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Сургалтын 4-р модуль – Таримал ургамлын үр, сорт
Сэдэв: Үрийн чанар, үр бэлтгэл – Хичээл – 45 минут
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Үрийн
хадгалалт,
цэвэрлэгээ

Үр
аритугал

Тариалангийн аж ахуйд үр үйлдвэрлэх
1. Урьдчилан тооцох асуудлууд
a) Ямар таримлуудын үрийг аж ахуйд үржүүлж болох вэ?
б) Аж ахуйд үр үржүүлэх нь эдийн засгийн ашигтай юу?
2. Буудайн үр үржүүлэгт анхаарах асуудлууд

Үр
үйлдвэрлэл

а) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
б) Ургац хураалтад анхаарах асуудлууд
в) Үтрэмийн ажилд анхаарах асуудлууд
3. Үрийн хадгалалт, савлагаа

4. Үр бэлтгэх төхөөрөмж

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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Модуль 4

1. Урьдчилан тооцох асуудлууд: a) Ямар таримлын үрийг аж ахуйд үржүүлж болох вэ?
1. Буудай: өөртөө тоос хүртээдэг!
→ Түрүүлэлтийн төгсгөл үед (EC 59) түрүүхэй дотроо
хаалттай байдлаар тоос хүртээнэ.
→ Сортын шинж чанар үржүүлгийн явцад алдагдахгүй,
бүх үрэнд жигд хадгалагдана.
Дүгнэлт: - Буудай болон бусад өөртөө тоос хүртээдэг үр
тарианы ургамлуудыг аж ахуйд үржүүлж, үр
үйлдвэрлэж болно.
- Гэхдээ тариалалт, хураалт, тээвэрлэлт, үр
бэлтгэлийн үед үрэнд өөр сорт холилдох, үр
бохирдох явдал тохиолддог тул үрийг дээд тал нь 4 жил дараалж тариалаад, 5 дахь жилд нь шинэчлэх
шаардлагатай)!

2. Рапс: өөртөө болон өөр ургамалд (салхи, шавжаар) тоос хүртээдэг!
→ Цэцэг нь нээлттэй учраас хажуугийн ургамлууд, эсвэл бүр зэргэлдээ талбайд ургаж буй
өөр сортын рапсын тоос салхи, шавжаар зөөгдөн ирж, тоос хүртээх боломжтой.
→ Иймд хураасан үр тариалсан үрнээс генетикийн хувьд ялгаатай, хураасан үрийг
эргүүлэн тариалахад ургац нь эхний жилийн ургацаас эрс зөрүүтэй. Ялангуяа гибрид
сортуудад энэ ялгаа хамгийн хүчтэй илэрдэг!
Дүгнэлт: - Рапсыг тариалангийн аж ахуйд үржүүлэхэд сортын шинж чанар, ургацын ба
чанарын үзүүлэлтүүд алдагдах учраас тохиромжгүй!

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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1. Урьдчилан тооцох асуудлууд: б) Аж ахуйд үр үржүүлэх нь эдийн засгийн ашигтай юу?
Худалдааны үр, аж ахуйд үйлдвэрлэсэн үрийн зардлын харьцуулалт
Үрийн гарал үүсэл … анхаарах асуудлууд …

Үрийн
чанарын
шаардлага

➔ худалдаж
авсан

Үрийн
хадгалалт,
цэвэрлэгээ

→ Тариалахаар төлөвлөсөн сортын үрийг худалдаж авъя гэхэд хэрэгцээтэй хэмжээгээр олдох уу?
(тариалах үрийн хэмжээ аж ахуй хэмжээнээс хамаарна)
→ Зах зээлд борлогдож буй үр чанарын шаардлага хангах уу?
- Цэвэрлэж, сортлосон уу? Мянган үрийн жин нь шаардлагад нийцэх үү? Ариутгасан уу?
→ Үр бэлтгэлийн ажил (цэвэрлэгээ, ариутгал) хийгдээгүй, эсвэл дутуу хийгдсэн бол худалдаж

авсныхаа дараа гүйцээж хийхэд ямар зардал гарах вэ?
Үр
аритугал

Үр
үйлдвэрлэл

➔ өөрийн аж
ахуйд
үйлдвэрлэсэн

→ Үтрэмийн ажилчдын зардал (цалин, урамшуулал, хоол, ажлын хувцас),
→ Үр цэвэрлэх, ариутгах төхөөрөмжийн зардал
- техникийн шаардлагад нийцэх үү?
- шинээр худалдаж авах (хөрөнгө оруулалт хийх) шаардлагатай юу?

