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Бул эмгек соя өстүрүүчүлөргө жана соя өстүрүүнү максат 
кылган фермерлерге арналат. Соя улам барган сайын 
рентабелдүүлүгү жогору өсүмдүк катары бааланып, 
көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда.

Бул китепче  өз алдынча соя өстүрүп, киреше табууну 
каалаган ар бир дыйкандын түйшүгүн жеңилдетет. Дыйкан, 
адис агрономду  же консультантты издеп сурамжылоого 
короткон убактысын үнөмдөйт жана аларга кеткен 
чыгымы азаят. Бул китепче соя өстүрүүдө дыйкандардын 
талааларында практикалык жасалган тажрыйбаларга таянып 
даярдалгандыктан, соя өстүрүүнү жаңы баштаган дыйкандар 
үчүн керектүү.

Бул басылма Америка Кошмо Штаттарынын Эл аралык 
өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу Америка 
элинин жардамы менен ишке ашырылды. Басылманын 
мазмуну үчүн ACDI/VOCA жана Helvetas жооптуу, ал USAID 
же Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн көз карашын 
сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес.
 
USAID Агро горизонт долбоору тарабынан иштелип чыккан.



1. Кириш сѳз

2. Соянын ботаникалык мүнөздөмөсү жана 
биологиялык өзгөчөлүктөрү

3. Өсүү шарттары

3.1. Инокуляция жана соянын которуштуруп 
айдоодогу орду

3.2. Жылуулукка болгон талабы

3.3. Нымдуулукка болгон талабы

3.4. Топуракка болгон талабы

4. Агротехникалык иш чаралар

4.1. Айдоо

4.2. Себүү

4.3. Жер семирткичтердин колдонулушу

5. Коргоо иш чаралары

6. Жыйноо

7. Соя ѳстүрүүнүн экономикалык эффективдүүлүгүн 
аныктоо

Мазмуну

2

2

4

4

4

5

6

6

6
6

8

9

11

11



2

1. Кириш сѳз

Буурчактуу өсүмдүктөр ичинде 
соя өзгөчө орунду ээлейт. 
Соянын данында 40-45% белок, 
18-22% май бар. Соянын даны 
белокко бай болгондуктан аны 
Кытай, АКШ, Япония жана 
башка көптөгөн өнүккөн өл-
көлөрдө тамак-аш катары, кон-
дитер азыктарын даярдоодо 
колдонушат. Диабет оорусуна 
чалдыккан адамдар үчүн диетикалык азык катары сунушталат. 
Ал эми Кыргызстанда негизинен мал чарбасында концен-
трациялык тоют катары колдонсо болот. Анткени, 1 кг соя 
данынын составында 1,38 тоют бирдиги, 380 гр сиңимдүү 
протеин бар. Сиңимдүү протеиндин өлчөмү жүгөрүгө са-
лыштырмалуу дээрлик 4 эсе жогору. Соя данында лизин, ме-
тионин, триптофан сыяктуу алмаштыргыс аминокислоталар 
бар, алар болсо тоюттук баалуулугун арттырат.

Соя катар аралыктары иштетилүүчү, чанактуу өсүмдүк катары 
которуштуруп айдоодо чоң агротехникалык мааниге ээ. 

Соянын мекени болуп түштүк-чыгыш Азия эсептелет. 
Кытайда биздин доорго чейинки 600 жыл мурда белгилүү 
болгон. Ал эми Европа мамлекеттеринде 18 кылымдан 
баштап өстүрүлө баштаган. Жөнөкөй, көп жумушту талап 
кылбаган өсүмдүк. Учурда дээрлик бардык жумуштары 
механизациялаштырылган. 

Соя боюнча жазылган бул эмгекте анын ботаникалык 
мүнөздөмөсү, биологиялык өзгөчөлүктөрү, өстүрүүдөгү 
агротехникалык эрежелер анын ичинде сояны коргоо 
чаралары боюнча кеп-кеңештер берилет.
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2. Соянын ботаникалык мүнөздөмөсү жана 
биологиялык өзгөчөлүктөрү

Соя – бир жылдык, түз өсүүчү өсүмдүк. Негизги тамыры 
андан өсүп чыккан көптөгөн каптал тамырлардан турат. 
Жалбырактары үчтүк типте, бышуу мезгили жакындаганда 
саргарып түшө баштайт. Гүлү ак жана фиолет (кызгылт-кѳк) 
түстө болот. Ар бир буурчакта 1-4 мөмө даны түйүлөт. Мөмө 
буурчактар жарылып кетпей, бекем турат. 1000 даана дандын 
салмагы 150-300 гр.

