
Айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата Бишкекте “АгроТехЭкспо-2021” айыл чарба
көргөзмө-жарманкеси 22-24 октябрь күндөрү Айыл чарба министрлиги тарабынан уюштурулуп
өттү. Органикалык азыктар жарманесинде “BIO-KG” Органикалык Кыймыл Федерациясы
көзөмөлдөгөн органикалык аймактардын биофермерлери өндүргөн азыктарын шаар тургундарына
жылдагыдай жылуу маанайда, бул ирет “Оп майда” эко-фестивалынын коштоосунда сунушташты
(бул жарманке Органикалык Кыймыл Федерациясынын 10 жыл арасындагы 10чу жарманкеси). 
 Ошондой эле, жарманкеде асыл тукум малдын жаңы породалары жана органикалык азыктар шаар
тургундарына сунушталды. Айыл чарба техникаларынын көргөзмөсүнө 200дөн ашык ата мекендик
жана чет элдик компаниялар катышып, тракторлордун жана агрегаттардын жаңы түрлөрүн
көрсөтүштү.

"АгроТехЭкспо-2021" алкагындагы "Алтын Күз " жарманкеси 

Ысык-Көл областында Корея Республикасынын KOICA агенттигинин Кыргыз
Республикасында “Органикалык айыл чарба жаатындагы саясатты иш жүзүнө
ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу” долбоору
ишке ашырылууда.  Долбоор 2019-жылдан 2023-жылга чейин аткарылат.
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Фермерлердин жеңилдетилген шарттарда компаниялар менен келишим түзүүгө шарттар
сунушталды, техниканы лизингге алуу варианттары каралды. Иш-чарага министрлер кабинетинин
төрагасы, президенттик аппараттын жетекчиси Акылбек Жапаров катышып, Орус-Кыргыз Өнүктүрүү
Фонду менен биргеликте Кыргызстанда эң ири айыл чарба лизинг компаниясын ачуу пландалып
жатканын белгиледи. Айыл чарба министрлиги ушул жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен өлкөдө
246млрд.сомдук продукция өндүрүлгөнүн билдирди. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик
60млрд.сомго көп, ал эми кайра иштетүү тармагында 113% өсүш болуп, 29млрд.сомго жеткен. 
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Атагы алыска тараган, наркы жогорку "мышык тамырын" (валериана) жыйноо
Ак-Суу районундагы Маман айылынын дыйкандарына валериана тамырын казууга атайын техника
жардамга келип, иштерин биртоп жеңилдетүүдө. Бул техника тамырды жөн гана казып бербестен,
тамырларды «барабанда» айлантып топурактан бошотуп тазалап берет. Атайын техника Ак-Суудагы
«Сары-Кенч» кооперативине тийиштүү жана Европадан атайын буйрутма менен алынып келинген.
1 гектарды казып берген акысы 35 000 сом, 1 күндө орточо 1 гектар жерди казат.

Кылычын кармап кыш келгенче, Маман айылынында валериана тамырын казып алуу иштери кызуу
жүрүп жаткан учуру. "Маман Органик" кооперативинин дыйкандары валериана тамырын казып
алуудагы көйгөйлөрү жана аны чечүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Долбоордун юттюб-каналында
ойлорун билдиришти. 

Органикалык азыктар керектөөчүлөрүнүн тапшырыктарын көзөмөлдөө
Долбоордун жергиликтүү кеңешчиси, кошумча нарк чынжырчасын (ЦДС) түзүү боюнча адис -
Бегимай Таалайбекова "Maman Organic" кооперативинин биофермерлери менен жолугушуп,
органикалык азыктардын керектөөчүлөрүнүн буйрутмалары боюнча эсептерин жыйынтыктады.
Ошону менен бирге, "Tosor Organic" кооперативинин жетекчиси - биофермер Талант Базаркуловго,
"Maman  Organic" кооперативинин жетекчиси - Акылбек Токомбаевге,  Organic Expo-2021
жарманкесине активдүү катышкандыгы тууралуу Органикалык айыл чарба боюнча
Департаментинен Сертификаттарга ээ болушту.  

https://www.facebook.com/hashtag/organic_expo_2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQUAA1u2q_uMpaWV5L2F-F-GI0MNUB4yNwlA1_NZ6uNwZmQfFU_R_FrJdOGOpTPV6NDjMOUTFSK1VHGMTjR7nWNUt3Jcjgp-VGC0sjMQj3jWwTyEqOnXhi1TacEuWDMI0GmR4fo6DoN2z1TkmqgnqtH2IxaBqli2ZcQG_4Yvgsaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQUAA1u2q_uMpaWV5L2F-F-GI0MNUB4yNwlA1_NZ6uNwZmQfFU_R_FrJdOGOpTPV6NDjMOUTFSK1VHGMTjR7nWNUt3Jcjgp-VGC0sjMQj3jWwTyEqOnXhi1TacEuWDMI0GmR4fo6DoN2z1TkmqgnqtH2IxaBqli2ZcQG_4Yvgsaw&__tn__=*NK-R
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Органикалык айыл чарбачылыгын жүргүзүүдө Бордос суюктугун жана Жез купоросун даярдоо
ыкмалары жана аларды колдонуу боюнча маалыматтарды KOICA Органикалык Долбоорунун
агроному - Бермет БЕЙШЕНКАНОВА  дыйкандарга төмөнкү постерлерди колдонууга сунуштайт:

