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МҮХÀҮТ ба ÃХÀҮТХ ХООРОНДЫН 
ХÀМТЫН ÀЖИËËÀÃÀÀНЫ 

“PRO VALUE” ТӨСӨË
Зорилго:

Чацаргана болон ноосон бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээг 
дэмжих,  нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн бий болгох замаар  
Монголын хөдөө орон нутагт ажлын байр  бий болгох,  ЖДҮ 
эрхлэгчдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой.  

Үргэлжлэх хугацаа:
I үе  шат:  2015 оны 9 сараас 2018 оны 8 сар  хүртэл.
II үе  шат:  2018 оны 9 сараас 2021 оны 8 сар  хүртэл

Байршил:
Óлаанбаатар,  Àрхангай аймаг (хонины ноос),  
Óвс аймаг (чацаргана)

Санхүүжүүлэгч байгууллага:
BMZ буюу Ãерманы Эдийн Засгийн Хамтын Àжиллагаа,  
Хөгжлийн  Яам

Төслийн хамтрагч:
Монголын Үндэсний Худалдаа Àж Үйлдвэрийн Танхим (МҮХÀҮТ),  
Ãерманы Худалдаа Àж Үйлдвэрийн Танхимуудын Холбоо  (DIHK)

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага:
- Sequa gGmbH
- МҮХÀҮТ-ын ХХÀÃ
- Àрхангай,  Óвс аймгуудын ХÀҮТанхимууд

Төслийн бусад хамтрагчид:
- Àрхангай болон Óвс аймгийн ЗДТÃ-ын ХÀÀ-н асуудал хариуцсан 

газар
- Монголын Ноосон Бүтээгдэхүүн Үйлдвэрлэгчийн Холбоо
- Монголын Жимс Жимсгэнийн Үндэсний Холбоо  ТББ
- ШÓТИС,  Хүнс Судлалын Төв
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МҮХАҮТ ба ГХАҮТХ хоорондын хамтын  
ажиллагааны түүх 

Байгууллагуудын хамтын ажиллагааны түншлэл анх 1999 оноос 
эхэлсэн. 1999-2005 онд хамтын ажиллагааны төсөл нь МҮХÀҮТ-
ын чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэж байсан. Ялангуяа  шинэ үйлчилгээ 
нэвтрүүлэх,үйлчилгээний чанарыг сайжруулах,  бизнестэй холбогдолтой 
сургалтуудыг зохион байгуулах болон орон нутагт салбар  танхимуудыг 
шинээр  байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн.

2006 - 2013: Хамтын ажиллагааны шинэ төсөл нь орон нутгийн 
эдийн засгийн  хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн. Төслийн хүрээнд орон 
нутгийн салбар  танхимаар  дамжуулан хөдөөгийн бизнес эрхлэгчдийг 
дэмжих,  ажлын байр  нэмэгдүүлэх замаар  ядуурлыг бууруулах жижиг 
төслүүд хэрэгжүүлсэн. Төслийн үр  дүнд орон нутгийн танхимуудын  нийт 
гишүүдийн тоо  2006 онд 950 байснаас 2012 онд бараг 2200 болон нэмэгдсэн.
Түүнчлэн орон нутагт 450 гаруй ажлын байр  бий болсон ба 2000 гаруй 
иргэд төрөл бүрийн сургалтанд хамрагдан тодорхой хэмжээгээр  орлогын 
эх үүсвэртэй болох чадавхитай болсон.
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Бид хэрхэн ажилладаг вэ

Àрхангай болон Óвс аймаг дахь салбар  ХÀҮТ-тай хамтран хонины 
ноос болон чацарганын кластер  багийг байгуулан ажиллаж байна. Кластер  
багууд нь тариаланчид (чацаргана тариалагч),  малчид (хонины ноос),  
үйлдвэрлэгч компаниуд,  ба орон нутгийн холбоод,  банк болон аймгийн 
засаг захиргааны байгууллагууд гэх мэт дэмжигч байгууллагуудын 
төлөөллүүдээс бүрддэг. 

Салбарын хэрэгцээг тодорхойлж,  холбогдох арга хэмжээг зохион 
байгуулах нь кластер  багийн үүрэг юм. Зохистой үйл ажиллагаа,зохих 
дадлын дагуу бүх үйл ажиллагаа,  арга хэмжээг хэрэгжүүлсэнээр  анхан 
шатны боловсруулагчид болон үйлдвэрлэгчдийн бүтээмж дээшилж,  газар  
тариалан болон үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнүүдийн чанар  сайжран,  
шинэ бүтээгдэхүүнүүд бий болж зах зээлд нийлүүлэгдэх болно. 

