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Хураанггуй


Монгголын газар
р тариаланд ургамал
хамгаааллын бод
дис/УХБ/ аш
шиглах нь
харьц
цангуй багаа боловч хээрэглэх
шаардлага улам
м бүр нэмэггдэж
байнаа;

Монгол орны газар
г
тариаалангийн салбар
с
дахь
“Ургамал
“
хаамгааллын
н зохистой дадал”
Монгол улс 2017 онд нийт 552,0
000 га талбаайд
тариалаалт хийсэн бөгөөд го
оллох тарим
мал болох үр
тарианы тариаланг 500‐10,000
0 га хүртэлхх талбайтай аж



УХБ‐ы
ын импорт,, худалдаагг төрөөс
зохиц
цуулж, хянаадаг;

н
хар
рин төмс, хүүнсний ногооны тариаланг
ахуйн нэгжүүд,



Зөвшөөрөгдөөгүүй УХБ‐ыг зах
з зээлд
хуульь бусаар худ
далдаалж байна;
б

эрхэлж байна. Тар
риаланд ихэвчлэн уринш ‐ үр тар
риа



Газар
р тариаланггийн үйлдввэрлэлд
зохисстой дадал болон ургаамал
хамгаааллын цоггц арга хэмжээний
талааарх мэдлэг,, ойлголт хаангалтгүй
байнаа;





Энэ сэдвээр ААН
Н‐үүд болон
холбо
огдох мэргээжлийн
байгуууллагуудад
д мэдээлэл
л,
сургалтын хэрэггцээ их байна;
УХБ болон
б
ургам
мал дахь түүүний
үлдэггдэлд шинж
жилгээ хийх улсын
лабор
раториудын тоног
төхөө
өрөмжийг сайжруулах
с
х,
мэргээжилтнүүди
ийг чадавхижуулах
шаардлагатай байна.
б

голчлон
н 0,5‐50 га талбайтаай өрхийн аж ахуйнуууд

өрдөж буй нь
(буюу тосны ургамал) гэсэн сэлгээг мө
талбайгг

уриншлаах

Др. Aльфр
ред Катер
Герман‐М
Монголын хаамтын ажи
иллагааны
“Тогтворто
ой хөдөө аж
ж ахуй” төсслийн
удирдагч
a.kather@iakleipzig.d
de

хөрсний

чийг,

ш
шим

тэжээли
ийн хангам
мжийг нэм
мэгдүүлэх, хог
х
ургамл
лын
тархалттыг бууруул
лах зорилготтой. Уринш
шийг цулгуй ба
химийн
н уринш гэж
ж ангилах б
бөгөөд цулгуй уринши
инд
хог урггамалтай тээмцэхэд урггалтын үед нь хэд хэд
дэн
удаа

хөрс

инд
уринши

боло
овсруулалт
хөрс

хийж,

боловсрууулалт

хаарин
бол
лон

хими
ийн
глифо
осат

гербицид цацах ар
ргыг хослуул
лан хэрэглэж
ж байна.

Ургамаал хамгаалл
лын бодисы
ын хэрэглээ
Өнөөгийн байдлаар
б
М
Монгол улсаад 78 төрли
ийн
үйлчлэхх бодисын агууламжттай УХБ‐ууд
дыг ашиглаххыг
зөвшөөрсөн.

Тойм бэл
лтгэсэн

замаар
р

Хам
мгийн

түгэээмэл

хэрээглэгдэж

б
буй

гербици
ид болох глифосатыг химийн уриншинд
у
хог
ургамал
лтай тэмцэххэд, мөн үр тариа, төмсс, рапсын бо
олц
түргэсгээх (хагдруул
лах) зориул
лалтаар аш
шиглаж бай
йна.
УХБ‐ын импортын хэмжээ сүүүлийн 10 гаруй жили
ийн
р зураг/.
хугацаанд эрчимтэй өсчээ /1‐р
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Зурагг 1. Ургамал хамгааллын
н бодисын им
мпорт /мян. ам.доллар//
Эх сур
рвалж: НҮБ‐ы
ын ХХААБ

