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Малалоо

Үрөн

Себүү

Инсектицид

Чачүү

Жыйноо

2 500 2 500

1 400 1 400

30 кг/га 35 1 050

1 л/га 500 500

3 000 3 000

900 1 800

1 500

Тел. +996 (312/557/704/776) 91 99 99
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Саны Баасы Жалпы

15 150

1 500

www.atalyk.kg

экономикалык

Жер айдоо

2 жолу

Саман, пресс

18 27 000

85

Саны Баасы Жалпы

8 500

Дан, кг

ТАЗА КИРИШЕ 1 га 20 350

1 500

100

Чыгымдар

Киреше

Жалпы киреше 35 500

САФЛОР

ЪСТ/Р//Н/Н

ЪЗГЪЧЪЛ/КТЪР/

үрөндү сатып алуу жана түшүмдү
сатуу боюнча төмөнкүлөргө

кайрылыӊыздар

Пресстөө 14 1 400100

Тел. +996 (551) 999 617

Жалпы чыгымдар

Гербицид 4 л/га 500 2 000

сактоо үчүн үрөн  себүүгө 0,5-1,5 ай калганда 
Раксил, Максим, Виталон жана таасир этүүчү 
заты-тебуноказол башка препараттардын бар 
бири менен дарыланат.  1 тонна үрөндү  0,4 -
0,5 литр өлчөмдөгү дарынын -10 литр суудагы 
эритмеси менен дарылоо керек. Эгин 
талааларында  коңуздары жана узун тумшук
башка  зыянкечтер көбөйүп кеткенде болжол 
май айынын орто ченинде Каратэ – 0,3 л/га, 
Децис (0,2-0,3 л/га), Кинмикс (0,15 л/га) же 
башка талапка жооп берген препараттар 
чачылат. Буларга кошуп кошумча 
азыктандыруу, с с н стимулдаштыруу ө үү ү
максатында Лигногумат-0,25-0,4л/га. башка 
ө үү үс н  стимулдаштыруучу препараттарды 
колдонуу сунушталат. 
Зыянкечтерден жана илдеттерден 
комплекстүү коргоо иш-чараларын колдонуу 
аркылуу, сафлордун түшүмдүүлүгүн гектарына  
3,0-4,5 центнерге жогорулатууга мүмкүнчүлүк 
түзүлөт.

Сафлордун т\ш\мд\\л\г\н
кътър\\н\н ъзгъчъ ыкмалары
Биздин шартта сафлордун түшүмүн 
жогорулатуунун бир нече кошумча ыкмаларын 
колдонсок болот:
џ Эгүү мезгилинде (сеялкага минералдык азык 

заттарды кошо салып) 100 кг/га өлчөмдө 
аммофос чачуу;

џ Эгилген үрөндү топуракка (прикатывание) 
атайын шаймандар менен тебелетип тыгыздоо 
(уплотнение);

џ Отоо чөптөрдөн арылтуу үчүн (сафлор 
чыккандан кийин) эгин талааларын туурасынан 
малалоо (БЗТ-1,0 бороны зубовые тяжелые);

џ Зыянкеч пайда болгон жерлерде инсектицид 
чачуу;

џ Сафлорду эрте, убагында эгүү;
џ Жерди күзүндө айдоо; 
џ Үрөндү тандап эгүү;
џ Жерди эгүүгө сапаттуу даярдоо жана которуш-

туруп айдоону туура пайдалануу;
џ Аталган иш-чараларды так мөөнөтүндө аткаруу.

 

Бул басылма Америка Кошмо Штаттарынын 

Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу

Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды.

Басылманын мазмуну үчүн ACDI/VOCA жана ЭлДан Аталык 

жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо Штаттарынын 

өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. 

Аталык Үрөнү



Биологиялык ъзгъчъл\ктър\:
Сафлор — 1 жылдык чөп сымалдуу өсүмдүк. 
Вегетация мезгили 100-120 күн. Сафлор - ок 
тамырлуу, тереңдиги 2 м чейин таркалат.  
Өсүмдүктүн бийиктиги 85 -135 см чейин жетет. 
Сафлордун дан алуучу мөмөсү – диаметри 2,5 
– 3,5 см болгон көп гүлдүү корзинка. Ар бир 
өсүмдүктө корзинкалардын саны орточо 10 – 
20, жакшы шарттарда  80 ге жетиши мүмкүн. 
Даны бышкандан кийин жерге төгүлбөйт.    
Гүлдөрү кайчылашып чаңдашат.

Сафлордун артыкчылыктары:
Тамырларынын терең таркашы менен 
нымдуулукту топурактын терең катмарынан 
соруп алышат. Өсүмдүк ысык кургакчыл жана 
туздуу жерлерде өсүп, топуракты тандабайт. 
Үрөнү 4-5 градуста өнөт жана -4 -5 градус 
суукка чыдайт. Сафлордун гүлдөө жана бышуу 
мезгилинде жылуулукка болгон талабы жогору.
Жамгырлуу аба-ырайында абанын 
н жогору болушу гүлдөрд н ымдулугунун өтө ү
ча дашуусун начарлатат жана козу карын ң
илдеттерин ин рч ш н  шарт т з п гүл н өө ү ү ө ү ү , 
корзинкаларынын чиришине алып келет.