Жил бүрийн төлөвлөлтийн семинарын үеэр  оролцогч  бүх талуудын 
оролцоотойгоор  ирэх ондоо  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа хамтран 
хэлэлцдэг. Хамгийн үр  дүнтэй,  хэрэгжихүйц үйл ажиллагаануудыг сонгож,  
хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах,  төрөл бүрийн сургалт зохион 
байгуулах,  мөн түүнчлэн судалгаа шинжилгээ хийж,  хязгаарлагдмал 
хүрээнд (тодорхой төсөвт багтаан) шинэ,  дэвшилттэй тоног төхөөрөмжийг 
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Ноосны нэмүү өртгийн 
сүлжээг дэмжих ажлын 
хүрээнд Àрхангай аймагт 
“Эсгий бүтээгдэхүүний 
загвар  сайжруулах” 
сургалтуудыг тогтмол 
зохион байгуулж байна. 
Óг сургалтыг ХБНÃÓ- ын 
ноос,  эсгий бүтээгдэхүүний 
мэргэжилтэн Банниер  
Зигрид удирдан,  Àрхангай 
аймгийн ноосон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдэд олон 
төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн хийх аргачлал,  технологи,  бүтээгдэхүүний 
чанар  загварыг сайжруулсан,  Àрхангай аймгийн эсгий бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдийн мэдлэгт хувь нэмэр  оруулсан маш үр  бүтээлтэй арга 
хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж байна.

хамтран санхүүжүүлэх зэргээр  дэмжин ажиллаж байна. Ãол нь зөвхөн 
нэг компанийг бус,  Óвс ба Àрхангай аймгийн кластерийн баг,  холбогдох 
салбарт үзүүлж байгаа туслалцаа,  дэмжлэг юм.Кластер  багууд нь арга 
хэмжээг өөрсдөө хэрэгжүүлдэг ба төслөөс түүнд нь дэмжлэг үзүүлдэг. 
МҮХÀҮТ-ын төслийн баг  кластерийн багуудад тогтмол зааварчилгаа 
өгөх,  хяналт-шинжилгээ хийх,  ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийдэг нь 
төслийг өндөр  чанартай хэрэгжүүлэхэд тусалдаг.  
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Хонины ноосны нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих,  хөгжүүлэх 
зорилготой Pro Value төсөл нь Монголын Ноосон Бүтээгдэхүүн 
Үйлдвэрлэгчдийн Холбоотой нягт хамтын ажиллагаатай бөгөөд төрөл 
бүрийн сургалт семинар,  хэлэлцүүлгүүдийг хамтран зохион байгуулахаас 
гадна 21 аймаг дахь тус холбооны салбаруудаар  дамжуулан,  хонины 
ноосны нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн тэргүүн туршлага,  сайн 
жишээнүүдийг ноосны салбар  бизнес эрхлэгчдэд түгээн дэлгэрүүлэх 
зорилготой ажиллаж байна.

ХÀМТЫН ÀЖИËËÀÃÀÀ

Мөн түүнчлэн гадаадын бусад төсөл хөтөлбөрүүдтэй хонины ноосны 
чанар  стандартыг дээшлүүлэх,  дэвшилтэт техник,  технологи ашиглах,  
орон нутагт ажлын байр  бий болгох зорилготой олон тооны арга хэмжээг 
хамтран зохион байгуулж байна.  



9

НООСНЫ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

МҮХÀҮТ,  МНБҮХ-ны зүгээс Монгол Óлсын Засгийн Ãазар,  
хөгжлийн түнш байгууллагуудыг ноос бэлтгэлийн ажлыг шинэчлэхэд илүү 
их хөрөнгө оруулалт оруулахыг уриалж,  дараах үйл ажиллагаануудыг 
багтаасан “Хонь тэмээний ноос бэлтгэлийн мастер  төлөвлөгөө” 
боловсруулахыг санал болгож байна. Үүнд:

• Хонь тэмээний ноосоо  малчид өөрсдөө хяргаж байгаа одоогийн 
тогтолцоог өөрчилж техник хэрэгсэл бүхий түүхий эд бэлтгэлийн 
байнгын ажиллагаатай мэргэшсэн бригадыг сум бүрт бий болгох,  
ноос хяргагчдыг сургаж бэлтгэх

• Түүхий эдийн зориулалттай агуулахыг сум бүрд бий болгож 
түүхий эдийг ангилан ялгах зориулалттай төхөөрөмжүүдээр  хангах 
(ангилан ялгах ширээ,  пресс,  жин хэмжүүр,  ноос хураах тавиур  
гэх мэт)

