлах зорилгоор үнээний хөөрүүлсэн сүүг 
усанд 1:8 харьцаатайгаар найруулж 7 хоногийн зайтайгаар шүршиж 
хэрэглэнэ. Энэ үнээний сүүний уусмал нь  бас өргөст хэмхийн гуалах 
өвчний тархалтыг хязгаарлах нөлөөтэй. 

Сармисны усан ханд  0,5кг сармисыг ногоо үрэгчээр үрж  3-5л усанд 
хийж сайтар хутган шүүж авна. Дараа нь сармисаа дахин багахан усанд 
хийж шүүсийг сайн шахаж эхний болон сүүлийн уусмалуудаа нийлүүлэн 
10л болтол ус нэмж хандаа бэлтгэнэ. Шүлхий хачигтай тэмцэхэд бэлтгэсэн 
ханднаас 300мл-ийг 10л усанд хийж оройн цагаар шүршинэ. Давтан 
шүршилтийг 3-5 өдрийн дараа хийнэ. Мөн 500 грамм сармисны хумсыг  
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жижиглэн хэрчих эсвэл үрүүлээр үрээд 3л-ийн шилэн саванд хийж дээрээс 
нь ус нэмж тасалгааны температурт 5 хоног байлгаж хандална. 

Ургамлыг шүршихдээ ханднаас 60 граммыг 10л усанд хийж дээрээс нь 
барьцалдуулахын тулд урьдчилан усанд уусган бэлтгэсэн эдийн саван 50 
граммыг нэмж шүршинэ. 

Шүлхий хачигтай тэмцэхдээ 10л усанд 200 г сармисны хумс мөн 
10л усанд 100-150г саримсны хальс, хатсан навч хийж хандлан шүршиж 
хэрэглэнэ. 

Тамхины ханд Дүнсэн тамхи 100 граммыг 1л усанд хийж 30 минут 
буцалгана. Хандыг 1 хонуулаад шүүсэн уусмалаа  усаар 10-20 дахин 
шингэлж 10л ханд бүрт 40г эдийн саван нэмж бөөс цагаан далавчтаны 
эсрэг шүршихэд үр дүн сайн өгдөг.

Гашуун чинжүүний ханд 1кг гашуун чинжүүг жижиглэн хэрчээд 
паалантай саванд 10л усанд 1 цаг буцалгана. Хандыг 2 хоног байлгасны 
дараа шүүж 10л усанд 0,5л ханд, 40г эдийн саван хийж, бөөс цагаан 
далавчтан гарсан талбайд   шүршинэ. 

Гашуун чинжүү Багваахай Лооль

Багваахайн ханд Багваахайн 0,4кг навчийг жижиглэн 10л усанд хийж 
2 цаг хандлаад бөөс, шүлхий хачгийн эсрэг шүршинэ. 

Лоолийн навчны ханд Лоолийн 4кг шинэ иш, навчийг жижиглэн хүйтэн 
усанд хийж 30 минут байлгасны дараа 30 минут буцалгана. Буцалгах үедээ  
байнга  хутгах ёстой. Хандыг хөргөөд шүүж 10л ханданд 50г эдийн саван 
нэмнэ. Мөн хатсан иш, навч 2кг-ыг 10л усанд хийж 1 цаг байлгасны дараа 
30 минут зөөлөн галаар буцалгана. Хөргөөд ханд ус 1:5 харьцаатайг авч 
40г эдийн саван нэмж хутгаад бөөс, цагаан далавчтан гарсан талбайд 
шүршинэ.

Төмсний бутны ханд Төмсний өвчлөөгүй, эрүүл бутнаас 0,6-0,8кг 
иш навчийг хатсан бутыг 10л бүлээн усанд хийж 3-4 цаг байлгасны дараа 
шүүж 40г эдийн саван нэмнэ. Төмсний бутны хандыг бөөс, үсрэгч цохын 
авгалдай, манжингийн цагаан эрвээхэй, бүгэг, хивэнгийн хүрэнцэр, шүлхий 
хачгийн эсрэг шүршиж хэрэглэнэ.
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Бөөрөнхий сонгины ханд Сонгины булцуу, цоор, навчийг жижиглэн 
1кг-ыг 3 хувин усанд хийж 12 хоног дэвтээнэ. Ургалтын хугацаанд 2-3 удаа 
шүршинэ. Бөөрөнхий сонгины ханд нь лоолийг бөөс, фитофтор өвчнөөс 
хамгаалах үйлчилгээтэй. Мөн шүлхий хачигтай тэмцэхэд 20г сонгины 
хальсыг 10л бүлээн усанд хийж 4-5 хонуулсны дараа шүүж хооронд нь 5 
хоногийн зайтай шүршиж хэрэглэнэ. 

Хар лантанзны ханд  Лантанзны эхний жилийн  навч, үндсийг намар 
эсвэл хавар эрт хорт чанар нь идэвхтэй байхад ургамлыг бүхлээр нь 
цэцэглэхээс өмнө түүж авна. Хар лантанз удаан хатдаг ургамал учраас 
агаар нэвтрэх сүүдэр газар  дүүжилж хатаана. Хатсан ургамлаас 1кг-
ыг нунтаглаж 10л усанд хийгээд 12 цагийн. дараа  энэ ханд, усыг ижил 
хэмжээтэй авч 30 минут буцалгаж хөрсний дараа шүүж бөөс, шүлхий хачиг 
бясаа, байцааны хивэн, манжингийн цагаан эрвээхэйн эсрэг шүршиж 
хэрэглэнэ. 

Тамхи, сонгино, сармисны холимог ханд 200г дүнсэн тамхи, 150-
200г сонгины хальс, 200г сармисны хумсыг 10л усанд 2 цаг буцалгана. 
Хандыг хөрсөний дараа ус ширгэж багассан бол  10л хүртэл ус нэмээд 
30г эдийн саван хийж  хүнсний ногооны бөөс, навч идэгч эрвээхэйний 
хүрэнцэрийн эсрэг шүршиж хэрэглэнэ. 

+ +

Сармисны өтгөн ханд 50-150г сармисны хумсыг үрүүлээр үрж эсвэл 
машиндаж жижиглээд 10л усанд хийж лоолийн фитофтор, альтернариоз 
өвчний эсрэг шүршиж хэрэглэнэ. Мөн байцааны судлын бактериоз өвчний 
эсрэг байцааны үрийг сармины өтгөн ханданд 1 цаг байлгаад таривал 
өвчилөх нь багасна. Байцааны 100г үрэнд 26г сармис орохоор тооцож ханд 
бэлтгэнэ. 

Модны үнс Модны 300 г үнсийг бүлээн усанд хийж 20 минут буцалгана. 
Хөрсөний дараа шүүж 10л хүртэл ус нэмж ургамлын 
бөөсний эсрэг шүршиж хэрэглэнэ. Мөн 1 шилэн 
аяга модны үнсийг 10л хүйтэн усанд хийж сайтар 
хутгаад өглөө болтол байлгана. Өглөө дахин сайн 
хутгаад байцааны бөөс, хивун, бүгэг эрвээхийн 
хүрэнцэрийн эсрэг шүршиж хэрэглэнэ.  Шүршилтийг 
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өглөө эрт 5-6 цагийн үед эрвээхий нисэхээс өмнө байцааны навчийг өргөж 
ар тал руу шүршинэ. 

Өндөгний шар, ургамлын тосны холимог Нэг ширхэг өндөгний 
шарыг усанд хийж 3-4 минут сайтар хутгана. Түүн дээрээ  ургамлын тос 
хийж нэгэн төрлийн болтол нь ойролцоогоор 5 минут сайтар хутгана. Энэ 
холимог дээрээ 20л хүртэл нь ус нэмж уусмал бэлтгэн өргөст хэмхийн 
гуалах өвчнөөс хамгаалах зорилгоор шүршиж хэрэглэнэ. Өвчний шинж 
тэмдэг илрэхээс өмнө эсвэл эхний шинж тэмдэг дөнгөж илэрч байхад 1 
өндөгний шар дээр 60мл ургамлын тос хийнэ. Харин өвчин  их  гарсан бол 
1 өндөгний шар дээр 100мл ургамлын тос хийж уусмалаа бэлтгэнэ. Өвчин 
илрэхээс өмнө 10-14 хоногт 1 удаа, өвчин гарсны дараа 5-7 хоногт 1 удаа 
ургамлын навчны 2 талаас шүршинэ. 

+

Өндөгний хальс Өндөгний хальсыг сайн хатаагаад гурил болтол 
нь нунтаглана. Бэлтгэсэн гурилыг цагаан цуунд хийж хутган 20-25ОС 
температурт 7 хоног хадгална. Хадгалах хугацаандаа өдөрт 1 удаа хутгана, 
уусмалын гадаргуу дээр хөөс үүсэхгүй болсон үед хэрэглэнэ. Энэ уусмал 
нь зуны улиралд ургамлын кальцийн дутагдлыг нөхөх, хуурай илжрэл 
өвчнөөс хамгаалах үүрэгтэй.

