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Араван жана Базар-Коргон районунун СПАлары тажрыйба алмашты
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23 – 24 августта СЭП долбооруна 2012-жылы
катышып жаткан Араван жана Базар-Коргон
районунун
алты
СПАсы
тажрыйба
алмашышты. Бул маарекенин максаты
СПАлардын иш-чаралары менен таанышып,
бири-биринен пайдалуу тажрыйбаларынан
үйрөнуп, алып кетүү болду. Катышуучулар
Базар-Коргон СПАларда сугат суу акысын
өндүрүлгөн эгиндин түурунө карай төлөп,
Аравандагы СПАларда болсо гектарга карай
төлөөрүн билишти. Базар-Коргондо “ОбиХает” СПАсы А/О менен баарлашып иштейт,
ал СПАга жыл сайын жардам катары 100000
сом бөлүп берип, сугат суу акысын да
биргеликте жыйнашат. “Мурап” СПАсында
мурабдарга айлык акы сууга болгон төлөмдун
чогулусууна жараша болот, канчалык көп
сугат сууга болгон акы чогултса, ошончолук
көп айлык алышат. Каналдарды тазалоого
бул СПАда бюджетинен жыл сайын 300000
сом бөлүнөт. “Тойчубек Чек” СПАсында суу
дарбазалары кулпка бекитилет, мындай чара

менен мыйзамсыз суу алууларга жол
берилбейт, о.э. бул СПАда “Соколок”
ыкмасын, сугат суу акысын берилген суунун
көлөмүнө жараша төлөөнү, текшерип иштетип
көрүп жатышат. Араванда “Сохил” СПАсында
катышуучулар СЭП долбоорунун алкагында
иштелип чыккан суу пайдалануучулардын
электрондук База Данныйы (БД) менен
тааныша алышты. Бул программа ар түрдүү
сугат төлөмдөрүнө бардык эсептөөлөрдү
жүргүзүп, квитанцияларды чыгарып, бардык
суу
пайдалануучулардын
эсептерин
көзөмөлгө алууга жардам берет.

СПА башкаруучулары тажрыйба алмашуу учурунда

Тамчылатып сугаруу системасын орнотуу боюнча Баткендеги тренинг
Баткен шаарында 23-24 августта тамчылатып сугаруу
системасынын дизайнын түзүп, орнотуу боюнча Баткен
облусунун консультант жана айыл чарба адистери үчүн эки
күндүк
тренинг
болду.
Бул
тренингдин
максаты
консультанттарды жана ритейлор адистерин тамчылатып
сугаруу системасынын дизайнын түзуп орнотууга үйрөтүү
болду. Тренингге “Мол
Түшүм” кооперативинин,
түрдүү
кеңеш
бурүү
кызматтарынын
жана
МЭУ
консультанттары,
Обладминистрация өкүлү, айыл чарба жагдайларынын реализаторлору
жана кызыккан багбандар
Катышуучулар трубада басым өлчөөдө
болуп, толугугу менен 23
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адам катышты. Теориялык бөлүмүндө ОКИБ тренерлери
сугаруунун түрлөрү, анын факторлору: евапотранспирация,
топурак тууралуу түшүнүк, жердин эңкейиши, эгиндердин
өнүгүү фазасы жана сугат нормалары, тамчылатып сугаруу
технологиясы, аны колдонуунун эрежелери, дизайн жасоо
жана орнотуу тууралуу айтып беришти жана аягында
тамчылатып сугаруу жөнүндө кино тасма көрсөтуштү. Экинчи
күнү практикалык бөлүмүндө катышуучулар талаага
чыгышты. Ал жерде катышуучулар практика жүзүндө дизайн
жасап, тамчылатып сугаруу системасын талаага коюп
системаны иштетүүнү үйрөнүштү. Башында тренер керектүү
кадамдарды айтып берди, андан кийин катышуучулар өз
алдынча системаны орнотуп иштетип да көрүштү. Мурда
тамчылатып сугаруу системасын колдонгон багбандар Айгүл
Мамадиева
жана А. Калысов колдонуу боюнча өз
тажрыйбалары менен бөлүштү.