→ Үрийг ирэх хавар хүртэл хадгалах агуулах, элеватор байгаа юу?
→ Үрийн хэрэгцээ, шаардагдах үржүүлгийн талбайн хэмжээг нарийвчлан тооцоолох (төлөвлөсөн
ургацаа бүрэн авч чадах уу, хэр найдвартай вэ?).
→ Үр үржүүлэхэд тохирох (хог ургамалгүй, үржил шим сайтай) талбай аж ахуйд шаардагдах
хэмжээгээр байгаа юу?
Үрийн зардал хэмнэх хувилбар
→ Хөрш зэргэлдээ аж ахуйнуудтайгаа хамтран ажиллах:

Модуль 4
Таримал
ургамлын
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→ Үр үржүүлэг, үр бэлтгэлийн ажлыг хамтран гүйцэтгэж, үтрэмийн ажилчид, үр бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн зардлыг
хуваалцах!

→ Нэг нутагт нэг аж ахуй үр үржүүлгээр дагнаж, нутгийнхаа бусад аж ахуйнуудыг үрээр хангах ➔ үр авах аж
ахуйнууд нилээд зардал хэмнэх боломжтой!
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
1. Зөвхөн дээд зэргийн чанартай үрээр тариалах (худалдаж авсан, өөрөө үйлдвэрлэсэн нь ялгаагүй):
→ аль болох жигд, том хэмжээтэй (мянган үрийн жин сайтай),
→ соёолох чадвар (%) нь тогтоогдсон,
→ сортын цэвэршилт сайн,
→ үрээр дамждаг өвчингүй (жишээ нь хатуу харуу Tilletia caries, тоост харуу Ustilago tritici),
→ хог ургамлын үр, өөр ургамлын хольцгүй,
→ механик холцьгүй (шороо, чулуу г.м.) цэвэрхэн,
→ технологийн дагуу зөв ариутгасан байх.
2. Үр үржүүлгийн талбайг зөв сонгох:
Хог ургамалгүй, ялангуяа устгахад хэцүү хонгио хошуу будаа, хиаг зэрэг хог ургамал ургадаггүй байх
шаардлагатай. Хог ургамалтай тэмцэх ажлыг (глифосат) тариалалтын өмнөх жил уриншинд эхлүүлнэ!
→ Талбай хог ургамалгүй байвал ургац хураалтын дараа үтрэмийн ажилд бага цаг, мөнгө зарцуулна.
→ Хөрсний үржил шим сайтай талбай сонгох (үрийн ургац өндөр, чанар сайтай байна).
3. Үр үржүүлгийн талбайд сортын цэвэршлийг хангах:

Модуль 4
Таримал
ургамлын
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Сортын үр үржүүлгийн талбайг таваарын тариалангийн талбайгаас дор хаяж 1 метр өргөн зурвасаар
тусгаарлаж, талбайн захад тэмдэглэгээ байрлуулна.
→ Үр үржүүлгийн талбайн байршил, хэмжээг сайтар мэдэж байх нь
- талбайд хийгдэх бордоо, ургамал хамгааллын арга хэмжээ, гар ажиллагааг (жишээ нь хог ургамал, өөр
сортын хольцыг механик аргаар устгах) нарийвчлал сайтай гүйцэтгэх
- сортын бүрэн цэвэршилт бүхий ургац авахад шаардагдана.
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
➔ Үр үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах 3 хувилбар
1. Нэг ижил сортын үрийг үржүүлэг, таваарын зорилгоор нэг талбайд зэрэгцүүлэн тариалах
А сортын
Gleiche
Sorte 1
таваарын
тариалангийн
талбай

А сортын
үр үржүүлгийн
талбай

1 м өргөн
тусгаарлах
зурвас

Үр
аритугал

Үр
үйлдвэрлэл

1-р хувилбарын давуу тал:
Тариалалт, хураалтын техникийг (үрлүүр, комбайн) таваарын
буудайн талбайд ажилласных нь дараа цэвэрлэлгүйгээр үр
үржүүлгийн талбайд ажиллуулж болно. Өмнө нь өөр сорт (Б
сорт) тариалсан талбайд ажилласан тохиолдолд ч гэсэн эхлээд А
сортын таваарын тариалангийн талбайд (цэвэрлэлгүйгээр)
ажиллуулсны дараа цэвэрлэлгүйгээр А сортын үр үржүүлгийн
талбайд үргэлжлүүлэн ажиллуулж болно!