• Түүхий эд бэлтгэлийн мэргэшсэн бригадыг шаардлагатай техник 
тоног төхөөрөмж болон туслах материалаар  хангах (цахилгаан 
хайч,  ирлэгч машин,  генератор,  олсон шуудай гэх мэт)

• Түүхий эд бэлтгэлийн бригад,  орон нутгийн хэмжээнд ноос хяргах 
ажлыг зохион байгуулахад холбогдох төрийн байгууллагуудаас 
дэмжлэг үзүүлэх
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• Малчид малаа угаалгах эрүүлжүүлэх үйлчилгээнд хамрагдах дэд 
бүтцийг бий болгох

Түүхий эд бэлтгэлийн байнгын ажиллагаатай мэргэшсэн бригад 
сум бүрд бий болсноор  ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хадгалах боломжийг 
бүрдүүлж,  хөдөө орон нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөх болно. 
Түүнчлэн мал сүргийг мал эмнэлгийн үйлчилгээнд тогтмол хамруулснаар  
малын өвчлөлөөс шалтгаалсан түүхий эдийн чанарын доголдол гарахгүй 
байх,  түүхий эдийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
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“МОНÃОËЫН ҮНДЭСНИЙ ХÓДÀËДÀÀ ÀЖ ҮЙËДВЭРИЙН 
ТÀНХИМ” “МОНÃОËЫН НООСОН БҮТЭЭÃДЭХҮҮН 

ҮЙËДВЭРËЭÃЧДИЙН ХОËБОО”-НЫ
ХÀМТÀРСÀН ÓРИÀËÃÀ

Монгол орны ноос бэлтгэлийн ажлыг шинэчлэн сайжруулах 
нь хөдөөгийн хүн амын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, орлогыг 
нэмэгдүүлэх, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэхэд нэн 

ач холбогдолтой

Манай улсад хөдөө аж ахуйн салбар  дотроо  хонь,  тэмээний аж ахуй 
голлох байр   суурийг эзэлдэг. Үүнд 15 үүлдэр  үүдрийн хэсэг үржлийн 
хэсгийн бүдүүн бүдүүвтэр  ноост хонь,  5 үүлдэр  үүлдрийн хэсэг үржлийн 
хэсгийн нарийн нарийвтар  ноост хонь нийт 32,3 сая толгой хоньтой бөгөөд 
2019 оны байдлаар  хонин сүрэг нийт мал сүргийн 45,5 хувийг эзэлж 
байна. Түүнчлэн Ãалбын говийн улаан,  Ханын хэцийн хүрэн гэсэн хоёр  
омог үүлдрийн 472,4 мянган тэмээн сүрэгтэй бөгөөд 2019 оны байдлаар  
тэмээн сүрэг нийт мал сүргийн 0,7 хувийг эзэлж байна. 

Ноосны төрөл тус бүрийн онцлог шинж чанараас хамааран бүдүүн 
бүдүүвтэр  ноост хониноос 1.2-2.3 кг ноос,  нарийн нарийвтар  ноост 
хониноос 4.8-6 кг ноос гарах ба 32.3 сая толгой хонин сүргээс дунджаар  
38.0 мянган тн ноос бэлтгэх боломжтой. Нас хүйсний байдлаас хамаарч 
нэг тэмээнээс дунджаар  2.8-4 кг ноос гарах ба 472,4 мянган толгой тэмээн 
сүргээс дунджаар  1,8 мянган тн ноос бэлтгэх боломжтой.

Жил бүрийн 5-6-р  сард тэмээний ноос бэлтгэл,  6-7-р  сард хонины 
ноос бэлтгэлийн ажил явагддаг бөгөөд одоогийн байдлаар  малчид хонь 
тэмээний ноосыг уламжлалт буюу гар  аргаар  хяргаж бэлтгэж  байгаа 
нь цаг хугацаа болон хүн хүч ихээр  шаарддаг,  хөдөлмөр  зарцуулалт 
ихтэй ажлын нэг байсаар  байна. Ноосыг технологит хугацаанд нь хяргаж 
бэлтгэхгүй тохиолдолд хөөрсөн ноос буцаж суун эсгийрч хяргахад 
хүндрэлтэй болох,  хөндийрсөн ноос харгана бут зэрэгт өлгөгдөж бэлчээрт 
хаягдах зэрэг сөрөг үр  дагаврыг бий болгож улмаар  ноосон түүхий эдийн 
ашиглалтыг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
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Àвстрали,  Шинэ Зеланд зэрэг орнуудад ноосыг цахилгаан хайчаар  
хяргаж бэлтгэх нь олон арван жилийн турш хэрэглэгдэж ирсэн түгээмэл 
практик болжээ. Хонины ноосыг цахилгаан хайчаар  1-2 минутанд хяргаж 
байгаа бол гар  хайчаар  хяргахад 8-10 минут зарцуулдаг байна. Түүнчлэн 
цахилгаан хайчаар  20 минутанд тэмээг ноослож байгаа бол гар  хайчаар  
ноослоход 1 цаг зарцуулдаг байна. 