8.2.4.Хүлэмжийн органик аж ахуйд хэрэглэх био пестицидүүд

Битоксибациллин Биоинсектицид нь хүнсний ногоог  колорад цох, 
булаа цох, бүгэг эрвээхэй, цагаан эрвээхэй, хивэн, цог эрвээхэй, навч 
хуйлагч, хүр эрвээхэй, нугын бор эрвээхэй, шүлхий хачиг зэрэг элдэв 
хортон шавжийн хөнөөлөөс хамгаалах зориулалттай. 

Битоксибациллиныг хортон шавьжийн авгалдай ба хүрэнцэрийн 
хөгжлийн эхний 1-3 дахь шатуудад, гадаад орчны 18-30ОС-ийн 
температурын нөхцөлд хэрэглэвэл хамгаалах үйлчилгээ нь сайн байдаг. 

Хэрэглэх заавар:

Таримал Хортон Хэрэглэх тун

Байцаа, бусад хүнсний 
ногоо

Байцаа, манжингийн цагаан эрвээхэй, 
байцааны хивэн, бүгэг, цог эрвээхэй, 
нугийн бор эрвээхэй

1-2кг/га
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Лооль, баклажан, 
чинжүү

Колорад цох, буглаа цох 2-5кг/га

Хамгаалагдсан 
хөрсний хэмх

Шүлхий хачиг, цагаан далавчит 8-10кг/га

Бактофит нь наалдамхай нунтаг ба өтгөрүүлсэн шингэн хоёр хэлбэрээр 
үйлдвэрлэгддэг. Мөөгөнцрийн болон бактерийн гаралтай өвчинтэй 
тэмцэхэд зориуцлагдсан биобэлдмэл. Бактофитыг хэрэглэх технологи нь 
ургамлын хөгжлийн үе шатаас хамаардаг. Тарилтын өмнөх үр ариутгалыг 
ургалтын хугацааны шүршилттэй хамт хийвэл үр сайтай байдаг. 

Хэрэглэх заавар:

Таримал Өвчин Хэрэглэх 
тун

Хэрэглэх үе шат

Төмс
Хуурай, нойтон 

илжрэл, фитофтор, 
альтернариоз

3л/т
2-3л/га

Тарихын өмнөх үр ариутгал, 
ургалтын хугацааны шүршилт

Хэмх Жинхэнэ гуалах, 
үндэсний илжрэл

2-3л/га
(кг/га)

Тарихын өмнөх үр ариутгал, үндсийг 
услах, ургалтын хугацааны шүршилт

Лооль Гуалах, үндэсний 
илжрэл, фитофтор

3л/га
(кг/га)

Тарихын өмнөх үр ариутгал, үндсийг 
услах, ургалтын хугацааны шүршилт

Байцаа Үндэсний илжрэл, 
бактериоз

2л/га
(кг/га)

Тарихын өмнөх үр ариутгал, үндсийг 
услах, ургалтын хугацааны шүршилт

Фитоверм КЭ  нь шавж, мэрэгчдын хоол боловсруулах эртнээр дамжин 
үйлчилдэг биологийн гаралтай бэлдмэл бөгөөд ил болон хамгаалагдсан 
хөрсний хүнсний ногоо, цэцэг чимэглэлийн ургамлын хортон шавж, хачгийн 
эсрэг үйлчилгээтэй. 

Хөрсний мөөг Stereptomyces avermitilis-ийн байгалийн авермиктивийн 
нэгдэл юм. 

Төрөл бүрийн шүршигчээр ургамлын навчны илтэсийг нэлэнхүйд нь 
шүршиж хэрэглэнэ. Шавж хачгийн үхэл, шүршилт эхэлснээс хойш 2-3 
хоногийн дараа эхлэх бөгөөд 5-7 хоногийн дараа 100%-ийн үхэлд хүргэнэ. 
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Хэрэглэх заавар:

Таримал

5мл 
бэлдмэлд 

шаардагдах 
усны 

хэмжээ

Хөнөөлт 
организм

Ажлын уусмалын хэмжээ, 
хэрэглэх арга

Шүр-
шилт 
хийх 
тоо

Хүлэмжийн 
хэмх, чинжүү

5л Шүлхий 
хачиг

10л/100м2, 15 хоногийн дараа 
давтан шүршинэ 2

1л Тоорын 
бөөс

10л/100м2, 20 хоногийн дараа 
давтан шүршинэ 2-3

0,5л Цацаг 
далавчит

10л/100м2, 20 хоногийн зайтай 
давтан шүршинэ

Лооль

2,5л Шүлхий 
хачиг

10л/100м2, 20 хоногийн зайтай 
давтан шүршинэ 2-3

1,25л Тоорын 
бөөс

10л/100м2, 15 хоногийн зайтай 
давтан шүршинэ 2-3

0,5л Цацаг 
далавчит

10л/100м2, 20 хоногийн зайтай 
давтан шүршинэ 2-3

Хүлэмжийн 
цэцэг, 

чимэглэлийн 
ургамал

2,5л Шүлхий 
хачиг

10л/100м2, 20 хоногийн зайтай 
давтан шүршинэ 2-3

1,25л Тоорын 
бөөс

10л/100м2, 15 хоногийн зайтай 
давтан шүршинэ 2-3

0,5л Цацаг 
далавчит

Цэцэглэлтийн үед 10л/100м2, 7 
хоногийн зайтай давтан шүршинэ 2-3

Биосил нь таримлыг тарихын өмнө үр ариутгах, ургамал ургалтын 
хугацаанд өсөлтийг идэвхжүүлэх, өвчин тэсвэрлэх чадвар дархлааг 
бэхжүүлэх зорилгоор шүршиж хэрэглэх зориулалттай био бэлдмэл юм. 

Биосил-ийн ажлын шингэн бэлтгэхдээ өөртөө автомат холигчтой 
саванд бэлтгэвэл зохино. Ажлын шингэнийг бэлтгэхэд +15ОС-ээс багагүй 
температуртай усыг ашиглана. Бэлтгэсэн ажлын шингэнийг өдөрт нь 
хэрэглэх ба хадгалж, хонуулж болохгүй. 

Ажлын шингэн бэлтгэхдээ савандаа шаардлагатай усны дөрөвний 
нэгийг хйинэ. Дараа нь Биосил бэлдмэлээс доорхи хүснэгтэд заасан  
хэрэгцээтэй хэмжээгээр хийгээд усны зохих түвшинд хүртэл нэмнэ. Хутгаж, 
найруулсны дараа, шүршигчийн сав руу юүлнэ. 
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Хэрэглэх заавар:

Таримал Хэрэглэх зориулалт Тун, л/га Ажлын 
шингэний 

норм

Хэрэглэх арга, хугацаа, 
давталт

Хэмх
Ургацыг нэмэгдүүлэх, 
өвчин тэсвэрлэлтийг 

дээшлүүлэх

0,015л/га 300л/га
2-4 жинхэнэ навчтай 
үед, цэцэглэлтийн эхэн, 
дунд үед, сүүлчийнхээс 
7 хоногийн дараа 4 удаа 
шүршилт хийх

Лооль

Ургац ба хуурай 
бодисын агууламжийг 
нэмэгдүүлэх, өвчин 
тэсвэрлэлтийг 
дээшлүүлэх

0,05л/га 300л/га
Тарихын өмнө үр 
ариутгах, үндсийг услах, 
ургалтын хугацааны 
шүршилт

8.2.5 Хүлэмжийн органик аж ахуйд бордоо хэрэглэх 

Хүлэмжийн нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг 
нэмэгдүүлэхийн тулд ургамлыг борддог. Бордоог хэрэглэх 
хугацаанаас хамаарч тарилтын өмнөх үндсэн бордоо, 
тарилтын үеийн болон ургалтын хугацааны нэмэлт бордоо 
гэж ангилдаг.  

Хүлэмжийн органик аж ахуйд бууц, бууцны шингэн, био 
бордоонууд, биоялзмаг, азофос, ризобактерийн бордоо 
мөн стандартад заагдсан ашиглахыг зөвшөөрсөн эрдсийн 
гаралтай бордоонуудыг хэрэглэж болно.

Хэмх Хөрсний үржил шимийг их шаарддаг таримал бөгөөд ялангуяа 
органик бодисыг их хэрэглэдэг. Эхний нэмэлт бордоог ургамал цухуйснаас 
хойш 10-15 хоногийн дараа, хоёр дахь нэмэлт бордоог цэцгийн бундуу 
үүсэх ба цэцэглэлтийн эхэн үед, дараачийн нэмэлт бордоонуудыг 
шаардлагатай тохиолдолд 10 хоног тутамд хэрэглэнэ. 