2. Хэд хэдэн сортын үрийг нэг (том) талбайд үржүүлгийн зориулалтаар тариалах
А сортын
үр үржүүлгийн
талбай

Б сортын
үр үржүүлгийн
талбай

1 м өргөн
тусгаарлах
зурвас
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

В сортын
үр үржүүлгийн
талбай

1 м өргөн
тусгаарлах
зурвас

2-р хувилбарын сул тал:
Тариалалт, хураалтын техникийг нэг сортын үржүүлгийн
талбайд ажилласны дараа дараагийн сортын талбайд
ажиллуулахын өмнө цэвэрлэх шаардлагатай. Цэвэрлэгээнд
нилээд цаг зарцуулна!
Хэрэв нэг талбайд хоёрхон сортын үр үржүүлж байгаа бол 1-р
хувилбарт заасны дагуу үрлүүр буюу комбайныг Б сортын
талбайд ажиллуулсны дараа эхлээд А сортын таваарын
тариалангийн талбайд ажиллуулаад, цэвэрлэлгүйгээр А сортын
үр үржүүлгийн талбайд ажиллуулж болно.
→ Цэвэрлэгээнд зарцуулах ажил, цаг хугацаа хэмнэнэ!

→ Агрономчид
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2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
3. Үрлүүр, комбайны цэвэрлэгээний ачааллыг хэмнэх хувилбар

Үрийн
чанарын
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Үрийн
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Sorte 2

Sorte 1
2-3 Arbeitsbreiten
Sorte 1

Үр
аритугал

2-3 Arbeitsbreiten
Sorte 2

3-р хувилбарын давуу тал:
1м өргөн зурвасын оронд сорт бүрийн үр үржүүлгийн талбайн дэргэд
үрлүүр, комбайны 2-3 авцын өргөнтэй дүйцэх өргөнтэй талбайд тухайн
сортыг таваарын зориулалтаар тариална. Ингэснээр А сортын үржүүлэг,
таваарын тариалангийн талбайд ажилласан үрлүүр, комбайныг
цэвэрлэлгүйгээр Б сортын таваарын тариалангийн талбайд ажиллуулж,
үргэлжлүүлээд цэвэрлэлгүйгээр Б сортын үржүүлгийн талбайд
ажиллуулж болно.
→ Таваарын тариалангийн талбайнуудад сортын тэмдэглэгээ хийх
шаардлагатай!

4. Үр үржүүлгийн талбайн хөрс боловсруулалт, тариалалтыг технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэх:
Үр
үйлдвэрлэл

→ үр суулгах гүн, эгнээ хоорондын зай, эгнээн дэх үр хоорондын зайг алдагдуулахгүйгээр жигд тариалах нь
талбайн соёололт, үрийн ургац жигд байхад чухал үүрэгтэй.
→ боломжтой бол зөвхөн хийн үрлүүр ашиглана. Хийн үрлүүрийг даралттай хийгээр үлээж цэвэрлэхэд хамгийн
амар байдаг.
5. Үр үржүүлгийн талбайг ургалтын хугацаанд цэвэрлэх:

Модуль 4
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Дараах ургамлууд илэрвэл аль болох цэцэглэхээс нь өмнө гараар зулгааж зайлуулна
→ ургалт сайтай, устгахад хэцүү, ургац хураахад хүндрэл учруулдаг хог ургамлууд,
→ буудайн өөр сорт, эсвэл сортын шинж чанаруудаас зөрүүтэй ургамлууд (жишээ нь түрүүний сахалгүй сортын
талбайд сахалтай ургамал, эсвэл богино иштэй сорт дотор урт иштэй ургамал ургах г.м.).
→ өөр зүйлийн ургамал (жишээ нь рапс)
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