МҮХÀҮТ –аас Ãерманы Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын 
холбоо  (DIHK) болон МНБҮХ-той хамтран хэрэгжүүлж буй ProVal-
ue төслийн хүрээнд Àрхангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд 2017 онд 
байгуулсан  “Хонь угаах,  мал эрүүлжүүлэх жишиг төв” нь  цахилгаан 
хайчаар  хонио  хяргуулах,  малаа угаалгах,  ноосыг ангилан ялгуулах,  
хадгалах үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх боломжтой бөгөөд 2019 онд 150 
малчин өрхийн 14,000 гаруй хонь,ямааг хяргаж,  тус төвөөр  үйлчлүүлэх 
хүсэлтэй малчдын тоо  жилээс жилд өссөөр  байна. Энэхүү сайн туршлага 
дээр  үндэслэн Àрхангай  аймгийн  Хүнс Хөдөө Àж Àхуйн Ãазар  хонь 
угаах явуулын төхөөрөмжүүдийг 60 багт суурилуулсан бөгөөд 2019 онд 
11,500 малчид малаа угаалгах үйлчилгээ авсан байна. 

МҮХАҮТ, МНБҮХ-ны зүгээс Монгол Улсын Засгийн 
Газар, хөгжлийн түнш байгууллагуудыг ноос бэлтгэлийн ажлыг 
шинэчлэхэд илүү их хөрөнгө оруулалт оруулахыг уриалж, дараах үйл 
ажиллагаануудыг  багтаасан “Хонь тэмээний ноос бэлтгэлийн мастер 
төлөвлөгөө” боловсруулахыг санал болгож байна. Үүнд:

- Хонь тэмээний ноосоо  малчид өөрсдөө хяргаж байгаа одоогийн 
тогтолцоог өөрчилж техник хэрэгсэл бүхий түүхий эд бэлтгэлийн 
байнгын ажиллагаатай мэргэшсэн бригадыг сум бүрт бий болгох,  
ноос хяргагчдыг сургаж бэлтгэх

- Түүхий эдийн зориулалттай агуулахыг сум бүрт бий болгож 
түүхий эдийг ангилан ялгах зориулалттай төхөөрөмжүүдээр  хангах 
(ангилан ялгах ширээ,  пресс,  жин хэмжүүр,  ноос хураах тавиур  
гэх мэт)

- Түүхий эд бэлтгэлийн мэргэшсэн бригадыг шаардлагатай техник 
тоног төхөөрөмж болон туслах материалаар  хангах (цахилгаан 
хайч,  ирлэгч машин,  генератор,  олсон шуудай гэх мэт)

- Түүхий эд бэлтгэлийн бригад,  орон нутгийн хэмжээнд ноос хяргах 
ажлыг зохион байгуулахад холбогдох төрийн байгууллагуудаас 
дэмжлэг үзүүлэх

- Малчид малаа угаалгах эрүүлжүүлэх үйлчилгээнд хамрагдах дэд 
бүтцийг бий болгох
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“Хонь тэмээний ноос бэлтгэлийн мастер  төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх 
нь малчдын түүхий эд бэлтгэлийн ажилд зарцуулах цаг хугацааг хэмнэж,  
хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх ба малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд ашиг тусаа 
өгөх юм. Түүхий эд бэлтгэлийн байнгын ажиллагаатай мэргэшсэн бригад 
сум бүрт бий болсноор  ажлын байрыг нэмэгдүүлэх,  хадгалах боломжийг 
бүрдүүлж,  хөдөө орон нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөх болно. 
Түүнчлэн мал сүргийг мал эмнэлгийн үйлчилгээнд тогтмол хамруулснаар  
малын өвчлөлөөс шалтгаалсан түүхий эдийн чанарын доголдол гарахгүй 
байх,  түүхий эдийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Эрдэнэт мал сүргийг өсгөн үржүүлж, үндэсний баялаг бүтээгч 
малчин түмний буян, сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

Ноосны гарц,  чанар,  үр  ашгийг нэмэгдүүлэх,  сайжруулах тал дээр  
санал санаачлага,  үйл ажиллагаа эрхэлж буй бүх байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж,  тэдгээрийн сайн мэдээ мэдээллийг өөрийн эх 
сурвалжаар  түгээн дэлгэрүүлж ажиллаж байна.