УХБ‐ын худалдаа
х
эрххлэгчид бол
лон тариалангийн томо
оохон аж ахууйнууд герб
бицидээс гад
дна
төрөл
л бүрийн инсектицид,
и
, фунгицид,, родентици
ид импортл
лож байна. Фунгициды
ыг голчлон үр
ариуттгалд, родентицидыг мэрэгчтэй
м
тэмцэх зорилгоор тариал
ланд болон бэлчээрт аш
шигладаг. УХБ‐
У
ын иххэнхийг ОХУ
У болон БНХ
ХАУ‐аас орууулдаг.
Хүнс, хө
өдөө аж аххуй, хөнгөн
н үйлдвэрийн яам (ХХААХҮЯ) жил бүр нээлттэй сонгон
шалггаруулалт заарлаж тухайн жилд төлө
өвлөгдсөн УХБ‐ыг
У
Тариалан Эрхлэл
лтийг Дэмж
жих Сан (ТЭД
ДС)‐
д төввлөрүүлдэг бөгөөд тусс сангаас таариаланчдад
д 30 хувийн
н урьдчилгааа төлбөртээй, үлдэгдлийг
ургац
ц хураасны дараа буюуу санд тушааах буудайгаар тооцох хөнгөлөлттэй
х
й нөхцлөөр тариаланчд
дад
борлуулдаг. ТЭД
ДС нь ийнхүүү УХБ‐ын ний
йлүүлэлтэд хамгийн гол
л үүргийг гүй
йцэтгэж бай
йна .
Мэргэжл
лийн байгуууллагууд болон орон нутгийн агрономчид
а
д, мэргэжлийн хяналттын
цаагчдаас аввсан мэдээлл
лээс үзэхэд төрийн хянаалт дор зохи
их хууль, жуурмын дагууу хийгддэг УХБ‐
У
байц
ын импортоос
и
г
гадна
хувь хүмүүс
х
харааа хяналтаасс гадуур төр
рөл бүрийн УХБ хилээр
р оруулж ирэх
тохио
олдол нилэээд гардаг бөгөөд уг бодисууды
ыг голчлон төмс, хүнссний ногооны тариалаанд
хэрэгглэдэг байна. Хууль бусаар импор
ртлосон УХБ
Б‐ын найрлаага, хэрэглэхх заавар ихээвчлэн монгол
хэлэээр орчуулаггдаагүй бай
йх тул тари
иаланчид зөвхөн
з
худаалдаалж бууй хүнээс буюу
б
өмнө нь
хэрэгглэж үзсэн гэх тариалаанчдаас авссан мэдээлээлд үндэслээн худалдаж
ж авч, хэрэгглэдэг. Ийнхүү
зориуулалт, нор
рм, хугацааа болон аю
юулгүй ажиллагааны дүрмийнх нь талаар
р баталгааттай
мэдэээлэлгүйгээр
р УХБ ашигл
лаж буй нь төмс, хүнсн
ний ногооны
ы тариаланд
д томоохон эрсдэл үүсггэж
байна. Зохих хуууль, журмы
ын дагуу ний
йлүүлэгдэж буй УХБ‐ууудын хувьд хэрэглэх заавар, хадгал
лах
нөхцөл зэрэг хо
олбогдох бүүх мэдээлли
ийг монгол хэлээр сав, баглаа боо
одол дээр нь байрлуул
лах
лцуулга хэлб
бэрээр тухайн УХБ‐ыг дагалдуулан
д
өгдөг.
буюуу эсвэл танил
Газар тар
риаланд хам
мгийн өргөн
н хэрэглэгдд
дэг УХБ бол
лох глифосатын үйлчил
лгээ сул бай
йгаа
нчид гомдол
л их гаргадаг. Гэвч энэ нь
н тухайн УХ
ХБ‐ын чанар
р муугаас (туухайлбал хяямд
талааар тариалан
үнэтээй, үйлчлэх бодисын наайрлага багаатай УХБ аш
шигласнаас) буюу эсвэл ашиглалтын технологи
ийн
алдаанаас шалттгаалж буй эсэх нь тод
дорхойгүй. УХБ‐ын
У
чанарыг шинж
жлэх, хянахад мэргэжли
ийн
лаборатори дутаагдаж байнаа.
УХБ‐ыг талбайд
т
цац
цахад үр таарианы аж ахуйнууд зориулалты
ын техник ашигладаг
а
б
бол
ний ногооны
ы тариаланд
д автомаксы
ыг голчлон ашиглаж байна. УХБ ш
шүршигч теххникийн бүр
рэн
хүнсн
бүтэн
н байдалд улсаас
у
хянал
лт тавьдаггүүй, олон аж ахуйн нэгж
жүүдийн техник нь элэгд
дэж хуучирссан
байд
далтай байнаа. Харин том
моохон аж ахуйн
а
нэгжүүүд орчин үееийн, хүчин
н чадал сайттай чиргүүли
ийн
боло
он өөрөө яваагч хор цацаагчийг ашигл
лаж байна /Зураг 2‐3/.
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Зураг 2. Өө
өрөө явагч УХБ
УХ шүршигч