Себ\\ мъънът\:
Үрөндөрдүн  эрте себилиши сафлордун 
түшүмдүүлүгүнө   түздөн-түз таасирин 
тийгизет.   Оптималдуу мөөнөттөн 1 жума  кеч 
себилиши  түшүмдүүлүктүн 4-5 ц азайышына 
алып келээрин илимий изилдөөлөр 
тастыктайт. Эрте эгилген сафлордун өсүп-
өрчүшү абанын температурасы төмөн болгон 
мезгилде жүрөт. Бул мезгилде көп отоо 
чөптөрдүн үрөндөрү өнө элек мезгил болот. 

Эрте эгилген сафлорду отоо чөптөрдүн басуу 
деңг ли орто жана кеч эгилген сафлордон 1,5 ээ
– 2,0 эсе төмөн болот. Ошондуктан биздин 
шартта сафлор өтө эрте, же  талаада эгүүгө 
мүмкүнчүлүк пайда болушу менен эгилиши  
зарыл. Башкача айтканда сафлор февраль, 
март айларында эгилиши керек. Канчалык 
сафлор эрте эгилсе ошончолук түшүм жогору 
болот. Кеч эгилген сафлор жакшы түшүм 
бербейт.
Сафлордун суу менен камсыздалышы жана 
отоо чөптүн басышы анын 1 гектарда болгон 
көчөттүн саны менен түздөн түз байланыштуу 
экенин илимий изидөөлөр так далилдейт. Бир 
гектарга эгүү нормасынын 300 минден 800 
ми ге чейин көбөйүшү отоо чөптөрдүн 2 эсе ң
азайышына алып келет.
Үрөндү эгүү тере диги орточо 4-5 см, ным ң
жетишсиз болсо 5-8 см. Практикада себүү 
ыкмалары ар түрдүү болушу мүмкүн, жүгөрү 
себүүчү сеялка менен катар аралыктары (30 
же 60-70 см), көбүнчө дан эгиндерин себүүчү 
сеялка менен 15-30см аралыктарга  эгишет. 
Сафлордун 1 гектарга себүү нормасы – 0,35- 
0,5 млн даана. Ал 1000 даана үрөндүн 
салмагына байланыштуу орточо 18-30 кг. Биз 
35 кг/га сунуштап жатабыз.  Норманын мындай 
болушу (же мындан да көп болушу)  себилүүчү  
жердин жакшы даярдалбагандыгынан, 
сеялкалардын жетишсиздигинен же 
сапатсыздыгынан  жана эгилген үрөндөрдүн 
толук чыкпагандыгына байланыштуу. 
Оптималдуу өлчөмдө эгилген үрөн отоо 
чөптөргө каршы жакшы  боло алат. атаандаш
Жазында отоо чөп көп баскан талааларды 
(сафлор өсүп чыккандан кийин) эгинди 
ту расынан малалашат.у

Отоо чъптъргъ каршы ыкмалар
Көп жылдык отоо чөптөр менен күрөшүүдө 
себүүгө даярдалган  топуракка (жерге)  
чачылуучу  гербициддердин  натыйжалуулугу
өтө жогору (Гезагард 500, 3 л/га, Стомп 4 л/га, 
Дуал Голд-2,0 л/га). Аларды үрөн себүүгө 
чейин же себүүдөн кийин, үрөндөр жер бетине 
өнүп чыкканга чейин колдонсо болот. 1га 
аянтка орточо 200-300 л суу менен чачабыз. 
Бул гербициддердин иштеши үчүн топурак 
нымдуу болуш керек, кургак топуракта 
алардын таасири аз болуп калат.

Сафлорду зыянкечтерден жана
илдеттерден коргоонун жолдору
Биздин шартта коркунуч алып келген 
зыянкечтер:  коңуздары жана узун тумшук
шире.
Сафлордун көбүрөөк таркалган илдеттери 
дат, фузариоз жана септориоз болушу 
ыктымал. Булардын ичинен көбүрөөк зыян 
келтирген  илдети.дат
Негизги эгиндерди коргоо иш-чара болуп анын 
туура агротехникасын камсыздоо эсептелет. 
Жерди терең айдоо -   жана  узун тумшуктар
башка зыянкечтердин санын кескин 
азайтуунун негизги жолдорунун бири.   
Сафлорду мөөнөтүнөн кеч калбай эгүү, отоо 
чөптөрдү жок кылуу менен зыянкечтердин 
зыяндуулугун азайтууга болот. Сафлор 
эгилген талааларда которуштуруп айдоону 
сактообуз зарыл, же сафлор өст рүлгөн ү
жерлерге кайрадан    4-5 жылдан кийин гана 
өст рүү сунуш кылынат.  Которуштуруп айдоо ү
менен сафлорду зыянкечтерден, илдеттерден 
жана отоо чөптөрдөн сактоого шарт түзүлөт.  
Сафлорду зыянкечтерден жана илдеттерден 

Сафлорду ъст\р\\н\н техникалык нускамасы
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