Лооль Ургамлын хөгжлийн эхэн үед азотын 
бордоог хэрэглэвэл иш, навчны бариул нь бүдүүрнэ. 
Кали, фосфорын агууламж ихтэй бичил организмын 
гаралтай био бордоог (азофос гм.)-гоор бордвол  
жимс нь жигд боловсорч чанар нь сайжирдаг. 
Эхний нэмэлт бордоог үрслэг суулгаснаас хойш 2 
долоо хоногийн дараа, дараагийн нэмэлт бордоог 

таримлын ургалтын байдлаас хамаарч 10 хоног тутамд хэрэглэнэ.
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ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ОРГАНИК АЖ АХУЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

9.1 Органик аж ахуйн эдийн засгийн үр ашиг

Хөдөө аж ахуйг  органик арга технологиор эрхлэхэд   химийн болон  
нийлэг бодисын хэрэглээнээс татгалзахаас гадна, байгалийн нөөцийн 
тогтвортой ашиглалт, эрүүл хүнсний үйлдвэрлэл, энергийн хэрэглээг 
бууруулахгэх мэт олон төрлийн учир шалтгаантай болохыг энэхүү гарын 
авлагын өмнөх бүлгүүдэд өгүүлсэн байгаа. 

Органик үйлдвэрлэл нь аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд хэрэгжүүлэх  
боломжтой сонголт байхын тулд тэдний хүсэл зоригоос гадна эдийн засгийн 
байдал чухал юм. Хэрэв аж ахуйн үйлдвэрлэл нь тэдний амьжиргаа, 
орлогын хэрэгцээг хангаж чадаж байгаа бол органик аж ахуй  эрхлэнэ. 
Харин  ашиг, орлого муутай бол иргэд тийм зүйлийг хийх боломжгүй болно. 

Компани, аж ахуйн эдийн засагт нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйл бий. 
Зардал, орлогын хэмжээнд дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. Хүчин 
зүйлүүд нь улс орон, аж ахуй бүрт өөр өөр байдаг учраас эрсдэлийг 
бууруулан, таагүй байдлаас зайлсхийхийн тулд эдийн засгийн чадавхид 
шинжилгээ хийх шаардлагатай. Ерөнхийдөө аж ахуйд хэдийчинээ олон 
өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт хийгдэх, шаардлагатай байх тусмаа органик 
аж ахуйд шилжих шилжилтийн эдийн засгийн ашиг эрсдэл төдий чинээ  
өндөр байна.

9.1.1 Органик аж ахуй эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжтой 
юу?

Зардал, өгөөжийн харьцаа

Аж ахуйн эдийн засгийн үзүүлэлтийгаж ахуй эрхлэгчдэд орлогоболон 
үлдэж буй ашгаар нь хэмжинэ. Энэхүүашиг нь үйлдвэрлэлийн нөхцөл, 
маркетингийн боломжоос хамаарах бөгөөд зардал баорлогын хоорондын 
зөрүү юм. Үйлдвэрлэлийн нөхцөл, маркетингийн боломж нь улс орон, аж 
ахуй тус бүрт өөр өөр байдаг. Тогтмол зардал (үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс 
шууд хамаардаггүй) нь газар, барилга байгууламж, машин механизм 
түрээслэх, худалдан авах зардал; энэ нь мөн байнгын ажилтнуудын 
цалин байж болно. Улирлын чанартай (тухайлбал: ургац хураалтгм.)түр 
хугацаагаар ажиллаж буй ажилчдын цалин нь үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс 
хамаарах тул үр, бордоо, пестицидийн үнэтэй адил хувьсах зардалд 
тооцогдоно. Аж ахуйн орлого нь нийт хувьсах зардал, тогтмол зардлаас 
илүү гарсан тохиолдолд л эдийн засгийн хувьд ашигтай байна. Гол ашиг нь 
зах зээлдээр бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулснаас олох мөнгөн дүн юм. 
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Цөөн хэдхэноронд Засгийн газар нь аж ахуйнууддаа шууд татаас олгож 
байна. 

Гэхдээ аж ахуйнүйл ажиллагаанаас өрхийн аж ахуй эрхлэгч гэр 
бүлийнашгийгойлгохын тулд хоол хүнсний зардлын хэмнэлт болон аж 
ахуйгаасөөр газраасорж ирсэн орлого (тухайлбал: бусад бизнесийн үйл 
ажиллагаа)-ыг ч басэргэцүүлэн авч үзэх шаардлагатай юм.

Зардал, өгөөжийн харьцаа

Зардлын өөрчлөлт 

Органик аж ахуйд шилжсэнээр үйлдвэрлэлийн зардал өсөх үү буурах 
уу? Шилжилтийн үе болон шилжилтийн дараах зардалд нөлөөлөх хүчин 
зүйлс нь янз бүр байх ба аж ахуйн төрөл (“уламжлалт” эсвэл “эрчимжсэн”), 
үйлдвэрлэлийн төрөл (Үндсэн таримал нь юу вэ? Мал аж ахуйтай хослон 
эрхэлдэг үү?) мөн байгаль орчин, нийгэмэдийн засгийн нөхцөлөөс 
хамаарна. Дулаан уур амьсгалтай орны жижиг аж ахуй эрхлэгчдийн ерөнхий 
жишээнээс үзэхэд фермерүүд хөрсөнд органик бодис бий болгохын тулд 
органик бууц худалдан авдаг учраас орцын зардал нь эхэндээ өсдөг 
бөгөөд түүнээс гадна органик бордоо цацах, хог ургамал устгах, аж ахуйн 
тогтолцоонд дасан зохицох талаар хөдөлмөрийн зардал ихэсч болно. 
Шилжилтийн үеийн төгсгөлд агрохимийн бодисын зардал их байсан ч, аж 
ахуй ихэвчлэн өөрийн нөөц бололцоонд тулгуурлаж байвал хөрсний үржил 
шим сайжирч,аж ахуйн систем нь тодорхой тогтвортой түвшинд хүрснээр 
үйлдвэрлэлийн зардал ихэнхдээ буурч шилжилтийн өмнөх үеийнхтэй адил 
эсвэл түүнээс бага түвшинд хүрдэг.
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Мөнгө

Зардал

Ажиллах хүчний 
зардал

Шилжилтийн эхлэл Шилжилт дуусах үе Цаг хугацаа

Бүдүүвч. Органик тариаланд шилжих шилжилтийн дараах зардал, ажиллах 
хүчний зардлын өөрчлөлт 

Ашгийн өөрчлөлт

Өндөр ургац өгдөг зөөлөн уур амьсгалтай бүсэд уламжлалт хөдөө 
аж ахуйгаас органик аж ахуйд шилжихэд ихэвчлэн таримал, аж ахуйн 
системээс хамаарч 10-50%-аар бага ургац өгдөг. Гэсэн ч халуун орны 
жижиг аж ахуйн ихэнх фермерүүд шилжилт дууссаны дараа тэдний ургац 
шилжилтийн өмнөх хэмжээндээ эргэн очсон, зарим нь уламжлалт хөдөө 
аж ахуйгаас илүү их ургац хураан авдаг болсон тухай мэдээлсэн байна. 
Энэ нь хөрсний үржил шимийн агууламж маш бага байсан учраас органик 
техниологид шилжин органик бордоо их хэрэглэсэнтэй холбоотой байж 
болно. Гэвч бодит бус хүлээлт фермерүүдийн дунд бий болгох нь аюултай 
юм. Иймээс нөхцөл байдлыг бүс нутаг, аж ахуй тус бүрт нь үнэлж үзэх ёстой. 
Найдвартай байхын тулд органик хөдөө аж ахуй руу шилжихийг сонирхож 
буй аж ахуй эрхлэгч, фермерүүд эхний жилүүдэд ургацын хэмжээ буурдаг, 
цаашид 3-5 жилийн дараа нэмэгддэг гэдгийг ойлгосон байвал зохино. 
Чийглэг уур амьсгалтай бүсэд ургацын нэмэгдэл илүү байх бөгөөд хөрсний 
үржил шим их байх тусам ургацын нэмэгдэл их байна.

Ашиг нь дан ганц ургацын хэмжээнээс хамаардаггүй, мөн түүнчлэн зах 
зээлийн үнээс хамаарна.  Хэрэв органик аж ахуйд шилжсэний дараа өвчин, 
хортон шавжийн нөлөөгөөр ургацын чанар буурвал ургацыг өмнөхтэй ижил 
үнээр худалдахад хэцүү. Гэсэн хэдий ч олонх аж ахуй эрхлэгч фермерүүд 
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аж ахуй нь баталгаажсан органик бүтээгдэхүүнээ ашиг гарах үнээр 
худалдаална гэж найддаг. Үүний хэр бодитой эсэх нь зах зээлийн нөхцөл 
байдал ба аж ахуй эрхлэгч зах зээлд нэвтэрч чадах эсэхээс хамаарна. 
Найдвартай байхын  тулд  аж ахуй эрхлэгч фермерүүд шилжилтийн үед 
хүсч буй өндөр үнээр борлуулна гэж  хэт их найдах хэрэггүй. Бага зардлаар 
үйлдвэрлэсэн ижил хэмжээтэй ургацыг адил үнээр худалдах замаар эдийн 
засгийн эерэг үр дүнд хүрч болно.