Зураг
З
3. Сурга
алтын үеэр, Х
Хэнтий айма
аг, 2017.06 са
ар

УХБ‐ын хэрэглээний өнөөгий
йн байдлааас дүгнэхэд
д цаашид тариаланччдад ургам
мал
хамгаааллын зоххистой дадл
лыг хэвшүүл
лэх чиглэлэээр мэргэжлийн сургалт, зөвлөгө
өө өгөх ажл
лыг
эрчим
мжүүлэх шааардлагатай байна.
Ургамал хамгааллы
ын эрдэм ши
инжилгээний ажил
н сургалт, эрдэм шинж
жилгээний тэргүүлэх
т
баайгууллагууд
дад Хөдөө аж
Газар тариалангийн
н их сургуууль (ХААИС))‐ийн Агроээкологийн сургууль
с
бо
олон Улаанб
баатар хот дахь Ургам
мал
ахуйн
Хамгааллын Эр
рдэм Шинж
жилгээний Хүрээлэн (УХЭШХ), Дархан хо
от дахь Ургамал
У
Газзар
огийн сургуууль нь сургаалт, эрдэм шинжилгээн
ш
ний
Тариалангийн Хүүрээлэн (УГГТХ) багтана. Агроэколо
үйл ажиллагаагг хослуулж, харин ЭШ
Ш хүрээлэнггүүд хэрэглэээний судалгааны чигглэлээр түлхүү
ллаж байна. УХЭШХ ньь анх 1958 онд Ургам
млын хорио хамгаалалтыг эрхлэн байцаах анги
ажил
нэртээйгээр байгууулагдаж баайсан бол 1992
1
оноос одоогийн нэр,
н
бүтэц, ззохион байггуулалтад ор
рж,
ургам
млын эмгэг судлал, шаввьж судлал,, хог ургамал, биотехно
ологийн чигл
лэлээр турш
шилт, судалггаа,
сургаалтын үйл ажиллагааг
а
э
эрхэлж
байна. Тус хүрэээлэн нь ол
лон улсын түүвшинд их дээд сургуууль,
эрдэм
м шинжилггээний байггууллагууд, УХБ үйлдвээрлэгч аж ахуйн
а
нэгжүүүдтэй, доттоодод төри
ийн
(ХХАА
АХҮЯ, МХЕГГ), хувийн хэвшлийн
х
(У
УХБ импорттлогчид), тө
өрийн бус б
болон олон улсын дон
нор
байгуууллагууд (ТТогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл,, НҮБ‐ын Хүүнс, ХАА‐н Байгууллагаа, Щвейцар
рын
Хөгж
жлийн Агентл
лаг зэрэг)‐таай хамтран ажилладаг. Түүнчлэн Монгол улссад шинээр зөвшөөрөгд
дөх
УХБ‐ы
ыг УХЭШХ‐ийн талбайн туршилтад заавал хамр
руулах бөгөөд хүрээлэн
нгийн эрдэм
мтэн судлааччид
УХБ‐ы
ын зөвшөөр
рөл олгох улсын
у
коми
иссын бүрэл
лдэхүүнд багтдаг.
б
УХЭ
ЭШХ‐нд УХБ
Б‐ын найрлаага,
үйлчл
лэх бодисы
ын агууламж
жийг шинжл
лэх лабораттори бий бо
оловч тоногг төхөөрөмж
ж дутагдалттай,
ажил
ллах боловсо
он хүчин нь бүрэн бэлтгэгдээгүйн улмаас
у
одоо
огоор ажилл
лаж эхлээгүй
й байна.
УГТХ‐ийн
н биотехнол
логийн лаб
бораторид ин‐витро орчинд тари
имал ургам
млын вируссгүй
үржүүүлгийн материал бэлтггэх, ялангуяа төмсний вирусгүй
в
бул
лцуу үржүүл
лэх ажил хи
ийгддэг бөгө
өөд
тус хүүрээлэн үүнээс өөр ургаамал хамгаааллын чиглэлийн судалггаа, сургалт сурталчилгааа хийдэггүй
й.
Хууль эрх зүйн орчи
ин, түүний хэрэгжилтэд
д тавих хяналт
з зээл харьцангуй жижиг бөгөөд
д төрийн хян
налт, зохицууулалт харьцангуй сайттай.
УХБ‐ын зах
Ургам
мал хамгаал
ллын хянал
лт, зохицуул
лалтыг хари
иуцсан төри
ийн ба мэргэжлийн баайгууллагууд
дад
ХХАА
АХҮЯ, БОАЖЯ, ЭМЯ, МХ
ХЕГ болон ХА
ААИС‐ийн харъяа УХЭШ
ШХ багтана. Монгол улссад импортл
лох
ургам
мал хамгаал
ллын бодиссын нэр төр
рөл, хэмжээг 2006 оноо
ос дээрх гур
рван яамды
ын сайд нар
рын
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хамтаарсан тушаалаар батал
лж, зөвшөө
өрөл олгож байна. Уг тушаалыг
т
м
мэргэжлийн байгууллагаас
тогто
оосон тухайн
н жилийн УХ
ХБ‐ын эрэлт хэрэгцээнд
д үндэслэн гааргадаг.
Тусгай зөвшөөрөл бүхий
б
аж ахуйн
а
нэгжүүүд Монгол
лд зөвшөөр
рөгдөөгүй УХБ‐ыг
У
шинээр
оруул
лж ирэхдээ тухайн бүтэээгдэхүүний
й холбогдох бичиг бари
имтуудыг бүрдүүлэн МХ
ХЕГ‐т хүргүүл
лж,