Өсүмдүктүн бийиктиги 70-150 см, жыгылып калбайт. Соя 
жылуулукту, нымдуулукту сүйүүчү жана өзү менен өзү чаңдашуу-
чу өсүмдүк. Үрөндөрү +6...+80С температурада өнө баштайт. 

Вегетациялык өсүү мезгили 130-150 күндү түзүп, май айынан 
сентябрь айына чейин созулат.

Тамыры

Сөңгөгү

Биринчи жуп 
жалбырактар

Буурчак
Гүлү

Үчтүк жалбырак
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3. Өсүү шарттары

3.1. Инокуляция жана соянын которуштуруп 
айдоодогу орду

Сояны которуштуруп айдоодо топурактын асылдуулугун 
жакшыртууга шарт түзүлѳт, топурактын түзүлүшү оңолот, 
азот элементи топтолот. Бизди курчап турган, биз дем алып 
жаткан абанын составында 78%дын айланасында газ түрүндө 
азот болот. Ал абадан азотту тамырдагы клубенькалардын 
жардамы менен сиңирип алып, топуракка топтойт (бир 
жылда гектарына 150-200 кг азот топтойт).

Бул өтө татаал кубулуш, анын натыйжалуулугун арттыруу 
максатында үрөндөрдү Ризобиум деп аталган тирүү 
бактериялар менен дарылашат, илимий тил менен айтканда 
инокуляция кылышат. Ал бактериялар тирүү болгондуктан, 
аны менен иштөөдө белгилүү эрежелердин сакталышы талап 
кылынат. Ал талаптардын бирөөсү - дарыланган үрөндү 
күндүн нурунан сактоо жана мүмкүн болушунча тезирээк 
себүү зарыл. Инокуляция эсебинен соя жакшы өсүп-өнүгүп 
мол тушүм берет да, өзүнөн кийинки өсүмдуктөргө да азык 
заттарды көбүрөөк калтырат. 

Сояны дан эгиндери, жүгөрү, бир жылдык чөптөр, 
картошка, кызылча өсүмдүктөрүнөн кийин өстүрүү жакшы 
натыйжаларды берет. Сояны өзүнүн ордуна кайра эгүүгө жана 
буурчактуулардан (нокот, буурчак, нут ж.б.) кийин өстүргөнгө 
болбойт.

3.2. Жылуулукка болгон талабы 

Соя – жылуулукту сүйүүчү өсүмдүк, 
күрүчкө салыштырмалуу жылуулукту 
көп талап кылат. +150Стан жогору 
орточо суткалык температуранын 
суммасы +2200...+27000С түзөт. 
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Өнүп чыккандан кийин -20С суукка чыдайт. Гүлдөө мезгилинде 
+130Стан төмөнкү жылуулукта гүлдөр жана буурчактар түшүп, 
түшүмдүүлүк төмөндөйт.

3.3. Нымдуулукка болгон талабы 

Соя нымдуулукту сүйүүчү өсүмдүк. Бир гектардан 35-40 
центнер түшүм алуу үчүн май айынан сентябрга чейин 
топурактагы нымдуулуктун керектүү өлчөмү болушу шарт. 
Топурактагы керектүү нымдуулукту камсыздоо үчүн сугат 
иштерин жүргүзүү зарыл.

Кыргызстандын климаттык шарттарында топурактын түрүнө, 
аба ырайынын өзгөрүлүшүнө карап, орточо 4-5 жолу 
сугарылат. Сезондо бир гектар жерге 4800-5500 м3 жакын суу 
берилет. 