Мөнгө

Цаг хугацаа
Шилжилтийн эхлэл Шилжилт дуусах үе

Бүдүүвч. Органик тариаланд шилжих шилжилтийн дараах ашгийн өөрчлөлт 

9.1.2 Зардлыг бууруулах

Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн ашиг нь үйлдвэрлэлийн зардал ба 
орлогын зөрүү юм. Иймээс дан ганц арвин ургац хураан авснаар ашиг 
нэмэгдэхгүй бөгөөд үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулах шаардлагатай юм. 
Зардал бууруулах зарим аргыг дор дурьдая. Үүнд:

Оновчтой дахин ашиглах.
Бууц ашиглалттай холбогдох зардлыг бууруулах үр дүнтэй арга нь аж 

ахуй дах материалуудыг дээд зэргээр дахин ашиглах явдал юм. Жишээ 
нь гал тогооны хаягдлыг талбайгаас гарсан органик материалууд, хөрстэй 
хольж ялзруулан багсармал бордоо бэлтгэн ашиглаж болно. Мод, бутлаг 
ургамлан хашлагын тайрсан хэсгийг түлээ болгохоос гадна, мөчир болон 
навчийг нь ургамлан хучлага болгон ашиглаж болно. Шим тэжээлийн 
бодисыг үр дүнтэй дахин ашиглахад хамгийн чухал нь аж ахуйгаас гарах 
бууцыг ашиглах явдал юм (3.3-р бүлгээс харна уу). Органик аж ахуй 
эрхлэгчид  нь өөртөө байгаа дахин ашиглаж болох аливаа органик хаягдал, 
дайвар бүтээгдэхүүнийг бүрэн ашиглах ёстой. Тэдгээрийг гаднаас авах нь 
эдийн засгийн хувьд зардал ихтэйгээс гадна, органик бус гаралтай байх 
эрсдэл ихтэй байдаг.
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Гадны орцыг аль болох бага байлгах
Органик аж ахуй нь гаднаас авах зүйл багатай хөдөө аж ахуйн нэг 

төрөл юм. Гэсэн ч ихэнх органик аж ахуй эрхлэгчид, органик бордоо, 
органик пестицид болон бусад орцуудаас ихээхэн хамааралтай байна. 
Органик хаягдлаа дахин ашиглахаас гадна зардлыг бууруулах олон аргууд 
бий. Үүнд:

•	 Ургамлын гаралтай пестицидийг өөрөө бэлтгэхийн тулд орон нутгийн 
ургамлыг ашиглах

•	 Таримлын үр, суулгацыг өөрөө үйлдвэрлэх,
•	 Хөдөө аж ахуйн таримлын боловсруулалтын хаягдал гэх мэт орон 

нутагт олдоц сайтай бордооны  эх үүсвэрийг хайх,
•	 Хүнсний ногоо, хүнсний гол таримал, жимс, үр тариа зэрэг хүнсээ 

өөрөө тарьж ургуулах,
•	 Өөрийн бууц, сүү, өндөг, мах зэргийг үйлдвэрлэхийн тулд мад амьтан 

тэжээх,
•	 Органик малын тэжээл гаднаас худалдан авахын оронд өөрийн аж 

ахуйдаа малын тэжээлээ үйлдвэрлэх,
•	 Худалдан авах, импортлохын оронд тоног төхөөрөмж, машин 

механизмуудыг хөршүүдтэйгээ хувааж хэрэглэх, орон нутагтаа угсрах 
•	 Барилга байгууламж барихдаа орон нутагт олдоцтой материал 

ашиглах (багсармал бордоо бэлтгэх нүх, саравч гм.)
•	 Өндөр хүүтэй зээл авахгүйн тулд аж ахуй эрхлэгч бусад фермерүүдтэй 

нэгдэн  дундын эргэлтийн сан, хадгаламжийн бүлэг  үүсгэх

Зардлыг бууруулах

Гадны орцыг бага байлгах

Дахин ашиглах
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Ажлын ачааллыг бууруулах
Ихэнхдээ орон нутгийн ажиллах хүчний зардал нь гадаад  орцын 

зардлаас бага байдаг боловч аж ахуй эрхлэгч  фермерүүд зөвхөн 
хангалттай ашиг олох тохиолдолд л ажиллах хүч хөлсөлдөг. Аж ахуй дах 
ажлын хэмжээг бууруулах олон арга замууд бий. Тухайлбал: өвчин, хортны 
органик менежментийн урьчилан сэргийлэх арга хэмжээ зэрэг нь ирээдүйд 
хийгдэх ажлыг хөнгөвчилдөг. Хучлага хэрэглэх, хог ургамалд тэсвэртэй 
болгох замаар хөрс боловсруулалтыг цомхотгох арга эсвэл малын байрны 
ухаалаг хийц  зэрэг нь хамгийн боломжтой хэмнэлтийн аргууд юм. Эдгээр 
нь хөрсөнд органик бодис бий болгох арга хэмжээ тул цаг хугацаа шаарддаг 
боловч түүнийг орхиж болохгүй.

9.1.3 Ашиг, орлогоо нэмэгдүүлж болох зарим боломжууд
Дээр дурьдсанаар зардал, орлогын эерэг тэнцвэртэй байдал нь 

органик аж ахуй эрхлэх эдийн засгийн ээлтэй арга зам юм. Орлого нь 
үйлдвэрлэсэн нийт бүтээгдэхүүн ба тэдгээрийн зах зээлд хүрч буйүнийн үр 
дүн юм. Иймээс орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд дараах аргуудыг ашиглаж 
болно. Үүнд:

Ургацыг нэмэгдүүлэх
Тухайн нутгийн нөхцөлд өндөр ургац өгдөг таримлын тохиромжтой 

сортыг тариалах замаар аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүнт чадварыг нэмэгдүүлж 
болно. Таримлын ургацыг шим тэжээлийн бодисынболон  өвчин, хортны 
зохистой менежментийг хэрэгжүүлснээр  нэмэгдүүлэх боломжтой. 

Холимог тариалан эрхлэх, таримлын сэлгээ ашиглах, боломжтой зай 
талбайг үр дүнтэй ашиглах замаар нэмэлт таримлыг оруулах боломжтой 
(3.2-р бүлгийг үзнэ үү). Өөр нэгэн хувилбар бол нэмэлт бүтээгдэхүүн 
авахын тулд аж ахуйд мал аж ахуйг хослон эрхлэх явдал юм (5.1-р бүлгийг 
үзнэ үү).

Бүтээгдэхүүнд нэмүү өртөг шингээх 
Бүтээгдэхүүний  борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд аж ахуй 

эрхлэгч фермер нь дараах зүйлүүдийг хийж чадна. Үүнд:

•	 Зах зээлд эрэлт ихтэй,  үнэтэй, ховор бүтээгдэхүүнийг сонгох 
Хадгалалт, арчилгааг сайжруулан хаягдал, хорогдол багатай чанар 
сайтай бүтээгдэхүүнийг бий болгох,

•	 Цайруулах, тээрэмдэх, исгэх, ангилах, цэвэрлэх гм.аж ахуй дээрх 
анхан шатны боловсруулалт хийж чанарын  стандартын дээд 
ангилалд хүргэх 
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•	 Жимсний чанамал, хатаасан жимс, даршилсан ногоо зэрэг 
боловсруулсан хүнс үйлдвэрлэх

•	 Цөцгий, цөцгийн тос, бяслаг, тараг, ааруул зэрэг цагаан идээ 
үйлдвэрлэх

•	 Зарим бүтээгдэхүүнүүд ургац хураалтаас бусад хугацаанд 
харьцангуй өндөр үнэтэй байдаг тул бүтээгдэхүүнийг хадгалах г.м

Зах зээлд нэвтрэх
Орлого нь ургацын хэмжээ, зах зээлд борлуулах бүтээгдэхүүний 

үнээс хамаардаг. Зарим орны фермерүүд бүтээгдэхүүнийг нь хямд үнээр 
худалдан авч цаашаа өндөр үнээр борлуулдаг дундын борлуулагч буюу 
ченжүүдийн мөлжлөгөд өртдөг бөгөөд ба энэ байдал манай оронд ч бий. 
Ийм тохиолдолд бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө буюу өөрсдийн итгэмжилсэн  
төлөөлөлөөр дамжуулан   борлуулах нь  ашигтай.

Ихэнх органик аж ахуй эрхлэгчид  өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ (элдэв 
химийн бодис, пестицидийн үлдэгдэлгүй эрүүл, амт, чанар сайтай  гм.)  
өндөр ашигтай үнээр борлогдоно гэж итгэж байдаг.  Гэвч олон улс оронд 
өндөр үнэтэй органик бүтээгдэхүүний зах зээл маш бага байна. Бөөний 
худалдаачид нь зарим нэг бүтээгдэхүүний тасралтгүй нийлүүлэлтийн 
хариуд худалдан авах баталгааг санал болгож болох юм. Аж ахуй эрхлэгч 
фермерүүд ганц нэгээрээ бөөний худалдаачинд хангалттай их хэмжээний 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжгүй тул үйлдвэрлэгчдийн холбоо байгуулах 
ажиллавал нь давуу тал бий болгодог.