албан ёсны хүсээлт гарган дээжийг
д
хил
лээр нэвтрүүүлэн авчир
рч УХЭШХ‐д өгч туршил
лтад оруулд
даг.
ШХ‐ийн судл
лаачид уг бүүтээгдэхүүн Монгол ор
рны уур амььсгалд хэрхээн үйлчилж байгааг 2 жил
ж
УХЭШ
талбаайн туршил
лтаар судал
лж, дүгнэлт боловсрууулдаг. Энэхүүү дүгнэлтэд тулгуурлаан жагсаалттад
оруул
лах, хилээр
р нэвтрүүлээх шийдвэр
рийг Хууль зүй, дотоо
од хэргийн яамнаас гаргана.
г
Ши
инэ
бүтэээгдэхүүнийг турших, бүр
ртгүүлэхтэй холбогдон гарах бүх заардлуудыг и
импортлогч аж ахуйн нээгж
хариууцна.
йн бодисын
н худалдаа эрхэлж
э
буй аж ахуйн н
нэгжүүдэд тогтмол
т
хяналт
МХЕГ‐аасс агрохимий
исуудыг хад
дгалж буй агуулахын баайгууламжууудын стандарт
шалггалт хийдэг. Ялангуяа химийн боди
шаар
рдлагад ний
йцэж буй эссэхэд анхааардаг. Тухай
йн химийн бодистой аажилладаг аж
а ахуйн нээгж
холбогдох стандарт шаард
длагуудыг хангаснаар ХХААХҮЯ‐н
наас үйл аажиллагаа эрхлэх тусгай
шөөрөл авд
даг. Түүнчлэн тухайн бодисыг хилээр
х
нэввтрүүлэх үеед дээж авч шинжил
лж,
зөвш
бүтэээгдэхүүний тодорхойло
т
олттой нийц
цэж буй эсэххийг нягталн
на. Тусгай зө
өвшөөрөл бүхий
б
аж ахууйн
нэгжүүүд худалдааалсан бүтээгдэхүүнийххээ мэдээлл
лийг баримттжуулж, оны
ы эцэст МХЕЕГ‐т хүргүүлд
дэг.
Харин хэрэглэсээн УХБ‐ын савыг устгах нь хян
налтын ажл
лын нэг хээсэг боловчч хэрэгжихггүй,
тариааланчид хоо
осорсон савыг зүй зохисстой устгах талаар
т
турш
шлагагүй бай
йна.
Ургамал хамгааллы
ын цогц аргаа хэмжээ ба Газар тариаалангийн зо
охистой дад
дал
Тогтвортой хөдөө аж
ж ахуйн нэг үндсэн тулгуур болох ургамал хамгааллын цогц арга хэмж
жээ
АХ)‐ний зор
рилго нь ур
ргамал хамгаалалд биологи, селеекци, технол
логийн бүхи
ий л аргууд
дыг
(УХЦА
1
цогцо
оор нь аши
иглах замаар химийн бодисын
б
хэр
рэглээг аль болох буур
руулах явд
дал юм. Эрүүүл,
чанартай, арвин
н ургацыг ал
ль болох хяямд өртгөөр
р үйлдвэрлээхийн тулд уургамал хам
мгааллын арга
жээг авдаг билээ.
б
Өнө
өө үед дэлххий нийтээр анхаарч буй газар тариалангийн тогтворттой
хэмж
үйлд
двэрлэл хэмэээх ойлголттод аль боло
ох химийн гаралтай
г
ургамал хамгаааллыг багаасгаж2, байгааль
орчин, хэрэглэггчийн эрүүл
л мэнд, хүүнсний аюуулгүй байдаалд сөрөг нөлөөгүй үйлдвэрлэл
ү
ийг
оно.
ойлго
Ургамал хамгааллын
н цогц арга хэмжээнд
х
дараахь зарччмуудыг багттаана:
 Урьдчилаан сэргийлээх: ээлжлэн тариалалт,
т
хөрс
х
боловссруулалт, бордоо, усалгааа;
 “Хохирлы
ын босго” то
огтоох, ажиглалт үнэлгэээ хийх: хоххирлын босгго нь тухайн
н хортон шавж,
өвчин үүүсгэгч буюу хог ургамлы
ын тархалт ямар төвши
инд хүрэхэд
д түүнтэй тэм
мцэх нь эди
ийн
засгийн хувьд
х
үр ашигтай байхы
ыг илэрхийлдэг;
 Ургамал хамгааллын
н биологи, физик,
ф
химийн аргуудыг цогцоор ньь хэрэглэх;
 Эрсдэл бууруулах:
б
Гаадаргын ба гүний усыг бохирдлоос
б
с хамгаалах, хөдөлмөр хамгаалал;
х
 Зөвхөн шаардлагата
ш
ай хэмжээгэээр хязгаарлаах;
 Хортон шавьж,
ш
өвчин үүсгэгч, хо
ог ургамлууд
дад тэсвэрлэх чадвар бий болохоос сэргийлэх;;
 Ургамал хамгааллын
н бүх арга хээмжээг бари
имтжуулах зэрэг
з
болно..
олбооны ги
ишүүн орнууудын “Ургам
мал хамгаал
ллын бодиссын
Эдгээр зарчмуудыг Европын Хо
зохисстой хэрэгл
лээний үндээсний хөтөл
лбөр”‐үүдэд
д тусгасан байдаг.
б
Энээхүү хөтөлб
бөрүүдийн гол
зорил
лго нь УХБ‐ы
ын хэрэглээнээс үүсэх эрсдлийг буууруулахад оршино.
1