 

330 суманд итгэмжлэгдсэн агуулахыг бий болгох

Хөдөө аж ахуйн салбарт “Цахим хөдөө аж ахуй”-г бий болгох 
зорилтын хүрээнд Хүнс,  хөдөө аж ахуй,  хөнгөн үйлдвэрийн яам,  Хөдөө 
аж ахуйн бирж,  Мал эмнэлэгийн ерөнхий газар  хамтран малын түүхий 
эдийн чанар,  бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх,  малын 
гаралтай түүхий эдийн зөв зохистой бэлтгэлийг бий болгох,  анхан шатны 
тордолт,  чанарын хамгаалалт хийх,  мөшгөх тогтолцоог бий болгох 
зорилгоор  хэд хэдэн ажлуудыг хийж эхлээд байна. Үүний нэг болох Мал 
эмнэлгийн гэрчилгээний загвар,  хэрэглэх зааврыг шинэчлэн баталсан,  
мөн тус журмын гуравдугаар  хавсралт “Дотоодын мал эмнэлгийн 
гэрчилгээний загвар”-ийн 12-т “Хөдөө аж ахуйн биржийн  итгэмжлэгдсэн 
агуулахад анхан шатны тордолт,  чанарын хамгаалалт хийсэн тухай 
тодорхойлолттой байна”  гэж заасан ба энэхүү зохицуулалтыг 2021 оны 
10 дугаар  сарын 01-ний өдрөөс иргэн,  хуулийн этгээд дагаж мөрдөхөөр  
журамласан. Салбарын бодлого,  зорилго,  зорилт болон бусад холбогдох 
журмуудын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 330 суманд Монгол 
Óлсын стандарт,  Биржийн агуулахын шалгуур  үзүүлэлтүүдийг хангасан 
агуулахуудыг итгэмжлэн,  дэд бүтцээ бэлтгэхээр  ажиллаж байна. 



14

НООСНЫ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

Орон нутаг дахь агуулахуудын хувьд Биржийн итгэмжлэгдсэн 
агуулахад тавигдаж буй шаардлагыг хангаж,  итгэмжлэл авснаар  дараах 
давуу талууд үүснэ. 

Үүнд:
1. Хөдөө аж ахуйн биржтэй хамтран ажиллаж,  хөдөө аж ахуйн 

гаралтай бараа,  түүхий эдийн зах зээлийн тогтолцоонд нэгдэх;
2. Монгол Óлсын болон Биржийн чанар  стандартыг хангахуйц 

гарал үүсэл тодорхой бараа,  түүхий эдийг хадгалах;
3. Итгэмжлэгдсэн агуулахаас биржийн арилжаанд шууд оролцох;  
4. Биржийн арилжаанд оролцогчдын  бараа,  түүхий эдэд 

харилцагчийн хүсэлтийн дагуу үйлчилгээг үзүүлж 
байгууллагынхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлэх,  ашиг,  орлогоо  
нэмэгдүүлэх

Одоогийн байдлаар  биржийн 21 мэргэжилтэн аймаг бүрийг хариуцан 
сумын Засаг дарга,  хөдөө аж ахуйн тасаг хариуцсан мэргэжилтэнд 
дээрх асуудалтай холбооотой мэдээ,  мэдээллийг цахимаар  хүргэн,  
утсаар  тайлбарлан,  гарч буй асуудлаар  тухай бүр  зөвлөгөө өгөн эргэх 
холбоотойгоор  ажиллаж байна. 

330 суманд хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг чанар,  стандарт 
шаардлагын дагуу анхан шатны тордолт,  чанарын хамгаалалт хийх 
итгэмжлэгдсэн агуулах бий болгохоос гадна тэдгээр  сумдад 16,500 /

Зураг 1. 21 аймаг хариуцсан мэргэжилтний нэр.
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таваар  бэлтгэгч/   ажлын байр  бий  болгох зорилт тавин ажиллаж байна. 
Энэ зорилтын хүрээнд Хэнтий аймгийн Баян-Овоо  суманд ноолуур  
бэлтгэлийн үе  болох 3 дугаар  сарын 14-ны өдрөөс 3 дугаар  сарын 28-
ны өдрийг дуустал хугацаанд ямаа самнах,  ноолуур  бэлтгэх,  таваар  
бэлтгэгч сургах нийт 3 удаагийн танхимын сургалт зохион байгуулж,  
тус сумын 150 гаруй иргэд сургалтад хамрагдан 30 иргэнийг чанар  
стандартын дагуу ямаа самнах,  ноолуур  бэлтгэх мэргэшсэн таваар  
бэлтгэгчийг бэлтгэж байна. Цаашид биржийн зүгээс түүхий эд бэлтгэлийг 
чанар  стандартын дагуу бэлтгэх сургалтуудыг сумдын Засаг дарга,  Хөдөө 
аж ахуйн тасагтай хамтран түүхий эдийн бэлтгэлийн үеийг тааруулан 
үргэлжлүүлж зохион байгуулах юм. 