Долбоордун агроному дыйкандарга сунуштайт

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81_%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMOQjg02EO9iMbCRiRh0pGS-GZdkui7qaKmNiSztj6ah-v6zPXz-b5Gnwbx9FORhh1PmjJStx1cOvCoMgI9lc2B4GA366IYsE3JdUeRxaiT_I_fNQCrL7u0SCt0QP7A55gmBcBJGTZUtAy5KoTNre2TLhKOWr5CClr8vsU363_8A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/koica_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMOQjg02EO9iMbCRiRh0pGS-GZdkui7qaKmNiSztj6ah-v6zPXz-b5Gnwbx9FORhh1PmjJStx1cOvCoMgI9lc2B4GA366IYsE3JdUeRxaiT_I_fNQCrL7u0SCt0QP7A55gmBcBJGTZUtAy5KoTNre2TLhKOWr5CClr8vsU363_8A&__tn__=*NK-R


 27/10/21                                                                                                                                             №27

KYRGYZ ORGANIC NL#27                                                                                                                                                     page 4

Долбоордун алкагында 2021-жылдын 18-октябрынан 29-октябрына чейин “Кыргыз
Республикасында мыйзамдын жана системанын инфраструктурасын өнүктүрүү” боюнча тренинг
Конкук университети тарабынан (Сеул, Корея) уюштурулуп аткарылууда.
Тренинг мазмуну 15 лекцияны камтыйт. Катышуучулар Кореяда органикалык айыл чарбасы кандай
этаптарды басып өткөн, Хансалим кооперативинин тажрыйбасы, органикалык айыл чарба
жүргүзүүдө мыйзамдуулук системасы кандай болуш керек, Кореядагы Янгпең, Госан
провинцияларында иштеп аткан стратегиялар тууралуу кенен маалыматтарды өздөштүрүүдө.

Ошондой эле органикалык дыйканчылык илимдери боюнча мисалдар, Кореяда органикалык
азыктарды сертификациялоо системасы, органикалык сертификациялоо Борборун негиздөө,
аткарыла турган функциялары, башкаруу негиздери боюнча тренинг өтүүдө. Мурдагы
тренингдерден өзгөчөлүгү – ар бир тренинг аягында өз алдынча тапшырмалар аткарылып,
суроолорго жооптор берилип, Кыргызстанга ылайыктуу системалар талкууланууда.

Долбоордун алкагындагы Департамент адистери үчүн тренингдер уланууда

ЕАЭБ органикалык айыл чарбасы боюнча Жол Картасын кабыл алуу процесстери
Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн жалпы
органикалык рынокту түзүүсү органикалык продукцияны ЕАЭБ
жарандары үчүн жеткиликтүү кылат. Бул тууралуу Евразиялык
экономикалык комиссиянын тегерек столунда Роскачествонун
башчысы билдирди. Максим Протасовдун айтымында, эгерде
органикалык рынок азыркы өсүшүн жылына 10-12% темп
менен уланта берсе, 2030-жылга чейин ал болжол менен 300
миллиард долларга жетет.  
Тиешелүү келишим даяр жана 2022-жылдын аягына чейин кол
коюлушу керек. Бул тууралуу бүгүн Евразия экономикалык
комиссиясынын Евразия экономикалык биримдигинин
алкагында органикалык айыл чарба продукциясынын
бирдиктүү рыногун калыптандырууга арналган тегерек
столунда Роскачествонун жетекчиси М.Протасов билдирди. 