Агро
охимийн бүтэээгдэхүүн үйл
лдвэрлэгчдий
йн холбоо: Ур
ргамал хамга
ааллын цогц арга хэмжэээ; 2010.11 сар
р;
Холб
бооны хүнс, хөдөө аж ахуйн
а
яам: Ургамал
У
хам
мгааллын бо
одисын зохисстой хэрэглэээний Үндэсн
ний
хөтөл
лбөр; 2017.06 сар.
2

4
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УХЦАХ ньь газар тари
иалангийн зо
охистой дад
далд зүй ёсо
оор тооцогд
доно. “Газар
р тариаланги
ийн
зохисстой дадал” гэдэг ухаагдахуун ньь газар тар
риалангийн үйлдвэрлэл эрхлэх үйл
ү
ажиллаагаа
мэргээжлийн зоххих төвшинд нийцсэн бөгөөд маал, амьтны эрүүл мэнд
д, байгаль орчинд сөрөг
нөлө
өөгүй байхыгг илэрхийлд
дэг.
УХЦАХ‐ни
ий үндсэн зарчмуудыг олон улсс орнууд ургамал хам
мгааллын туухай хуульд
даа
тусгасан байдаг. Хуульд юун
н түрүүнд гаазар тариалаанд зөвхөн тухайн
т
цаг үүедээ зөвшө
өөрөгдсөн УХБ‐
У
ыг ашиглах, мөн газар
р тариалан эрхлэгч УХБ‐ыг
У
зохистой хэрэгл
лээний талаар сургалттад
ууды
хамр
рагдаж тодорхой мэдлэг, чадвар эззэмшсэн бөггөөд ургамал
л хамгааллы
ын бүхий л арга
а
хэмжэээгээ
3
баримтжуулах шаардлагата
ш
йг зааж өгсө
өн байдаг .
Герман улсын
у
Ургам
мал хамгаал
ллын алба газар зүйн төрөл бүри
ийн бүс бүсслүүрт байрл
лах
ферм
мерийн аж ахуйнуудыг
а
сайн дурын
н үндсэн дэээр сонгож, УХЦАХ‐ний үзүүлэнгий
йн буюу загввар
аж аххуйн зарчмааар ажиллуулдаг. Уг аж
ж ахуйнуудаад ургамал хамгаалалд
х
д шинээр нэвтэрч буй арга
хэрэггслүүдийг үйлдвэрлэл
лийн нөхцө
өлд туршиж, бусад фермерүүд
д, орон нутгийн ХАА
А‐н
мэргээжилтэн, зө
өвлөхүүд болон олон нийтэд үзүүүлэн таниуулдаг. Ургамал хамгаааллын албааны
мэргээжилтнүүд загвар аж
ж ахуйнуудыг УХЦАХ‐г хэрэгжүүл
лэх бүх үее шатанд нь мэдээл
лэл,
4
зөвлө
өмжөөр хан
нган, дэмжиж ажилладааг .
Ургамал хамгааллын бодисын зохисттой хэрэглэээг төлөвш
шүүлэх сур
ргалт, зөвл
лөх
үйлчилгээний хээрэгцээ
Монгол улсын ХАА‐н албан боловсролын
б
н тогтолцоо
о нь ХААИС
С‐ийн бакал
лавр, магисстр,
докто
орын төвшн
ний сургалт ба МСҮТ‐үүүд дэх ХАА‐н
