
prevent    and 
soil compactionremediateқалай?

Топырақтың тығыздалуын
болғызбауға жəне

азайтуға болады

АЛДЫН АЛУ
ШАРАЛАРЫ

ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУ 

ШАРАЛАРЫ

ОҢТАЙЛЫ МАЛ 
ЖАЙЫЛЫМЫ 

ТАЗАЛАУ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ КӨБЕЙТУ

ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ БОЛУЫ

НЫҒЫЗДАЛЫП
ҚАЛУ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАСЫ

ТЕРЕҢ ТЫҒЫЗДАЛУБЕТКІ ТЫҒЫЗДАЛУ

ТОПЫРАҚ СУЫНЫҢ БОЛУЫ

Қаржылық қолдау көрсеткені үшін алғысымызды білдіреміз

Еуропалық 
Комиссия
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• Жайылым айналымы
• Бірлік алаңшаға келетін 
жануарлардың санын азайту

Жоғары 
жүктеме

Төмен 
жүктеме

• Өрістегі
кездейсоқ
қозғалыс

Топырақты табиғи жару үшін тамыры
терең өсімдіктерді отырғызу

(мысалға, жүгері мен 
жоңышқа сияқты)

Өсімдік тамырларын
топырақ ішінде

ыдырауға 
қалдырыңыз

Топырақты ең аз өңдеу
Жерасты 
ойықтары 

Күшті тамыр жүйесі 
бар дақылдарды 

пайдаланған ауыспалы егіс 
(мысалы, зәйтүндер, шомыр егу)

Агроорман шаруашылығы

• Өрістегі 
басқарылатын
қозғалыс

• Қозғалыс кезінде тайып кетуден сақтаныңыз.
• Топырақты кепкеннен кейін өңдеңіз.• Ылғал топырақты өңдемеңіз

• Жануарларға арналған
 жем үшін

• Отын өндірісі үшін
(сонымен қатар биоотын)

• Топырақты қопсыту

• Ауыспалы егіс
• Көң мен компостты қолдану
• Топырақты жабық ұстаңыз
• Топырақты ең аз өңдеу/мүлдем өңдемеу

(жайылым ретінде
шамадан тыс

пайдалану)

көң

көң

жабынды дақыл

ауыспалы
егіс

өсімдік 
қалдықтары

өсімдік қалдықтары

компост

• Жайылым айналымы
• Бірлік алаңшаға келетін 
жануарлардың санын азайту

Жоғары 
жүктеме

Төмен 
жүктеме

• Өрістегі
кездейсоқ
қозғалыс

pH деңгейін оңтайландыру және топырақ 
құрылымын қалыптастыру үшін 
органикалық заттарды қосу   

Топырақты табиғи жару үшін тамыры
терең өсімдіктерді отырғызу

(мысалға, жүгері мен 
жоңышқа сияқты)

Өсімдік тамырларын
топырақ ішінде

ыдырауға 
қалдырыңыз

Топырақты ең аз өңдеу
Жерасты 
ойықтары 

Күшті тамыр жүйесі 
бар дақылдарды 

пайдаланған ауыспалы егіс 
(мысалы, зәйтүндер, шомыр егу)

Агроорман шаруашылығы

Қабыршық құрылымы

• Өрістегі 
басқарылатын
қозғалыс

• Қозғалыс кезінде тайып кетуден сақтаныңыз.
• Топырақты кепкеннен кейін өңдеңіз.• Ылғал топырақты өңдемеңіз

• Жануарларға арналған
 жем үшін

• Отын өндірісі үшін
(сонымен қатар биоотын)

• Топырақты қопсыту

• Ауыспалы егіс
• Көң мен компостты қолдану
• Топырақты жабық ұстаңыз
• Топырақты ең аз өңдеу/мүлдем өңдемеу

(жайылым ретінде
шамадан тыс

пайдалану)

ТОПЫРАҚТЫҢ ТЕРЕҢ 
ТЫҒЫЗДАЛУЫН 

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 
ӨТЕ ҚИЫН

Егер сіздің 
топырағыңыз 

қазірдің өзінде 
тығыздалған болса 

не істеу керек?
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