Экспортын зах зээл нь органик чанарт заримдаа өндөр үнэ төлдөг 
учраас найдвар төрүүлдэг.  Гэвч ч эдгээр зах зээлийн шаардлагыг хангахад 
ихээхэн төвөгтэй, зөвхөн мэргэжлийн худалдаачидтай холбогдсон 
фермерүүдийн бүлэг л саад тотгорыг даван туулах боломжтой байдаг. 
Амжилттай маркетинг нь тодорхой ноу-хау шаарддаг.  

Эдийн засгийн эрсдэлийг бууруулах  боломжууд
Ихэнх аж ахуй эрхлэгч фермерүүдийн орлого нэг буюу эсвэл 2 

таримлын ургац, эсвэл нэг төрлийн малын мах, сүүний борлуулалтаас 
шууд хамааралтай байдаг. Хэрэв тэдгээр бүтээгдэхүүний үнэ буурвал аж 
ахуй эрхлэгч фермерүүд асуудалтай тулгардаг. Үнэ тогтвортой байсан 
хэдий ч хангалттай тэмцэх боломжгүй өвчин, хортон шавжийн тархалтын 
улмаас ургац алдах тохиолдолд томоохон алдагдал хүлээдэг. 

Олон төрлийн таримал тариалдаг,  хэд хэдэн төрлийн  мал, тэжээвэр 
амьтаны  аж ахуй аж ахуй эрхлэгчид нь үнийн хэлбэлзэл, нэг төрлийн 
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бүтээгдэхүүний үнэ, борлуулалт буурахад гарах алдагдал бага байдаг. 
Иймд таримал, мал, тэжээвэр амьтны төрөл зүйлийг олон байлгах нь 
зөвхөн тэнцвэртэй экосистемийг бий болгоход тус дэм болохоос гадна 
өвчин, хортон шавжийн тархалтаас сэргийлэх, зах зээлийн эрэлт, үнийг 
өөрчилөлтөд бага өртөх боломжтой. 

Зах зээлийн сувгууд

Сувгууд Нөхцөл Давуу тал Дутагдалтай тал

Аж ахуй 
дээрээс шууд 
эсвэл захын  
лангуун дээр 
худалдаалах

•	 Аж ахуй 
дээрээ 
дэлгүүр, 
лангуу 
байгуулах

•	 Байнгын 
харилцагчдаа 
үйлчлэх

•	 Агуулах, зоорь 
гаардлагатай

•	 Зах зээлд 
хүргэх унаа 
хэрэгтэй

•	 Хэрэглэгчидтэйгээ 
шууд холбоо 
тогтооно

•	 Хувь хүмүүсийн 
хооронд итгэлцэл 
бий болгоно

•	 Ченжээс 
зайлсхийж, үнийг 
тогтворжуулна. 

•	 Бие даасан байдал 
бий болно

•	 Тогтмол орлого бий 
болно

•	 Харилцагчид цөөн 
•	 Хөдөлмөр их 

шаардана
•	 Олон төрлийн 

бүтээгдэхүүн 
санал болгох 
шаардлагатай

•	 Дэлгүүр, тээвэрлэлт, 
агуулалахад 
хөрөнгө оруулалт 
шаардлагатай

•	 Баталгаат хугацаа 
байхгүй

Бүс нутагтаа 
борлуулах 
(дэлгүүр, 
зочид буудал, 
боловсруулах 
үйлдвэр)

•	 Сайн чанар
•	 Найдвартай 

үйлчилгээ
•	 Хангалттай 

хэмжээ

•	 Худалдан 
авагчидтай шууд 
холбоо тогтооно

•	 Худалдан авч буй 
бүтээгдэхүүндээ  
гэрээ байгуулах 
боломжтой

•	 Хэрэгцээндээ 
тохируулан 
үйлдвэрлээ 
зохицуулах

•	 Үнэ хямд
•	 Хэрэгцээ байнга биш

Томоохон 
жижиглэн 
худалдаа-
лагчид, супер-
маркетууд 

•	 Хамгийн дээд 
чанар

•	 Маш 
гайдвартай 
үйлчилгээ

•	 Их хэмжээгээр
•	 Цөөхөн 

нэрийн 
бүтээгдэ-
хүүнээр 
төрөлжиж

•	 Их хэмжээгээр 
худалдаалж болно

•	 Хэрэгцээ тогтмол
•	 Аж ахуйгаас 

бүтэгдэхүүнийг 
цуглуулах

•	 Хэрэглэгчидтэй 
холбоо байхгүй

•	 Хэн нэгнээс 
хамааралтай болох 
эрсдэлтэй

•	 Үнэ хямд 
•	 Түншийн итгэлтэй 

байдал бага
•	 Эхний супермар-

кетэд итгүүлэх ёстой 
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Экспортлох
•	 Хамгийн дээд 

зэргийн чанар, 
итгэлтэй 
байдал

•	 Мэргэжлийн 
менежиент

•	 Дотоодын 
худалдааны 

   ноу хау
•	 Борлуулах 

хэмжээ их 
•	 Цөөхөн 

бүтээгдэ-
хүүнээр 
төрөлжинө

•	 Хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн 
баталгаажилт

•	 Үнийн түвшин өндөр 
байх боломжтой

•	 Томоохон зах зээлд 
хүрэх

•	 Хэрэглэгчидтэй 
холбоо байхгүй

•	 Хэн нэгнээс 
хамааралтай болох 
эрсдэлтэй

•	 Чанар, үнийн 
өрсөлдөөн их тэй

•	 Баталгаажилтын 
шаардлагыг хангах 
шаардлагатай

9.2 Органик аж ахуйд шилжих нь
Уламжлалт аж ахуйгаас органик аж ахуйд шилжих нь аж ахуйн 

экосистемийг сайжруулахаас гадна аж ахуй эдийн засгийн оршин тогтнох 
баталгааг хангадаг. Иймээс шилжихийн өмнө аж ахуйд олдох боломж, 
гарах эрсдэл зэрэгт дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй.

Органик аж ахуйд шилжих шилжилт нь шинээр бодож сэтгэхийг 
шаардана. Аж ахуй эрхлэгч гэр бүл бүхлээрээ аль ч талаар шилжилтэнд 
бэлэн болсон байх ёстой. Эхний бөгөөд магадгүй хамгийн чухал шилжилт 
нь аж ахуй эрхлэгч фермерийн сэтгэхүйд явагдах ёстой.

9.2.1 Шилжих үйл явц

Шилжилтийн үйл явцын талаарх дүрэм журмууд

Шилжилтийн хугацааг өөр өөрөөр тогтоосон байдаг. ОУОХААХ-ы 
Үндсэн стандарт нь хэрэгжүүлэх ёстой хууль биш нийтлэг зөвлөмж, жишиг 
бөгөөд харин улс орон бүр заавал мөрдөн хэрэгжүүлэх хууль, журмаа 
боловсруулан баталж, мөрдөх ёстой юм. 

ОУОХААХ-ы Үндсэн стандартад зааснаар газар тариалан, мал аж 
ахуй нь бүхэлдээ органик менежментэд шилжих ёстой. Үйлдвэрлэлийн 
өөр өөр нэгжүүдэд үе шаттай шилжилт хийх боломжтой бөгөөд уламжлалт 
ба органик бүтээгдэхүүнүүд холилдохгүй илэрхий тусгаарласан нөхцөлд 
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байх ёстой. Шилжилтийн хугацааны эхнээс л холбогдох стандартын 
шаардлагуудыг мөрдөж эхлэх  шаардлагатай бөгөөд уг хугацаа дууссаны 
дараа бүтээгдэхүүнд органик баталгаажилт хийгдэнэ. Нэг наст тарималд 
баталгаажуулахын тулд тарилтын хугацаа эхлэхээс өмнө хамгийн багадаа 
12 сар стандартыг мөрдсөн байх шаардлагатай. Олон наст таримлын 
хувьд эхний ургац хураалтаас өмнө наад зах нь бүтэн 18 сар органик 
менежментийг мөрдсөн байх хэрэгтэй.

Шилжилтийн хугацааны эхлэлийг аж ахуй эрхлэгч фермер органик 
стандартыг мөрдөх үүрэг даалгаврыг өөртөө өгч, баталгаажуулалтын 
байгууллагад өргөдөл гаргасан өдрөөс эхлэн ихэвчлэн тооцож эхэлдэг. 
Гэвч шилжилтийн хугацааны эхнээс л стандартын бүхий л шаардлагуудыг 
мөрдөхийг шаардах бөгөөд тэдгээр шаардлагуудыг олон жилийн турш 
хангах боломжтой болдог. Энэ хугацаанд олон удаа хяналт магадлагаа 
хийх шаардлагатай. Стандартын шаардлагыг багадаа 12 сар бүрэн хангаж 
байвал шилжилтийн үеийн бүтээгдэхүүнийг “шилжилтийн үе дэх органик 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн” хэмээн шошголж болно.