н мэргэжлийн сургалтааас бүрдэнэ.. ХААИС бол
лон
МСҮТТ‐ийн сургаалтын хөтөл
лбөрүүд он
нолын мэдл
лэг олгох танхимын суургалтад түүлхүү анхааарч,
практтикийн ур чадвар
ч
олгохх үйлдвэрлээлийн сургалтад харьцаангуй бага ц
цаг ногдуулд
даг сул талттай.
Герм
ман улсад баайдаг үйлдввэрлэлийн дадлага
д
зон
нхилсон ХАА
А‐н боловср
ролын тогтол
лцоо Монго
олд
харааахан нэвтрэээгүй байна.
Аймгийн ХХАА‐н газзрууд болон
н сумдын агрономчид тариаланчд
дад мэргэжл
лийн зөвлөгөө
өгөх үүрэгтэй боловч ажлы
ынх нь ихэн
нх цаг захи
иргааны ажи
илд зарцуул
лагдаж, хүн
н хүч, хөрөнгө
боломж багга байна. Газзар
санхүүүгийн дутагдлаас шалттгаалан тэр бүр тариаланчдад хүрчч ажиллах б
тариаалангийн зө
өвлөх үйлчи
илгээг түүнчл
лэн салбары
ын мэргэжлийн холбоо
од, ЭШ хүрэээлэнгүүд, ол
лон
улсын төсөл, хөттөлбөрүүд, ТББ‐ууд тод
дорхой хүрэээнд үзүүлд
дэг. УХЭШХ ө
өөрийн чиг үүргийн даагуу
йн байгуулл
лагын боло
он хувийн хэвшлийн
х
агрономчдыгг мэргэшүүл
лэн
аймааг, орон нуттгийн төрий
сургаах, дадлагаажуулах, зө
өвлөх үйл ажиллагаагг эрхэлдэг. Гэвч эдгэээр зөвлөх үйлчилгээ нь
тогтм
молжоогүй бөгөөд
б
нийтт тариаланчдыг хамрууулж чаддаггүүй тул үндсээндээ Монгол улсад газзар
тариаалангийн зө
өвлөх үйлчил
лгээний тогттолцоо дутаагдалтай гэж
ж дүгнэж бай
йна.
“Тогтворттой хөдөө аж
а ахуй” тө
өслийн хүрэээнд зохион
н байгуулсан олон удаагийн сургаалт,
инар, талбай
йн өдөрлөгг, хурал, зө
өвлөгөөний үеэр боло
он хөдөө, орон нутаггт ААН‐үүди
ийн
семи
төлөө
өлөл, тари
иаланчидтай
й ярилцаж,, санал со
олилцох яввцад ургам
мал хамгаал
ллын сэдвэээр
мэргээжилтэн бэл
лтгэх, мэргэшүүлэх сурггалтыг олноор зохион байгуулах
б
хээрэгцээ шаар
рдлага байггааг
дурд
даж байлаа. Үр тарианы
ы томоохон аж ахуйнуудад ургамал
л хамгааллы
ын зохих мэдлэг эзэмшсэн
агрон
номч ажилл
ладаг бол өрхийн
ө
жижиг тариалан
нчдын ихэнхх нь ургамаал хамгаалл
лын мэдлэг, ур
чадваар эзэмшээгүй байгаа нь
н анхаарал
лд өртөж баайна. Мэдлээггүйн улмааас олон тариаланчид УХБ‐
3