Эгерде 5 жолу сугарылса, ал төмөндөгүдөй өлчөмдө 
бөлүштүрүлөт: 

 1-сугатта 800-900 м3/га

 2-сугатта 1000-1200 м3/га

 3-сугатта 1200-1300 м3/га

 4-сугатта 1000-1200 м3/га

 5-сугатта 800-900 м3/га

Орточо алганда, биринчи сугат гүлдөгөнгө чейин, 
2-3-4-сугаттар гүлдөгөн убактан баштап, гүлдөө, гүлдөп бүтүү 
жана дан алуу мезгилдерине дал келиши керек. Бешинчи сугат 
дан алуу-бышуу мезгилине туура келет. Данчалары түзүлө 
баштаган мезгилде суунун жетишсиздиги буурчактардын 
түшүүсүнө алып келет, бирок данчалардын санына таасир 
бербейт. Өтө кургакчылык болгон жылдары 6-7 жолу сугат 
жүргүзүлүшү да мүмкүн, ошондуктан суу тартыш болгон 
жерлерде соя өстүрүү сунушталбайт.
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Жөөктөп сугаруу убагында, тегиз жерлердеги жөөктөрдүн 
узундугу (эки ок аралыктардын аралыгы) 110-130 м болгону 
туура.

3.4. Топуракка болгон талабы

Соя топурактын нейтралдуу (pH 6-7) чөйрөсүндө жакшы 
өсөт. Кычкыл чөйрөдө азот топтоочу бактериялар өөрчүбөйт. 
Щелочтуу топуракта хлороз илдети пайда болот, башкача 
айтканда темирдин жетишсиздигинен жалбырактар агыш 
түскө айланат. 

Нымдуулукту аз кармаган, тайыз жана ылдый жердеги 
топурактар жарабайт.

4. Агротехникалык иш чаралар

4.1. Айдоо

Сояны айдоо жерине буга чейин картошка, жашылча, арпа, 
буудай өсүмдүктөрү эгилген болсо 23-25 см, ал эми жүгөрүнүн 
орду болсо 27-30 см тереңдикте жүргүзүлөт.

Жазында күздө айдалган жердеги отоо чөптөрдү жок кылуу 
менен топуракты майдалап, борпоң абалга келтирип даярдоо 
керек. Жазында айдалган жерлерге сояны өстүрүү сунуштал-
байт, себеби топурак кесектүү болуп калат, ага кошумча мын-
дай топурактарда нымдуулук жетишсиз болот. Демек, эгилген 
үрөндөр тегиз чыкпай, натыйжада түшүм аз болуп калат.

4.2. Себүү

Кыргызстанда, негизинен соянын eMerge 258, 289, 3010 жана 
башка сорттору өстүрүлөт, учурда түштүк аймакта eMerge 
258 сорту эгилип-өстүрүлүүдө.
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Себүү мөөнөттөрү:
Сояны аба ырайына бай-
ланыштуу орточо 10-12 
апрелден, топурактын үрөн 
себүү тереңдигиндеги тем-
пература +12...+140С бол-
гондо себүү керек.

Себүү мөөнөтү топурактын 
тапка келиши менен белги-
ленет, себүүнү өз убагында 
жүргүзүү өтө маанилүү.

Эрте эгилсе топурактын муздактыгы жана жазында бат-бат 
жааган жамгырдын айынан жер бети каткалаң болуп, соянын 
өнүп чыгуусуна терс таасир тийгизет. Ал эми кеч эгилип 
калган учурда жер кургак болуп кошумча сугаруу талап 
кылынат. Бул учурда, дагы бир терс таасири болуп, кеч калып 
эгилген соянын үрөндүк данчаларын канаттуулар (көгүчкөн) 
жеп коюшу мүмкүн.

Себүү өлчөмү: 1 м2 жерде 45-60 өсүмдүктүн болушу опти-
малдуу, демек 1 га аянтта 450000-600000 даана көчөт болот.

Жөөктөр аралыгы, себүү нормасы: 45-60 см катар 
аралыкта себүү оптималдуу деп эсептелинет. Иш жүзүндө 
себүү катар аралыгы 60 см аралыкта жүргүзсө болот. Эрте 
бышуучу сояны 45 см катар аралыкта өстүрсө болот. 1000 
даана дандын салмагына карап 1 гектар жерге 60-120 кг үрөн 
керектелет.

Себүү тереңдиги: Үрөн топурактын түрүнө, нымдуулугуна 
карап 2-5 см тереңдикте себилет.
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4.3. Жер семирткичтердин колдонулушу
Соя өстүрүүдө минералдык жер семирткичтер салыштырма-
луу көп өлчөмдө колдонулбайт жана алар көбүнчө үрөн себүү 
алдынан чачылат. 100 кг соя данын алуу үчүн 8,8 кг азот, 2,8 кг 
фосфор, 3,6 кг калий керектелет. 