Түүхий эдэд анхан шатны тордолт,  чанарын хамгаалалт хийснээр  
чанар,  стандарт хангагдаж хаягдал түүхий эд багассанаар  малчдыг 
орлого  нэмэгдэх боломж бүрдэнэ.  
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МÀË ЭРҮҮËЖҮҮËЭХ,  ХОНÜ 
ХЯРÃÀХ ТӨВИЙН ТЭРÃҮҮН 

ТÓРШËÀÃÀÀС

“Àðõàíãàé àéìãèéí Ýðäýíýáóëãàí ñóìûí õîíü 
õÿðãàõ, ìàë ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òºâèéã áàéãóóëàõ 
áîëîí àæèëëóóëàõ  òóðøëàãàààñ”  

 Зорилго: 
 МҮХÀҮТ болон ÃХÀҮТХ хоорондын хамтын ажиллагааны төслийн 
хүрээнд 2017 оны 6 дугаар  сард Àрхангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд 
баригдсан  хонь хяргах,  мал эрүүлжүүлэх загвар  төвийн туршлага дээр  
тулгуурлан мэдээллийг бэлтгэсэн болно. Ноос хяргах,  мал эрүүлжүүлэх 
төвийн  ашиг тус,  шаардлагатай дэд бүтэц,  үйл ажиллагаа,  хөрөнгө 
оруулалт,  урсгал зардал болон орлогын талаархи мэдээллүүдийг 
оруулсан  юм. Энэхүү мэдээлэл нь тус төвийг байгуулахыг сонирхож буй 
бусад аймгууд болон сумдуудад хөтөч нь байх болно.

 Хонь хяргах,  мал эрүүлжүүлэх төв гэж þу вэ? 
 ßмар давуу талуудтай вэ?
 Энэхүү хонь хяргах,  мал эрүүлжүүлэх төв нь малчдын ажлыг 
хөнгөвчилж,  ноос хяргах,  ангилах,  хадгалах,  тээвэрлэх үйл ажиллагааг 
сайжруулан нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах боломжийг бий 
болгон,  ноос хяргах үйлчилгээнд шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж,  
агуулах,  малын хашаа,  угаалгын ванн зэргийг технологи,  стандартад 
нийцүүлэн барьж байгуулсан. 
Ноосыг бэлтгэлийн шатнаас 
боловсруулалтын шат хүртэл 
ноосны технологийн шинж 
чанарыг алдагдуулахгүй,  
стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн 
үйлд-вэрлэх нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлж,  малчдын 15-30 
хоногт хийдэг ажиллагаа ихтэй 
хүнд ажлыг хөнгөвчилж 1-5 
хоногт хийж,  ноосыг хугацаанд 
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нь цаг алдалгүй авч,  хаягдаж хорогдохоос сэргийлж,  хонины угаалгыг 
хугацаанд нь хийж малын тарга тэвээрэг авахуулах ач холбогдолтой.

1-рт ноос бэлтгэх хугацааг зөв тогтоох
2-рт ноос бэлтгэх арга,  багажийг зөв сонгох
3-рт ноос хяргалтын бэлтгэл ажлыг хангах
4-рт хяргалтыг хурдан шуурхай зохион байгуулах,  ажил үүргийн 

хуваарийг зөв зохицуулах
5-рт бэлтгэсэн ноосыг стандартад заасны дагуу ангилж,  баглах,  

хадгалах,  тээвэрлэх журмыг чанд мөрдөх зэргийг нарийн төлөвлөж 
хэрэгжүүлнэ. 

Хонь хяргах болон эрүүлжүүлэх төвд 
шаардлагатай дэд бүтэц

Эрдэнэбулган сумын 6-р  баг нь Àрхангай аймгийн төвөөс 37 км зайд 
оршдог,   800   гаруй хүн амтай бөгөөд 224 малчин өрхтэй бусад сум,  
багуудыг бодвол хонио  задгай хонуулдаг тул хонины ноос нь цагаан 
өнгөтэй,  чанар  сайтай байдаг тул “Àрхангай аймгийн ноосонд нэмүү өртөг 
шингээх” нь төслийн хүрээнд хийгдсэн ноосны судалгааг 6-р  багийн 150 
малчин өрхийг хамруулан хийсэн. 