httpss://www.juliuss‐kuehn.de/pfflanzenschutz/
z/integrierter‐p
pflanzenschuttz‐und‐nationaler‐aktionsplan/
httpss://www.ble.d
de/DE/Projekttfoerderung/FFoerderungen‐‐Auftraege/M
Modellvorhabeen/Pflanzliche‐‐
Erzeugung/Demonsstrationsbetriiebe‐integriertter‐Pflanzenscchutz/demonsstrationsbetrieebe‐integriertter‐
pflanzzenschutz_nod
de.html
4
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ыг зүүй бусаар хэрэглэж,
х
байгаль орчи
ин, хүнсний
й аюулгүй байдал,
б
хүн
ний эрүүл мэндэд
м
эрсд
дэл
учрууулж буйг сал
лбарын төр захиргааны
ы болон мэр
ргэжлийн баайгууллагууд
д ч гэсэн хүл
лээн зөвшөө
өрч
байна. ХХААХҮЯ‐наас 2018 онд УХБ им
мпортлох сонгон шалгаруулалт заарлахдаа ан
нх удаа тухаайн
рсэн бүтээггдэхүүнийхэээ зохистой
й хэрэглээн
ний сургалттыг зохион байгуулахааар
ААН оруулж ир
тусгасан хэдий ч импортлоггч компаниуудад уг сургаалтыг зохио
он байгуулахх мэдлэг, туршлага байдаг
йгүй.
эсэх нь тодорхой
Үр тариааны болон төмс, хүнсн
ний ногооны тариалан
нд ургамал хамгааллын химийн бус
б
лээ маш хяязгаарлагдм
мал, үндсэнд
дээ хог урггамалтай м
механик аргаар тэмцэххээс
аргууудын хэрэгл
хэтрээхгүй байна..
Ургам
мал хамгаал
ллын зохистой дадлыгг төлөвшүүл
лэх чиглэлэээр санал бол
лгох бодлоггын зөвлөмж
ж
Бодл
лого, эрх зүй
йн орчин би
ий болгох чи
иглэлээр:


“Ургамал
л хамгааллы
ын цогц аргаа хэмжээ”‐ни
ий үндэсний
й хөтөлбөр б
боловсруулаах;



Ургамал хамгааллын
н тухай хуул
льд УХЦАХ, газар тариаалангийн зохистой дадл
лын үндсэн
дыг тусгаж, холбогдох журмуудыг
ж
боловсруула
б
ах;
зарчмууд



УХБ‐ын бодис
б
импортлогчдыг сонгон
с
шалгаруулахдаа хямд үнийн
н саналаас илүүтэйгээр
и
бүтээгдэххүүний чанаар, үйлчлэх бодисын
б
үзүүүлэлтийг үн
ндсэн шалгууур болгох;

Хянаалтын чиглэл
лээр:


УХБ‐ын импорт,
и
тээввэрлэлт, хад
дгалалт, бор
рлуулалтаасс гадна хэрээглээнд тави
их хяналтыг
сайжруул
лах;



МХЕГ, УХ
ХЭШХ зэрэгг хяналт, суудалгааны байгууллагуу
б
уд дахь УХБ
Б‐ын ба ургамал дахь
үлдэгдэл
лийн шинж
жилгээ хийхх лаборато
ориудын то
оноглолыг сайжруулж
ж, ажиллах
боловсон
н хүчнийг бээлтгэх;

Тари
иаланчдын мэдлэг,
м
ур чадварыг
ч
саайжруулах чиглэлээр:
ч


Ургамал хамгааллын мэдлэг, ур
у чадвар ол
лгох сургалтуудыг тогттмол зохион
н байгуулах
ртой хөдөө аж ахуй” төслөөс уг чигглэлээр ХХААХҮЯ, сургал
лтын байгуууллагууд ба
(“Тогтвор
ХАА‐н теехникийн диллер
д
ком
мпаниудын хамтран ажиллах
а
ко
онцепци бо
оловсруулж
байна);



Мэргэжл
лийн холбоо
од, мэргэшсэн ТББ‐ууд
даас ургамаал хамгаалл
лын чиглэлээр зөвлөх
үйлчилгэээ үзүүлэх үйл
ү ажиллагаанд дэмж
жлэг үзүүлэхх (Тухайлбаал Тариалан
нчид, гурил
үйлдвэрл
лэгчдийн хо
олбоо ТББ хөдөлмөр
х
хамгааллын аюулгүй баайдал сэдвэээр сургалт,
зөвлөгөө
ө өгч байна);



Ургамал хамгааллын
н цогц арга хэмжээ, газзар тариалангийн зохисстой дадлыг эзэмшиж,
лэлд нэвтрүүүлж буй аж
ж ахуйнууды
ыг загвар аж
ж ахуйгаар ттодруулж, тээдний сайн
үйлдвэрл
туршлагааас бусад тариаланчид, орон нутгийн агрономчид суралцаах боломжо
оор хангах;