Максим Протасов, Роскачествонун жетекчисинин айтымында: «ЕАЭБ өлкөлөрүн башка мамлекеттер
чет элдик продукцияларды сатуу рыногу катары гана кабыл албашы керек. Чет элдик кесиптештер
түшүнүшү керек: сиз жана мен эл аралык органикалык рынокто толук кандуу жана активдүү
катышуучуларбыз, чынчыл жана жогорку сапаттагы азыктарды жеткирүүчүбүз. ЕАЭБ алкагында
органикалык айыл чарба продукциясынын эркин жүрүүсүн камсыздоого багытталган эл аралык
келишимдин түзүлүшү сертификациянын жол-жоболорун жөнөкөйлөтүп, таза атаандаштыкты
өнүктүрүүгө, андан да маанилүүсү кызматташууга шарт түзөт деп ишенем. Бул акыры органикалык
заттардын жеткиликтүү баасын түзүүгө өбөлгө түзөт. Мындан тышкары, мындай келишимге кол коюу
дүкөндөрдүн текчелерин этикеткаларында жалган убадалар менен псевдоорганикалык заттардан
тазалоого өбөлгө түзөт жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрүнүн продукциясынын экспорттук
потенциалын жогорулатат».
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Бишкек шаарынын Ала-Тоо аяндында, "Кимчи фестивалы жана
салттуу корей суусундуктары"  дегустациясы өтөт. Салттуу корей
тамактары болгон Кимчи жөнүндө көбүрөөк билип, салттуу корей
суусундуктарынан даам татып көрүңүз. Бул күнү KOICA Корей-Кыргыз
эл-аралык Кызматташуу Агенттигинин стенди да иштейт. 
Күнү: 30.10.2021, Убактысы: 11:00-15:00
Маалымат үчүн: Корей ашканасында жашылчалар көп, ал эми
салттуу закуска дээрлик бардык тамактын алдында туздалган
жашылчалар: чамгыр, капуста, буурчак, имбир ж.б. Өзгөчө орунду
ачуу туздалган капуста кимчи ээлейт. Ал тургай Кореяда бул азыкты
сактоо үчүн гана арналган атайын муздаткычтар бар.    Түштүк
Кореяда ардайыма бир табак күрүч өзгөчө актуалдуу болот, ал
шорпо, эт же жашылча-жемиштердин ачуулугун бир аз азайтууга
жардам берет.  

Бишкек шарында "Кимчи" фестивалы

Кыргыз Республикасында
органикалык айыл чарба
саясатын колдоо жана
дыйкандардын
мүмкүнчүлүктөрүн
жогрулатуу Долбоору
тууралуу суроолорго 
жооп беребиз:
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- Долбоордун алкагында түзүлгөн кооперативдердин ички жана
тышкы базарлардагы  өнөктөштөр менен байланыш түзүү;
- Нарк чынжырчаларын түзүү, инфраструктураны колдоо;
- Кооперативдер өндүргөн азыктар боюнча маркетинг жана
брендинг багытында иш чараларды уюштуруу;
- Жергиликтүү базарларда изилдөөлөрдү жүргүзүү.

- Пилоттук айылдардагы дыйкандарга өсүмдүктөрдү органикалык
коргоо жана өстүрүү боюнча агротехникалык кеңештерди берүү жана
ыкмалар менен камсыздандыруу;
- Зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары боюнча тренингтерди өтүү;
- Дыйкандарды жергиликтүү / чет өлкөлүк өстүрүүнүн алдыңкы
ыкмалары менен тааныштыруу.

- Долбоордун алкагындагы иш чараларда, жолугушууларда, корей
тилинен кыргыз тилине жана кыргыз тилинен корей тилине которуу;
- Долбоордун жергиликтүү кеңсесин керектөлүүчү буюмдар менен
камсыздандыруу (логистика, сатып алуу, каржылык отчет);
- Долбоордун алкагында административдик кызматтар.

Долбоордун жергиликтүү кеңешчилери

Кошумча нарк чынжырчасын түзүү 

Гульзат АКМАТБЕКОВА

0550233939 | akmatbekova.gulzat.organic@gmail.com

Дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу
Нурбек КАМЧЫБЕКОВ

0559623103 | nurbekkgman@gmail.com

Бермет БЕЙШЕНКАНОВА

0702918846 | bbeishenkanova@gmail.com

Административдик Ассистент Дүйшөналы уулу Дайыр

0555418712 | mirtoyou22@gmail.com

Маалыматтык байланыш жана маркетинг
Мирлан ЖОЛДОШБАЕВ

 kyrgyzorganicproject@gmail.com

KOICAorganicproject
kyrgyzorganic

KYRGYZ ORGANIC | Newsletter
Кыргыз Республикасындагы 
 органикалык айыл  чарба   саясатын  
ишке ашырууну колдоо жана
дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн  
 жогорулатуу   Долбоору.

Working days: Monday-Friday
Working time: 09:00-18:00
Address: Karakol,  Gebze, 124
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-Долбоордун алкагында органикалык айыл чарбасы боюнча иш-
чаралар учурунда, фермердик топтор, жергиликтүү айылдык кеңештер
жана адистер менен байланышты Долбоордун маалымат булактары
аркылуу чагылдыруу, ММК менен кызматташуу;
-Долбоордун жергиликтүү кеңешчилери менен пилоттук айылдардагы
иш чараларды чагылдыруу, маркетинг тобу менен кызматташуу.

0555288339 
kyrgyzorganicproject@gmail.com

Бегимай ТААЛАЙБЕКОВА

                         0556705504 | begimayline@gmail.com

Улан ОТОРБАЕВ

0550544545 
otorbaevu@gmail.com