ОУОХААХ-ны Үндсэн Стандартад шилжилтийн талаарх заалтууд
•	 Газар тариалан, мал аж ахуй нь бүхэлдээ органик менежментэд 

шилжих ёстой
•	 Шилжилтийн тодорхой төлөвлөгөөтэй нөхцөлд үе шаттай 

шилжилт хийх боломжтой ба тодорхой заагтай, тусгаарласан 
нөхцөлд байх ёстой.

•	 Шилжилтийн хугацааны эхнээс л стандартын бүхий л 
шаардлагуудыг мөрдөх шаардлагатай

•	 Баталгаажуулалтын байгууллагад өргөдөл гаргаснаас эхлэн 
шилжилтийн хугацааны эхлэлийг тооцно.

•	 Шилжсэн газар талбай, мал амьтдыг органик ба уламжлалт 
менежментийн хооронд эргэн холилдон орохгүй байна.

•	 Шилжилтийн хугацаа: Нэг наст тарималдтарилтын хугацаа 
эхлэхээс өмнө хамгийн багадаа л 12 сар стандартыг мөрдсөн байх; 
олон наст таримлын хувьд эхний ургац хураалтаас өмнөнаад зах 
нь бүтэн 18 сар органик менежментийгмөрдсөн байна.

•	 Стандартын шаардлагуудыг хамгийн багадаа 12 сарын хугацаанд 
хангасан бол “шилжилтийн үеийн” гэж тодохойлж болно.

Шилжилтийн үеийн шаардлагууд нь стандарт бүрт өөр өөр байдаг. 
Европын Холбооны дүрэмд зааснаар нэг наст ургамлын хувьд шилжилтийн 
хугацаа 2 жил, олон наст ургамалд 3 жил байхыг шаарддаг. Зарим хувийн 
компаниас боловсруулсан стандартад органик аж ахуйд хэсэгчлэн шилжих 
шилжилтийг хүлээн зөвшөөрдөггүй.
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Нийгэм, техникийн болон эдийн засгийн хувьд дасан зохицох
Шилжилтийн хугацаанд нийгэм, техникийн болон эдийн засгийн 

өөрчлөлтүүд хийгдэнэ. Салбар тус бүрийн аж ахуй эрхлэгч гэр бүлд сорилт 
тулгардаг.

Нийгмийн хувьд: Органик аж ахуй нь шинэ технологи мөн бөгөөд үзэл 
бодлын нэгдмэл арга зам юм. Иймд аж ахуй эрхлэгч фермерүүд хувийн 
үнэ цэнээ органик аж ахуйн зарчмуудтай харьцуулах нь зүйтэй. Дан ганц 
эдийн засгийн эргэцүүллээс илүүтэйгээр сэдэл нь дотроос гарч ирж байх 
шаардлагатай байдаг. Мөн хүн бүр нийгмийн орчноо эсэргүүцээд байдаггүй 
тул хамаатан садан, айл хөрш, найз нөхөд нь органик аж ахуйг ойлгож 
байх нь чухал юм. 

Үйлдвэрлэлийн техникүүд: Хөрс, шим тэжээлийн бодис, хог ургамлын 
менежмент, өвчин, хортон шавжтай тэмцэх, мал аж ахуй,  тэжээл тариалах 
зэрэгт шинэ арга, технологитой танилцаж, туршин нэвтрүүлж байх хэрэгтэй. 
Амжилтанд  хүрэхийн  тулд зохих ноу хау-г мэдэх шаардлагатай. Аж ахуй 
эрхлэгч фермер туршлагатай органик фермертэй мэдээлэл солилцон, 
сургалтанд хамрагдаж, туршилт хий үр дүнг нь ажиглаж, ном хэвлэл унших 
шаардлагатай.

Эдийн засгийн хувьд: Аж ахуйн түвшинд бол шинэ материал 
хэрэглэгдэх тул ямар нэг хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт шаардагдана. 
Хэрэгжүүлэх зарим ажлаас үүдэнажлын ачаалал, хөдөлмөр зарцуулалт 
шаардана.  Шилжилтийн дараах эхний 5 жилд бүтээгдэхүүний хэмжээ буурч 
болзошгүй тул аж ахуй эрхлэгч фермерүүд бэрхшээлийг даван туулах арга 
замыг бодож олох ёстой. Бүтээгдэхүүнээ ашигтай үнээр борлуулахын тулд 
маркетингийн шинэ сувгуудийг хайх хэрэгтэй болох бөгөөд энэ нь бас л 
өөр төрлийн ноу-хауг шаардана.

Тохиромжтой нөхцөл
Шилжилтэнд тохиромжтой нөхцөлд дараах зүйлүүд хамаарагдана. 

Үүнд:
•	 Аж ахуйн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх хүсэл зорилготой 

байх
•	 Шинэ зүйлийг туршихад бэлэн байх
•	 Тасралтгүй суралцах сонирхолтой байх
•	 Аж ахуй эрхлэгч гэр бүлийн гишүүд дотроо таарамжтай байх
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9.2.2 Шилжилтэнд бэлэн үү?
Органик аж ахуйд шилжүүлэх эсэх тухай шийдвэр гаргахын өмнө аж 

ахуй эрхлэгч фермерүүд   органик менежмент гэж юу болох талаар тодорхой 
ойлголттой болох шаардлагатай. Сургалт, зохих хэвлэл, ном товхимол 
болон мэргэжилтний зөвлөгөө зэрэг нь мэдлэг олж авах боломжтой сувгууд 
юм. Аж ахуй эрхлэгч гэр бүлийн бүх гишүүд шийдвэр гаргалтанд оролцох нь 
чухал. Дараагийн шатанд органик аж ахуйн шаардлагуудын дагуу аж ахуйн 
нөхцөл байдалд дүн шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Ингэснээр шаардагдах 
ажил, хөрөнгө оруулалт, өөрчилөлтүүдыг тодорхойлж чадна. Энэхүү дүн 
шинжилгээнд мэргэжлийн зөвлөх, туршлагатай органик аж ахуй эрхлэгч 
фермерийн дэмжлэгийг авах нь маш чухал юм. Органик аж ахуй эрхлэх 
аргыг сурч авахын тулд зарим аргыг бага хэмжээний талбайд туршин үзэж 
болно. Хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ ба туршлагын үр дүндээр суурилан 
аж ахуй эрхлэгч болон түүний гэр бүл нь органик аж ахуйд шилжих эсэхээ 
шийдвэрлэхэд илүү дөхөмтэй.

	 Органик менежментийн аргуудын тухай гүнзгийн мэдлэгтэй байх
	 Шилжилтийн үед орлого буурах үед амьжиргаагаа баталгаатай 

байлгах
	 Аж ахуйн систем нь тухайн байрлалдаа зохицсон байх

Шилжилтэнд бэлтгэх явц
1. Органик аж ахуйн талаар мэдлэг хуримтлуулах

2. Гэр бүл дотроо ярилцаж, үнэлгээ хийх

3. Аж ахуй дээрээ нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх

4. Органик тариалан эрхлэх аргуудыг туршиж үзэх

5. Шийдвэр гаргах

Аж ахуйн зорилгыг тодорхойлох. 
Гэр бүлийн бүх гишүүд органик аж ахуйд шилжих шилжилтийн талаар 

адилхан ойлголттой байна уу? Тэдний хувийн хүлээлт, зорилго нь юу вэ? 
Аж ахуй  эрхлэгч гэр бүлийн гишүүд хамтдаа суун хэлэлцэж, органик аж 
ахуйд шилжсэнээр ямар үр дүнд хүрэхийг хүсч байгаагаа тодорхойлох 
хэрэгтэй. Энэ нь шилжилтийн үйл явцын дараагийн үе шатуудад нөлөөлөх 
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тул маш чухал шат юм. Орлогоос гадна өөрсдийн хэрэгцээнд хэрэглэх 
хүнсний олдоцтой байдал (үр тариа, төмс, жимс, хүнсний ногоо, сүү, өндөг, 
мах гм.), аж ахуйгаас гарах түлшний модны хэмжээ, гэр бүлийн гишүүн тус 
бүрт оногдох ажлын ачаалал зэрэг бусад хүчин зүйлүүдийг анхаарч үзэх 
шаардлагатай. Мөн түүнтэй хамт бүх зорилгууд нь хэрэгжих боломжтой 
эсэхэд дүгнэлт хийж үзэх шаардлагатай.

Аж ахуйн зорилгыг тодорхойлж үзэхэд чухал асуулт бол бүтээгдэхүүн 
бүр өндөр үнээр борлуулж чадах эсэх юм. Хэрэв аж ахуй эрхлэгч фермер 
бүтээгдэхүүнээ борлуулахад органик баталгаажилт, шошго хэрэглэхийг 
хүсвэл баталгаажилт чухал асуудал болно (1.3-р бүлгээс үзнэ үү).