Азоттук жер семирткичтер: 3500 кг соя даны үчүн 300-
310 кг азотту керектейт, анын 60-70% ын азот топтоочу 
бактериялар камсыз кылышат. Жетпеген өлчөмүн 1 гектар 
үчүн 50-100 кг өлчөмдө, гүлдөө башталганга чейин чачуу 
керек.

Фосфордук, калийдик жана магнийдик жер 
семирткичтердин колдонулушу:

P2O5 K2O Mg
1 гектардан 35 ц түшүм 
алуу үчүн, таасир берүү зат 
эсебинде, кг:

100 125 20

Топурактагы өсүмдүк 
калдыктарындагы 
пайдаланылуучу заттар, кг:

25 65 15

Жетпеген бөлүгү, кг: 75 60 5

Жер семирткичтердин жетпеген бөлүгүн азыктандырууда 
берүү керек. 

2-5 см 6-8 см
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Мисалы:

Эгер жерге фосфорду 75 кг өлчөмдө берүү керек болсо, 
аммофос түрүндө 75 кг: 0,46% = 163 кг/га колдонуу керек. 

Калийге болгон муктаждыгы 60 кг түзсө, калий сульфаты 
түрүндө 60 кг: 0,50% = 120 кг/га берүү керек.

Жогорудагы нормалар орточо көрсөтүлгөн, анткени соянын 
азык заттарды топтоо менен өзүн-өзү багышы жана топуракта 
калтырышы ар дайым эле жакшы боло бербейт.

Мунун кээ бир себептери: 

 Үрөндөрдүн инокулянт менен туура дарыланышы, эгилиши. 
Үрѳн канчалык туура дарыланып, күн нурунан этиятталып, 
тезирээк эгилсе ошончолук жакшы. 

 Жердин, топурактын асылдуулугу. Топурактын асылдуулугу 
жогору болсо, анын составында молибден, цинк, темир, бор, 
марганец сыяктуу элементтер менен соя өсүмдүгү өзүн толук 
камтый алат да, азык топтоонун өлчөмү жогору болот.

5. Коргоо иш чаралары
Мол түшүм алуу үчүн дыйкандар төмөнкү эрежелерди 
сактоосу сунушталат: 

 Таза үрөндүк материалдарды 
колдонуу шарт, анткени 2 
жыл колдонулган соң үрөн 
эскирет. 

 Которуштуруп айдоону сак-
тоо. Буурчактуулардан (буур-
чак, нокот) кийин өстүрбөө 
керек. Антпесе пайда болгон 
оорулар жайылып кетүү коркунучу бар.

 Отоо чөптөрдөн тазалап туруу. Өзгөчө соя жаш убагында 
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отоо чөптөрдүн көбөйүп кетиши түшүмдүүлүктү кескин 
түшүрөт. Аларга каршы агротехникалык иштер, мисалы өз 
убагында туура малалоо, катар аралыкты культивациялоо 
жана кетмен чабык иштерин жүргүзүү зарыл. Кетмен 
чабык иштерин азыраак аянттарда жүргүзүү жеңил, ал 
эми чоң аянттарда химиялык ыкманы колдонууга болот. 
Ал үчүн шамек жана башка буудай сымал жалбырактуу 
отоо чөптөргө каршы, соянын үрөнүн сепкенден соң 
көчөт өнүп чыкканга чейинки убакта Стомп гербицидин 
1 гектарга 4-5 литр өлчөмүндө колдонсо болот, бирок 
себилгенден кийин топуракта жетишээрлик нымдуулук 
болушу керек. Анткени кургак топуракта Стомп гербициди 
жакшы натыйжа бербей калат. Ал эми соя өсүп жатканда, 
же болбосо кийинки чыккан шамек жана башка буудай 
сымал жалбырактуу отоо чөптөргө каршы Зеллек-Супер 
гербицидин колдонууга болот. Аны отоо чөптөрдүн 2-6 
жалбырак фазасында 1 га аянтка 0,5 л/га өлчөмундө 200-
300 л суу менен чачуу сунушталат. 