Тус судалгаагаар  малчдын 
хонины тоо  хэмжээ,  ноосны 
гарц,  хэдэн төгрөгөөр  тушаасан 
зэргээс гадна ноосон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдээс хамгийн 
эрэлттэй бүтээгдэхүүнүүд,  
зарагдах үнэ,  олсон ашиг зэргийг 
тодруулсан юм.

Судалгаанд оролцогчдоос 
авсан санал асуулгад “Ноос 
хяргах үйлчилгээ шаардлагатай 
þу” гэсэн асуултад хариулт 
авахад судалгаанд оролцогчдын 
64%  нь шаардлагатай гэж 
хариулсан. 

Ноос хяргах ажиллагаа нь 
ихэвчлэн 6,  7-р  саруудад хийгддэг 
бөгөөд энэ нь халуун  дулааны 
нөхцөлд ноосоо  хяргуулсан хонь 
гаднах температурт дасах ач 



18

НООСНЫ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

холбогдолтой. Малчид гар  хайчаар  хяргахад цаг хугацаа их зарцуулдаг,  
гар  цэврүүтэх,  наранд цохиулах,  байнга бөхийж ажилладаг учраас 
нуруу чилэх зэрэг эрүүл мэндийн хувьд хүндрэлтэй асуудлууд олон 
гардаг,  ноосны гарц бага байдаг,  хяргахаас өмнө хаягдаж гээгдэх нь их,  
ангилан ялгалт хийгддэггүй,  хадгалалт хамгаалалт муу байдгаас ноосны 
чанар  алдагдах зэрэг олон шалтгааны улмаас ноос хяргах үйлчилгээ 
нэн шаардлагатай гэж үзэж хонь хяргах,  угаах баг төвийг байгуулсан 
юм.  Мөн цэвэрлэх байгууламжтай газрыг түшиглэн сонголт хийсэн. Баг 
төвийн хонь хяргах болон угаалгын хашааны нийт хэмжээ нь 570 метр  
квадрат талбайтай.

Øаардлагатай дэд бүтцүүд 
w Ноосны агуулах бүхий байшин: Хэмжээ 10x15 метрийн харьцаатай 

хуучин байшинг засварлаж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.
w Ноосны агуулахын урд хонь хяргах саравчийг банзаар  хийсэн. 

Хэмжээ урагшаа урт нь 4 метр,  өргөн 18 метр.
w Өрмөдмөл гүний худаг шинээр  гаргасан: Цооногийн гүн -28 метр,  

усны тогтсон түвшин 12 метр,  усны ундарга 3 литр  секунд,  насосс- 
220 кв-аар  ажилладаг,  мотор  220 кв,  

w Худгийн ховооны урт нь 6 метр,  өргөн нь 30  см 
w Хонь угаалгын ванн: газар  ухаж цементээр  цутгаж  хийсэн бөгөөд  

урт нь 4 метр,  өргөн нь 2,5 метр,  гүн нь 1,2 метр,  багтаамж нь 8-10 
тонн ус.

w Хонь угаалгын өмнөх хашаа:  урт нь 8 метр,  өргөн нь 4 метр
w Хонь хяргах хашаа: Óрт нь 80 метр,  өргөн нь 18 метр
w Цэвэрлэх байгууламж
w Баг төвийн хонь хяргах болон угаалгын хашааны нийт хэмжээ нь 570 

метр  квадрат талбайтай.
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w Ноос пресслэгч тоног төхөөрөмж: БНХÀÓ-д үйлдвэрлэгдсэн 100-150 
килограммаар  пресслэх хүчин чадалтай.

w Цахилгаан үүсгүүр: БНХÀÓ-д үйлдвэрлэгдсэн 220 вт-аар  ажилладаг.
w Хонь хяргах хайч: БНХÀÓ-ын Июу хотоос худалдан авсан. Мөн 

Óлаанбаатар  хотын Шилэн хийц ХХК-ийн оруулж ирсэн хайчийг 
худалдан авсан.

w Ирлэгч тоног төхөөрөмж: БНХÀÓ-ын Июу хотоос худалдан авсан. 
220кв-аар  ажилладаг. 