Аж ахуйн дүн шинжилгээ
Шилжилтийн үйл явцыг сайжруулах, болзошгүй саад тотгорыг даван 

туулахын тулд аж ахуйн одоогийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх 
шаардлагатай. Аж ахуйн зарим нөхцөл нь шилжилт хийхэд тохиромжтой 
байж болох бол зарим нэг нь саад учруулж болох талтай учраас шийдлийг 
олох ёстой.

Дараах асуудлуудад дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай:
•	 Аж ахуй эрхлэгч гэр бүл, тэдний шинэ зүйлс туршиж үзэх чадамж, ноу-

хау, эрмэлзэлтэй эсэх
•	 Эзэмшдэг газрын хэмжээ, чанар, уур амьсгал ба хүрээлэн буй орчны 

нөхцөл 
•	 Хөрсний төрөл, үржил шим ба бүтэц, усны олдоц ба менежмент
•	 Тариалангийн систем, тухайн нөхцөлд тохиромжтой таримал, нэг 

таримлаас хамааралтай байдал
•	 Өөрийн аж ахуйгаас хангадаг шим тэжээлийн бодис, гаднаас худалдан 

авдаг бордооны төрөл, хэмжээ
•	 Одоо хэрэгжүүлж буй өвчин,хортон шавж болон хог ургамлын 

менежмент, тархалт, нягтрал
•	 Аж ахуйн амьтдын төрөл, тоо, бууц, бусад органик бордоо, малын 

тэжээл тарилалт
•	 Механикжуулалт (багаж, машин), барилга байгууламж (малын саравч, 

зоорь гэх мэт)
•	 Бүтээгдэхүүнийн борлуулалт, гэр бүлийн дотоод хэрэглээ, 
•	 Ажиллах хүчний олдоц, нийт ажлын ачаалал, оргил улирлууд
•	 Аж ахуйн эдийн засгийн байдал, орлогын эх үүсвэр, өр, зээл авах 

боломж



285ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

Шилжилтийн өмнө тавигдах асуултууд
•	 Аж ахуй дээр ямар ажлууд хийгдэх ёстой вэ?
•	 Үйлдвэрлэлд ямар бэрхшээл учрах вэ?
•	 Ажлын нэмэлт ачааллыг хэрхэн зохицуулах вэ?
•	 Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн хийх вэ?
•	 Эдийн засгийн ямар асуудлууд учирч болох вэ?
•	 Шилжилтийн үеийн давж чадах уу?
•	 Биднийг хэн дэмжиж, зөвлөх вэ?
•	 Органик бүтээгдэхүүнийг хэн худалдан авч, борлуулах вэ?
•	 Шилжилтэнд хэрхэн бэлтгэх вэ?

Органик аж ахуйн аргуудыг турших
Аж ахуйн одоогийн систем нь органик аж ахуйн зарчимтай хэдийчинээ 

ойрхон байх тусмаа шилжилт хийхэд хялбар байна. Органик аж ахуйд бүрэн 
шилжих шийдвэр гаргахаас өмнө аж ахуй эрхлэгч фермерүүд өөрсдийн аж 
ахуй дээрээ органик аргуудыг туршиж болно. Хэрэв шинэ аргыг хэрэглэвэл 
эхлээд бага хэмжээний газарт туршиж үзэхийг зөвлөдөг. Энэ нь аж ахуй 
эрхлэгч фермерт тухайн арга орон нутгийн нөхцөлд тохиромжтой эсэхийг 
шалгах боломж олгохоос гадна бүтэлгүйтсэн тохиолдолд их хэмжээний 
алдагдалд орохоос сэргийлдэг.

Газар тариаланд жижигхэн дэвсэгт дараах аргуудыг туршиж болно. 
Үүнд:
•	 Таримлын сэлгээнд шинэ таримал оруулах эсвэл холимог тариалалт хийх 
•	 Арилжааны органик бууцны үр нөлөө
•	 Олон наст ургамалд буурцагтныг нөмрөг болгон ашиглах
•	 Байгалийн гаралтай пестицидийг өвчин, хортонтой тэмцэхэд ашиглах

Мал аж ахуйд дараах аргыг хэрэгжүүлж туршлага хуримтлуулж болно. 
Үүнд:
•	 Мал амьтны гадаа, задгай бэлчээрт бэлчээрлэлтийг нэмэгдүүлэх
•	 Тэжээлийн баяжмалыг тэжээлийн ургамлаар орлуулах
•	 Мал эмнэлгийн эмчилгээнд ургамлын гаралтай эм ашиглах
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Органик аж ахуйн аргуудыг турших

Тариан талбай Хашаа барих

Багсармал бордоо бэлтгэх

Холимог тариалан

Хог ургамал устгах

Тэжээлийн 
ургамлын талбайд 
бууц цацах

Био пестицид хэрэглэх
9.2.3 Шилжилтийн төлөвлөлт
Сайн төлөвлөгөө бол амжилтын тэн хагас нь юм. Органик аж ахуйд 

шилжих шийдвэрээ нэгэнт гаргасан бол аж ахуйд хийсэн дүн шинжилгээгээр 
тодорхойлогдсон хийх шаардлагатай ажлуудаа хэрхэн хэрэгжүүлэхээ 
төлөвлөх хэрэгтэй. Шилжилтийн төлөвлөгөө нь шилжилтийг хэтэрхий хүнд 
хэцүү байхаас сэргийлэх ёстой бөгөөд томоохон асуудлуудаас урьчилан 
сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, оновчтой бус хөрөнгө оруулалтаас 
хамгаалах, хамгийн чухал нь холбогдох хүмүүсийн хүчин чармайлтыг 
дэмжих ёстой. Ерөнхийдөө аж ахуйд хийх хөрөнгө оруулалт их, хэрэгжүүлэх 
ажил олон болох тусмааучирч болох эрсдэл их байна. Иймээс шилжилтийн 
төлөвлөгөө сайн байх нь чухал.

Шилжилтийн төлөвлөгөөний эхний алхам нь одоогийн нөхцөл байдал, 
аж ахуйн зорилго, органик системийн шаардлагууд дээр тулгуурлан аж 
ахуйд хийгдэх ажлуудад дүн шинжилгээ хийх явдал юм. “Төгс” системийг 
нэгмөсөн бий болгож чадахгүй тул хийгдэх шаардлагатай ажлуудыг үе 
шаттайгаар хуваарилан тодорхойлно. Органик баталгаажилт хийлгэхийн 
тулд шилжилтийн хугацааг мөрдөх, шилжилтийн хугацаа нь стандартын 
хамгийн наад захын шаардлагуудыг хангасан нөхцөлд л албан ёсоор 
эхэлнэ гэдгийг санах нь зүйтэй.

Органик аж ахуйд шилжих төлөвлөгөөний загвар
Сэдэв Хийгдэх шаардлагатай ажлууд 1

Хөрсний менежмент Хөрсний органик бодисыг агууламжийг 
нэмэгдүүлж, элэгдэл эвдрэлээс сэргийлнэ

• .
• .

Таримлын систем
Ургамлын хооллолт
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ХАВСРАЛТ 1

Шалгах хуудас: Ардын тариалангийн систем хэр зэрэг органик вэ?
Стандартын шаардлага Орон нутгийн ардын 

тариалангийн систем
Шалгасан 

нь
Химийн бордоо хэрэглэдэггүй
Шим тэжээлийн бодисын хангалт нь 
органик материалыг дахин ашиглах дээр 
үндэслэгддэг

Биомассыг шатаадаггүй
Байгалийн ойг цэвэрлэн устгадаггүй
Хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх арга 
хэмжээ авдаг
Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс урьдчилан 
сэргийлдэг
Химийн гаралтай пестицид хэрэглэдэггүй
Таримлын төрөл зүйлийн олон янз байдал
Төрөл зүйлийн олон янз байдлыг хадгалдаг
Усыг тогтвортой ашигладаг
Мал амьтанд ээлтэй
Аж ахуйн мал амьтан чөлөөтэй хөдлөх 
боломжтой
Аж ахуйн мал амьтныг зовоож, тарчлаадаггүй
Мал амьтны тэжээлийг органик аж ахуйгаас 
авдаг
Урьдчилан сэргийлэх антибиотик, өсөлт 
идэвхжүүлэгч хэрэглэдэггүй
Нийгэмд ээлтэй
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ХАВСРАЛТ 2

ОХААОУХХ (IFOAM)-ны 2014 онд шинэчлэн гаргасан стандартад 
заагдсан органик газар тариаланд ашиглахад зөвшөөрөгдөх 

бодисын жагсаалт

А. Бордоо хөрс сайжруулагчид

Бодисын тодорхойлолт, найрлагад 
тавигдах шаардлага

Ашиглах нөхцөлАшиглах нөхцөл

I. Ургамал амьтны гаралтай
Бууц, бууцны шингэн, шивх -Азот агуулагч үндсэн агууламж нь 

алга болсон байж болохгүй
- Бууцанд азотыг нэмэлтээр хийсэн 
байж болохгүй
- Баатлагаажуулалтын байгууллага 
зөвшөөрөлгүйгээр эрчимжсэн 
уламжлалт МАА-гаас гаралтай бууц 
хэрэглэхийг хориглоно