6

ҮРИЙН
ЧАНАР,
ҮР
БЭЛТГЭЛ

2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
Үр үржүүлгийн талбайг ургалтын хугацаанд цэвэрлэх: Ургалт сайтай, устгахад хэцүү, ургац хураахад хүндрэл учруулдаг
хог ургамлууд!
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Модуль 4
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Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
Үр үржүүлгийн талбайг ургалтын хугацаанд цэвэрлэх: Ургалт сайтай, устгахад хэцүү, ургац хураахад хүндрэл учруулдаг
хог ургамлууд!
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Модуль 4
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Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
Үр үржүүлгийн талбайг ургалтын хугацаанд цэвэрлэх: Ургалт сайтай, устгахад хэцүү, ургац хураахад хүндрэл учруулдаг
хог ургамлууд!
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2. Буудайн үр үржүүлэг: a) Талбайн ажилд тавих шаардлага, анхаарах асуудлууд
Үр үржүүлгийн талбайг ургалтын хугацаанд цэвэрлэх: Ургалт сайтай, устгахад хэцүү, ургац хураахад хүндрэл учруулдаг
хог ургамлууд! (Хонгио хошуу будаа – Avena fatua)
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шаардлага

Үрийн
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2. Буудайн үр үржүүлэг: б) Ургац хураалтад анхаарах асуудлууд
Үр үржүүлгийн талбайн ургац хураалтыг нягт нямбай төлөвлөнө.
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➔ Ургацыг цэвэрхэн хураах тусам сүүлд нь үтрэмд хийгдэх цэвэрлэгээний ажил хөнгөрнө.
→ Үр үржүүлгийн талбайн ургацыг таваарын буудайн талбайгаас түрүүлж хураана:
- хураах тохиромжтой хугацаа сортоос хамаарна (болц, чийг, түрүүний соёололт г.м.)
→ Үр үржүүлгийн талбайн хураалтад хамгийн сайн комбайнаа хамгийн сайн жолоочтой нь ажиллуулна,
- Аль болох цэвэрлэхэд хялбар комбайн ашиглах,
- Комбайны тохиргоог зөв хийж, тогтмол цэвэрлэх:
-> шигшүүрүүд цэвэрхэн байх,
-> салхи хангалттай үлээдэг байх (жижиг, гэмтсэн, хорчийсон үр, хог ургамлын үрийг үлээж зайлуулах),
-> цайруулах тосгуур цэвэрхэн байх ёстой (гэмтсэн, няцарсан үр багатай байх)
-> …
→ Ургац хураалт, тээвэрлэлтийн логистикийн хяналт (сорт бүрийн хураасан хугацаа, агуулах сав г.м.)
→ Тээвэрлэгч автомашин цэвэрхэн байх (ялангуяа шинэ сортууд хураасан үед),
→ Сорт холилдохоос сэргийлэх → Сортын цэвэршилтийг хангах!
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2. Буудайн үр үржүүлэг: в) Үтрэмийн ажилд анхаарах асуудлууд
Үр бэлтгэлийн ажил, үрийн цэвэрлэгээ, ариутгалыг зөв төлөвлөж, зохион байгуулах нь
→ сорт холилдуулахгүй байх,
→ үрийг хуурай, цэвэрхэн хадгалах,
→ сайн чанарын үр бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой.
Үтрэмд дараах шаардлагыг мөрдөнө:
➔ Үтрэмийн талбай цэвэрхэн, хуурай байх. Дээвэртэй бол бүр сайн.
→ дээвэргүй бол хангалттай зузаан, бат бөх хучлагаар хангах.
➔ Үр цэвэрлэх төхөөрөмж цэвэрхэн ажиллагаатай, шигшүүрийн хэмжээ тохиромжтой байх.
→ буудайны доод шигшүүр 2.2 мм-ээс багагүй, болж өгвөл 2.4 мм голчтой.
➔ Сорт солигдох бүрт цэвэрлэх төхөөрөмжийг сайтар цэвэрлэх (даралттай хийгээр үлээх хамгийн сайн).