 Туура агротехниканы колдонуу менен жана которуштуруп 
айдоо аркылуу зыянкечтердин алдын алса болот. Бирок 
кээ бир жылдары өтө ысыкта, кургакчылыкта желе кенеси 
зыян келтириши мүмкүн. Аларга каршы биологиялык 
жана химиялык жол менен күрөшсө болот. Биологиялык 
жол менен күрөшүүдө Оштогу биолабораториядан 
алтын көздүн жумурткаларын жана амблисейус кенесин 
колдонсо болот, анткени алтын көз менен амблисейус желе 
кенесинин табигый душмандары. Химиялык жол менен 
каршы күрөшүүдө Неоронду гектарына 1,5-2 л өлчөмүндө 
чачуу сунушталат. Буларга кошумча Ниссоран препаратын 
0,3-0,4 өлчөмүндө колдонуу зарыл. Неорон желе кенесинин 
жумурткаларына анча таасир бере албайт, чоң кенелерди 
жана алардын личинкаларын жок кылат, ал эми Ниссоран 
тескерисинче кененин жумуртка, личинкаларына таасир 
берет. Бирок, чоң кенелерди жок кыла албаганы менен, 
аларды тукумсуз абалга калтырат.



11

6. Жыйноо
Бышуу алдынан жалбырактар 
сары түскө боелуп, түшө баштайт. 
Буурчактар карамтыл түскө 
айланат. Бышуу бирдей жүрбөсө 
жана кургак аба ырайына туш 
келсе, кээ бир жалбырактары түшө 
элек мезгилинде жыйноо керек. 
Бышуу мезгилинде данчаларда 
12-16% нымдуулук болот. Сактоо үчүн 12-13% болушу зарыл.

7. Соя ѳстүрүүнүн экономикалык 
эффективдүүлүгүн аныктоо

I. Киреше бѳлүгү
Аянт 1 га

№ Түшүм Түшүмдүн 
көлөмү (кг)

Баасы 
(сом/кг)

Сатуудан 
түшкөн 

киреше (сом)
1 Даны 2500 28 70000

2 Саманы, 
пресс 200 120 24000

Жалпысы 94000

II. Чыгаша бѳлүгү

№ Өстүрүүгө кеткен 
каражаттар

Өлчөмү, 
кг

Баасы, 
сом

Сумма, 
сом

Эмгекке 
кеткен 
убакыт 
(саат)

1 Үрөн 80 58 4640 4

2 Айдоо 1 3000 3000 4

3 Малалоо 2 1200 2400 4
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4 Себүү 1 1500 1500 5

5 Агат алуу 1 1300 1300 3

6 Культивация 2 1300 2600 4

7 Сугаруу 5 1000 5000 60

8 Чабуу 1 5000 5000 100

9 Жер семирткичтер 
(Аммофос) 150 25 3750 3

10 Инокулянт 0,2 9 1800 2

11 Химикаттар 1 1200 1200 2

12 Химикат чачуу 1 1000 1000 2

13 Түшүм жыйноо 1 5000 5000 5

14 Салыктар жана 
башка төлөмдөр 1 1400 1400 1

15 Пресстөө 200 20 4000 4

16 Транспортировка 1 1000 1000 2

Жалпы чыгаша     44590 145

III. Жыйынтыктоо бѳлүгү

Жалпы киреше (сом) 94000

Жалпы чыгаша (сом) 44590

Таза киреше (сом) 49410

Чыгымдалган ар бир сомдун кайтарымы 2,1

Төлөнбөгөн эмгек күчү (күн) 18

Ар 1 күнгө түшкөн пайда 4666

Өздүк наркы 1 кг (сом) 17,84
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Эгерде дыйкандар сугаруу жана чабык иштерин өздөрү 
жүргүзсө, жыйынтык төмөндөгүдөй болот:

Жалпы киреше (сом) 94000

Жалпы чыгаша (сом) 34590

Таза киреше (сом) 59410

Чыгымдалган ар бир сомдун кайтарымы 2,7

Төлөнбөгөн эмгек күчү (күн) 18

Ар 1 күнгө түшкөн пайда 4666

Өздүк наркы 1 кг (сом) 13,84

Бул китепче авторлордун тажрыйбаларынын негизинде 
даярдалды жана колдонулган сүрөттөр интернет булактарынан 
алынды.