СЭП Жаңылыктар Түрмөгү

Аравансай СПАларынын август-сентябрдагы Тегерек Столу

Базар-Коргон СПАларынын сентябрдагы Тегерек Столу

Араван районунун Аравансай
СПАларынын
кезектеги төртүнчү жана
бешинчи Тегерек Столу
28-августта
жана
27сентябрда болуп өттү.
Август айында Тегерек
Столду “Мехр Шавкат”
уюму алып барды. Катышуучулар өткөн айда болгон маалыматтар менен алмашты. РСЧБ начальниги Араван районундагы учурдагы суу маселеси тууралуу айтып берди,
СПАлар арасындагы сугат суу бөлүштүрүү тууралуу маалымат алмашышты, о.э. Базар-Коргон районунун СПАларынын тажрыйба алмашуу үчүн келип кеткени тууралуу да
айтып беришти. Сентябрь айындагы Тегерек Столдо, маалымат алмашуудан сырткары федерацияларды түзүү тууралуу да кызуу талкуу болду.

Базар-Коргон районунун
кезектеги Тегерек Столу 7сентябрда болуп өттү.
Негизги тема СПАлар
арасында болуп жаткан
иш-чаралар
туурасында
маалымат
алмашуу,
СПАлардын өөрчүп турган
көйгөйлөрүн
талкулоо
жана федерацияларды түзүү боюнча маалымат алуу болду.
Федерациялар тууралуу маалыматты Тегерек Столдун
коногу Кара-Суу РСЧБ начальниги Акжолова Жаниса
Абдилаевна айтып берди. Жаниса Аблилаевна, “Увам”
СПАлар Федерациясынын мурдагы башчысы катары,
өзүнүн бай тажрыйбасы менен бөлүшүп, федерацияны
түзүү үчүн кандай кадамдарды жасоо керектигин,
федерациянын артыкчылыктары жана кемчиликтери
тууралуу айтып берип, катышуучулардын тема боюнча
бардык суроолоруна толук кандуу жооп берди.

Багбандар менен талаада кызуу иш уланууда

Тамчылатып сугаруу боюнча Талаа Күндөрү

Август жана сентябрь айлары СЭП долбоорунун
багбандар менен СПА мураптарын суунун эффективдүү
колдонууга окутуу боюнча иш-чараларынын кызуу
мезгили болду. Сугат сууну өлчөө, сууну эсептөө, сугат
суу режими, сугатты пландаштыруу, Соколок ыкмасы,
агротехника экономикалык анализ жасоо, питомниктерде
көчөттөрдү өстүрүү ж.б. темалар боюнча окуулар жана
талаа күндөрү болуп өтту. Катышуучулар активдүү келип,
кызыккан темалары боюнча тактоочу суроолорду берди.
Айрыкча ар түрдүү суу өлчөөчү шаймандарды колдонуу
жана сугат сууга көлөмүнө жараша акы төлөө боюнча
темалар актуалдуу болду.

Тамчылатып сугаруу системаларын сатуучу өнөктөштөрдүн системаны демонстрациялоо боюнча Талаа
Күндөрү
14-сентябрда
Кадамжайда Токой жана
Жер Пайдалануучулар Ассо
-циациясы
менен,
18сентябрда Караван менен Кызыл-Кыяда “Агро Билим”
жана 23-сентябрда “Мол Түшүм” менен болуп өттү.

Жарнак
“Агро Базар” кооперативинин складында тамчылатып сугаруу
системасынын жаңы жагдайлары
Тамчылатып сугаруу системасынын материалдарынын жаңы
партиясы Кытайдан жаңы эле алынып келди жана сатылуу үчүн дүң
баада сатуучу «Агро Базар” Кооперативинин складына коюлду. Ал
сууну
үнөмдөгөнгө,
кайракы
жерлерде
бактарды
жана
теплицаларда жашылчаларды өстүрүп, мол түшүм алууга
мүмкүнчүлүк берет.
Тамчылатып сугаруу тууралуу тасманы сайттан көрсө болот
СЭП долбоору тамчылатып сугаруу тууралуу фильм иштеп чыкты.
Аны төмөнкү сайтка кирип көрүүгө болот http://www.youtube.com/

watch?v=cKWhr0bIJVA
Тамчылатып сугаруу системалары сатылат

Араванда мураптардын жардамчыларын окутуу учуру

Инидияда жана Кытайда жасалган тамчылатып сугарууу системалары “Агро Базар” Кооперативинде бар. Эгерде сатып алууга
кызыккандар болсо төмөнкү телефондорго чалып, сиздин
облусуңуздагы ритейлор менен байланышсаңыз болот: 0550912132, 0777-912132

Жаңылыктар Түрмөгүн СЭП долбоорунун адиси Венера Изабекова даярдады venera.izabekova@helvetas.org
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