Үтрэмийн ажлын цаг хугацааны дараалал:
➔ Намар хураалтын дараа: → хугацаа хангалттай байвал үрийн будааг урьдчилан цэвэрлэнэ,
→ хатааж, 15%-с доош чийгтэй болсон үед хадгална.
➔ Хавар тариалалтын өмнө:
→ Үр бэлтгэлийн ажлыг, ялангуяа үрийг ариутгах бол, тариалалтын өмнө буюу III-IV сард гүйцэтгэнэ,
→ Өвөл хадгалах явцад үрийн хөврөл гэмтэж, соёолох чадвар буурсан байх эрсдэлтэй,
→ Мянган үрийн жин, соёолох чадварыг яг тариалалтын өмнө тодорхойлох нь хамгийн бодитой.
Сургаж бэлтгэгдсэн нэг хүн үтрэмийн ажлыг нийтэд нь удирдаж, хяналт тавьж ажиллах нь зүйтэй.
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3. Үрийн хадгалалт, савлагаа
Үрийг дараах 3 төрлөөр савлаж, тээвэрлэж болно:
→ задгайгаар,
→ энгийн шуудайнд,
→ 500-1000 кг багтаамжтай даацын шуудайнд (биг-баг) савлах.
Үр тээвэрлэлт, ачих, буулгах арга ажиллагаа нь савлагааны төрлөөс хамаарна:
➔ задгай үр
→ шнекээр, эсвэл агаараар үлээж ачна, тэргэнцрээр зөөж болно.
➔ энгийн шуудайтай → гар ажиллагаа ихтэй (цаг, хүч шавхана), том аж ахуйд тохиромжгүй.
➔ даацын шуудайтай → Хадгалалт, тээвэрлэлт, талбайн ажилд сайн тохирох дундаж хувилбар.
Сэрээтэй ачигчаар тээвэрлэхэд тохиромжтой

Үр
үйлдвэрлэл
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4. Үр бэлтгэх төхөөрөмж
Үр бэлтгэх суурин ба зөөврийн төхөөрөмж байдаг:
➔ Суурин төхөөрөмж их хэмжээний үр бэлтгэхэд буюу хэд хэдэн аж ахуйн үрийг нэг дор төвлөрсөн байдлаар
бэлтгэхэд тохиромжтой.
➔ Зөөврийн төхөөрөмж томоохон аж ахуйнуудын хэрэглээнд нийцнэ. Өөрийнхөө хэрэгцээний үрийг бэлтгэхээс
гадна бас хөрш зэргэлдээ жижиг аж ахуйнуудад үрийг нь бэлтгэж өгч болно.

Үр бэлтгэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага:
➔ Цэвэрлэх, сортлох, ариутгах үйлдлүүдийг нэг төхөөрөмжөөр хийдэг байх
→ ажлын цаг хэмнэнэ.
➔ Үр бэлтгэх хүчин чадал (тонн/цаг) өндөртэй, найдвартай ажиллагаатай байх.

➔ Цэвэрлэх, сортлох техникийг таримал ургамлын зүйл, сорт бүрээр тохируулах (жишээ нь үрийн хэмжээг
өөрчлөх) боломжтой, нарийвчлал сайтай байх.
→ цэвэрлэх аппаратад үрийг жигд хэмжээгээр оруулах боломжтой,
→ үр цэвэрлэгээнд хэд хэдэн давхар шигшүүр, сэнс ашигладаг,
→ шигшүүрүүдийг солиход хялбар, налууг нь тохируулах боломжтой,
→ шигшүүрт бөглөрөл үүсгэдэггүй,
→ сэнсний үлээлтийг хялбархан бөгөөд нарийвчлал сайтайгаар тохируулах боломжтой байх.
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4. Үр бэлтгэх төхөөрөмж

Үрийн
чанарын
шаардлага

➔ Триер нэмж ашиглах нь давуу талтай (богино ба урт үр, хог ургамлын жижиг үр ялгах)
→ богино үр ялгах триер (ялангуяа хугарсан үр, хог ургамлын жижиг үр, хорчгор үр, харга өвчнөөр өвчилсөн үр),
→ урт, богино үрийг аль алийг нь ялгаж сортлож болно!

Үрийн
хадгалалт,
цэвэрлэгээ

➔ Сорт солигдох үед төхөөрөмжийг түргэн сайтар цэвэрлэх боломжтой,
➔ Үрээс дээж авах боломжтой,

Үр
аритугал

➔ Үр ариутгалын чанар сайтай, ариутгалын бодисын тунг нарийвчлал сайтайгаар тохируулдаг (мл/ц),
➔ Үрийн савлагааны сонголттой (задгай, энгийн шуудай, даацын шуудай),

Үр
үйлдвэрлэл

➔ Төхөөрөмжид арчилгаа, үйлчилгээ хийхэд хялбар,
➔ Төхөөрөмжтэй харьцаж байгаа хүн ариутгалын бодисын тоосноос хамгаалагдсан байх,
➔ Биеийн хүч бага шаарддаг байх

Үр бэлтгэх төхөөрөмжийг сургаж бэлтгэгдсэн хүн ажиллуулна.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа
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