Гуано
Хүний ялгадсаас ялган авсан эх үүсвэр Зөвхөн ОХААОУХХ (IFOAM)-

ны стандартын 4.4.5-д заасан 
шаардлагыг хангаж байвал

Чийгийн улаан хорхойгоор 
боловсруулсан бууц
Цус, мах, ясны гурил, ясны нунтаг
Эвэр, туурайны гурил, өд, загас, загасан 
бүтээгдэхүүн, ноос, арьс шир, үс, сүүн 
бүтээгдэхүүн
Хүнс, тэжээл, тосны ургамлын үр, архи 
пивоны үйлдвэрийн шаар, нэхмэлийн 
үйлдвэрийн хаягдал зэрэг  ургамал 
амьтны гаралтай био-ялзрах дайвар 
бүтээгдэхүүнүүд

Бохирдуулагч элемент агуулаагүй, 
эсвэл  органик тариаланд хэрэглэхийн 
өмнө багсармал бордоо бэлтгэж  
бохирдуулагч агуулаагүй гэдгийг 
баталгаажуулсан байх

Таримлын үлдэгдэл, ургамлын 
материал, хучлага, ногоон бордоо, 
сүрэл
Мод, холтос, үртэс, зоргодос, модны 
үнс, модны нүүрс

Зөвхөн химийн боловсруулалт 
хийгдээгүй байх
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Далайн замаг, түүний бүтээгдэхүүнүүд А. Хатаах, хөлдөөх, тээрэмдэх зэрэг 
физик аргаар боловсруулсан байх
Б. Ялган авахын тулд уусгагч бодисыг 
аль болох бага ашигласан байх, эсвэл 
ус, калийн гидроксидоор ялган авсан 
байх 
В. Ферментацийн аргаар авсан байх

Хүлэр (хөрсийг агааржуулах зорилгоор 
ашиглахыг хориглоно) 

Нийлэг нэмэлт бодис агуулаагүй байх,
Цэцгийн аж ахуй, бойжуулгын 
талбай, хоовонгийн хөрсөнд холихыг 
хориглоно

Ургамлын ханд, бэлдмэл
Энэхүү хавсралтанд заагдсан 
материалаар хийгдсэн багсармал 
бордоо
Хүнсний мөөгний хаягдал, өт шавжаар 
хийсэн ялзмаг
Бохирдуулах эх үүсвэр байгаа эсэхэд 
шалгалт хийгдсэн  хотын ба ахуйн 
хаягдал

II. Эрдсийн гаралтай
Кальц, магнийн дутагдлыг нөхөх бодисууд
Шохойн чулуу, гөлтгөнө, сэвх чулуу, 
цэрд, элсэн чихэр, манжингийн шүүс
Кальцийн хлорид
Магнийн чулуу, магнийн сульфат
Бентонит, перлит, вермикулит, цеолит 
гэх мэт шавар
Эрдэс кали (поташ сульфат, гашуун 
поташ, кайнит, сульванит, патенкали)

Химийн аргаар баяжуулаагүй, 
физикийн аргаар боловсруулсан 
авсан байх

Нийлэг биш хэлбэрийн фосфат (фосфат 
чулуу, коллойд фосфат, апатит)
Нунтагласан чулуу, чулууны гурил
Давс
Хүхэр
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Микроэлементүүд: 
- Борын хүчил, борын давс, борын 

хүчлийн кальц, 
- цууны хүчлийн кобальт, сульфат 

кобальт,
- зэсийн исэл, зэсийн сульфат, зэсийн 

гидроксид, силикат зэс, зэсийн 
карбонат, зэсийн цитрат

- төмрийн исэл, төмрийн сульфат, 
төмөрт сульфат, төмрийн цитрат, 
төмрийн тартрат

- магнийн исэл, магнийн сульфат, 
магнийн  карбонат, 

- селений хүчил, селент хүчил, 
- молибдений давс, молибдений исэл,
- цайрын карбонат, цайрын исэл, 

цайрын силикат, цайрын сульфат

III. Микробиологийн гаралтай

Бичил организмын гаралтай дайвар 
бүтээгдэхүүний био-ялзруулах 
боловсруулалтын хаягдал тухайлбал:

- Архи, пивоны үйлдвэрийн 
дайвар бүтээгдэхүүн

Байгаль дээр байдаг организмуудаар 
бэлтгэсэн микробиологийн бэлдмэл

IV. Бусад
Биодинамик бэлдмэл
Кальцийн лигносульфонат
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Б. Ургамал хамгаалах бодис, өсөлт идэвхжүүлэгчид

Бодисын тодорхойлолт, найрлагад 
тавигдах шаардлага

Ашиглах нөхцөл

I Ургамал амьтны гаралтай
Замагны бэлдмэл А. Хатаах, хөлдөөх, тээрэмдэх зэрэг 

физик аргаар боловсруулсан байх
Б. Ялган авахын тулд уусгагч 
бодисыг аль болох бага 
ашигласан байх, эсвэл ус, калийн 
гидроксидоор ялган авсан байх 
В. Ферментацийн аргаар авсан байх

Амьтны бэлдмэл, тос
Зөгийн лав
Байгалийн гаралтай нематицид Хүчлийн гидролизын аргаар 

боловсруулаагүй байх
Кофе
Эрдэнэ шишийн уургийн гурил
Сүү, казейн гэх мэт сүүн бүтээгдэхүүн
Желатин
Лецитин
Винегар зэрэг байгалийн хүчлүүд
Нийм (Azadirachta indica)
Ургамлын тоснууд
Ургамлын бэлдмэлүүд
Ургамалд суурилсан дайжуулагчид
Прополис
Претрин (Chrysanthemum cinerariaefolium) Пипероны битоксид хориглоно
Куасса (Quassia amara)
Ротенон (Derris elliptica, Lonchocarpus spp. 
Tephrosia spp.)

Усны ойролцоогоос авч болохгүй

Риана (Ryania speciosa)
Сабадилла

II. Эрдсийн гаралтай
Хлорийн шохой (Кальц хлорид)

Бентонит, перлит, вермикулит, цеолит гэх 
мэт шавар
Зэсийн давсууд (сульфат, гидроксид, 
оксихлорид, октаноат гм.)

1 га талбайд жилд максимум 6 
кг зэс ноогдох нормоос давуулж 
болохгүй
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Эрдсийн тос (парафин гм.)
Хүхэрт шохой (кальцийн полисульфид)
Калийн бикарбонат
Кальцийн гидроксид Ургамлын зөвхөн газрын дээрх 

хэсэгт ашиглана
Силикат давс, кварц
Бикарбонат сод
Хүхэр

III. Бичил биетний гаралтай
Мөөгөнцрийн бэлдмэлүүд
Бактерын бэлдмэлүүд (Bacillus thuringiensis гм.)
Шимэнч хорхой, мэрэгч амьтад, ариутгасан 
шавжаас гарган авсан бэлдмэл 
Вирусын гаралтай бэлдмэлүүд

IV. Бусад
Биодинамик бэлдмэл
Нүүрсхүчлийн хий Шатахуун тослох 

материалын шатаахад 
ялгарах нүүрсхүчлийн хий 
ашиглахыг хориглоно. 
Зөвхөн дайвар бүтээгдэхүүн 
бусад боловсруулалтын 
үйл явцаас ялгарсан 
нүүрсхүчлийн хий байна.

Этилийн спирт
Хомеопатийн болон Аюурведийн бэлдмэл
Фосфат төмөр
Далайн ус, давстай ус
Саван

V. Урхи хавх, хамгаалах саад, дайжуулагч
Физикийн арга (өнгөтэй урхи, механик хавх гм.)
Хучлага, тор
Феромон урхи (зөвхөн урхи, тараагчид хийнэ)
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ХАВСРАЛТ 3

ОХААОУХХ (IFOAM)-ны 2014 онд шинэчлэн гаргасан стандартад 
заагдсанмал амьтны арчилгаа, маллагаанд ашиглахыг 

зөвшөөрөгдөх бодисын жагсаалт

БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Шүлтийн металлын карбонат
Кальцийн исэл (шохой, түүхий шохой)
Идэмхий поташ (калийн гидроксид)
Идэмхий сод (содын гидроксид)
Нимбэг, шоргоолжны, сүүний, хурган чихний болон цууны хүчил
Угж, хөх, саалийн төхөөрөмжүүдийг цэвэрлэх, ариутгах бүтээгдэхүүнүүд 
Этанол, изопропанол
Устөрөгчийн хэт исэл
Иод
Шохойн уусмал 
Ургамлын шахдас
Азотын хүчил (сүүний тоног төхөөрөмж)
Фосфорын хүчил (сүүний тоног төхөөрөмж)
Калийн ба содын саван
Содын карбонат
Содын гипохлорид (цайруулагч шингэн)
Ус, уур
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