УХБ‐той зохистой хаарьцах, хүнссний бүтээгд
дэхүүний аю
юулгүй байд
дал, хэрэглэсэн УХБ‐ын
лыг устгах зэрэг сэд
двүүдээр ол
лон нийтэд
д хандсан мэдээлэл,
сав, багглаа боодл
нөлөөллийн үйл ажи
иллагааг тоггтмол хэрэгж
жүүлэх зэрэгг болно.
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Э сурвалж
Эх
жууд:
(1) Агрохимийн бүт
тээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
ү
чдийн холбо
оо: Ургамал хамгааллын
н цогц арга хэмжээ;
2010
0.11 сар;
(2) Холб
бооны хүнс, хөдөө
х
аж аххуйн яам: Ур
ргамал хамггааллын бод
дисын зохисстой хэрэгл
лээний
Үндэсний үйл аж
жиллагааны
ы хөтөлбөр; 2017.06 сар
р;
(3) Юлиуус Кюн хүрэээлэн: Ургам
мал хамгаал
ллын цогц ар
рга хэмжээ болон Үндэсний үйл аж
жиллагааны
ы
хөтө
өлбөр(https:://www.juliu
us‐kuehn.de//pflanzenschu
utz/integrierrter‐pflanzen
nschutz‐und‐nationaler‐
aktio
onsplan/);
(4) Холб
бооны хүнс, хөдөө
х
аж аххуйн газар: “Ургамал ха
амгааллын зохистой дадлыг турш
ших, үзүүлэхх
загва
ар аж ахуйн
н нэгжүүд” төсөл
т
(httpss://www.ble.de/DE/Projeektfoerderun
ng/Foerderun
ngen‐
Auftrraege/Modelllvorhaben/P
Pflanzliche‐Erzeugung/Deemonstration
nsbetriebe‐in
ntegrierter‐
Pflan
nzenschutz/d
demonstratio
onsbetriebe‐iintegrierter‐p
pflanzenschu
utz_node.htm
ml).

“Тогтворт
той хөдөө аж ахуй” тө
өслийг зөвлө
өх үйлчилгэээний IAK Ag
grar Consultin
ng, AFC Conssulting Interr‐
national, DLG
D
Interna
ational компаниуд, ХА
АА‐н сургал
лтын DEULLA Nienburg
g төвийн хамтарсан
н
консорциум
м хэрэгжүүл
лдэг. Уг конссорциумыг тэргүүлэгч IAK Agrar Consulting
C
ХХ
ХК нь ХАА‐н хараат бусс,
мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг
ү
б
уд, 180 га
аруй ААН‐үүдэд үзүүүлж, төсөл
л
төрийн байгууллагу
хөтөлбөрүүүд хэрэгжүүлдэг. IAK Agrar
A
Consultting ХХК‐ийн
н Герман бол
лон гадаад улс орнууд дахь үндсэн
н
үйл ажилл
лагаа боло
ох ХАА‐н зөвлөх
з
үйлччилгээ нь төрийн бо
олон орон нутгийн захиргааны
ы
байгууллаггууд, хувийн
н хэвшлийн
н ААН‐үүд, нийгэмлэг,
н
холбоод бо
олон олон уулсын байгуууллагуудад
д
хамруулдагг. Олон улсы
ын хамтын
н ажиллагаа
аны хүрээнд
д хөдөөгийн
н ба хөдөө а
аж ахуйн тогтвортой
т
й
хөгжил, ХА
АА‐н боловссролыг дэмж
жих чиглэлэээр ХБНГУ‐ы
ын ХХААЯ, ГОУХАН,
Г
Евр
ропын Холбоо, Дэлхийн
н
банк зэрэгг донор ба
айгууллагууд
дын санхүүүжилттэй төсөл хөт
төлбөрүүдий
йг хэрэгжүүүлж байна
а.
Вэбсайт: www.iakleipz
w
zig.de

Тайл
лбар: Энэххүү бодлогын зөвлөм
мжид багтссан барим
мт, дүгнэлттийн үнэн зөв байдл
лыг
з
зохиогчид
х
хариуцна.
У зөвлөмж
Уг
ж нь Гермаан‐Монголын хамтын
н ажиллагаааны “Тогтввортой хөд
дөө
а ахуй” тө
аж
өслийг санххүүжүүлэгч ХБНГУ‐ын Хүнс, хөдө
өө аж ахуйн
н яамны ал
лбан ёсны байр суури
ийг
и
илэрхийлээ
эгүй болно..

7