№ Тоног төхөөрөмжийн нэр
Тоо  

ширхэг
Нэгж үнэ 

₮
Нийт үнэ 

₮

1 Хяргагч машин 5 318000 1 591 000

2 Хяргагч машин 2 375000 750 000

2 Хяргагч машины ир  запас 20 59200 1 184 000

3 Ирлэгч машин 1 4200000 4 200 000

4 Бүдүүн ирлэгч запас 5 44400 222 000

5 Нарийн ирлэгч запас 20 29600 592 000

6 Нийт 7 789 000
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ßмар ямар зардлууд гарах вэ?
w Нэг удаагийн угаалгаар  ваннанд хийх керлин 10-15 литр  уусмал 

хэрэглэдэг. Керлин 1 литр  нь 28 000 төгрөг болно.
w Шатахууны зардал нь мотор  ажиллуулах болон ойролцоох орон 

нутгийн малчдыг хотонд очиж үйлчлэхэд автомашины шатахуун 
тооцогдоно.

w Àжилчдын цалин болон хоолны зардлууд гарна.

Хамгийн дээд тал нь хичнээн хонь болон ямааг тус төв угаах 
болон хяргах хүчин чадалтай вэ?  

Тус төв нь 1 сард 5000 хонь  хяргаж,  7000 гаруй хонь ямаа угаах 
хүчин чадалтай. 2018 оны ажилласан байдлаар  баг төв нь 2018 оны 6 
дугаар  сар  14-нөөс эхлэн ажилласан бөгөөд 36 айлын 4465 хонь хяргаж,   
3500 хонь угаах үйлчилгээг хийсэн. 

Эрдэнэбулган сум дахь хонь хяргах,  мал эрүүлжүүлэх 
төвийн зохион байгуулалт

Танхимаас ерөнхий  зохион байгуулалт заавар  зөвлөгөөг өгч,  баг 
төвд хонь хяргах сургалтанд хамруулж,  ажиллуулж буй ажилчид 
гүйцэтгэлийг зохион байгуулж байна.

Одоогийн байдлаар  төслийн хүрээнд санхүүжигдэн байгуулагдсан 
учраас танхимын эзэмшилд байгаа. Цаашид тус баг төвд  ажиллаж байгаа 
тухайн орон нутгийн малчдын дунд бүлэг байгуулан эзэмшүүлэн үйл 
ажиллагааг нь явуулах зорилт тавин ажиллаж байна. 

Зун цагт ноос хяргалтын үеэр  нийт 7 хяргагч,  1 мал зүйчтэйгээр  
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
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Øаардагдах хүний нөөц:
Энэхүү төвийг ажиллуулахад юуны түрүүнд хонь хяргагчдыг бэлтгэх 

шаардлагатай байсан. Хонь хяргагчдыг сургах сургалтыг 5 хоногийн 
хугацаатай баг төв дээр  зохион байгуулсан бөгөөд сургагч багшаар   
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын иргэн,  Àвстрали улсад хонь цахилгаан 
хайчаар  хяргах сургалтанд хамрагдсан мэргэшсэн багш Б.Хаш-Эрдэнэ  
ажилласан.

Ìàëûí ýì÷èéí õÿíàëò: Тус төвд хонь,  ямааг угаахад малын 
эмчийн хяналт зайлшгүй хэрэгтэй. Шимэгч хорхойн эсрэг хэрэглэдэг  
зөвшөөрөгдсөн бодисууд болон бодисын хэрэглэх зааварчилгааг өгөх мал 
эм зүйч  зайлшгүй байх шаардлагатай.

Хөрөнгө оруулалтын зардал
Тус төвийн дэд бүтэц болон тоног төхөөрөмжүүдийн нарийвчилсан 

зардлуудын  мэдээллийг дараах хүснэгтээс харна уу.

д/д Хөрөнгө оруулалт
Хэмжих 

нэгж
Тоо

Нэгжийн 
үнэ ₮

Нийт үнэ ₮

1 Ноосны агуулахын засвар ш 1 17 400 000 17 400 000

2 Ноос пресслэгч ш 1 12 000 000 12 000 000

3 Хяргах тоног төхөөрөмж ш 2 375 000 750 000

4 Хяргагч машин ш 5 318 000 1 591 000

5 Хяргагч машины ир  запас ш 20 59 200 1 184 000

6 Ирлэгч машин ш 1 4 200 000 4 200 000

7 Бүдүүн ирлэгч запас ш 5 44 400 222 000

8 Нарийн ирлэгч запас ш 20 29 600 592 000

9
Хонь хяргах болон хяргахын 
өмнөх хашаа,  угаалгын өмнөх 
хашаа,  саравч хийх зардал

ш 1 9 000 000 9 000 000

10 Хонь угаалгын ванн ш 1 8 000 000 8 000 000

11 Ãүний худаг ш 1 25 000 000 25 000 000

Нийт зардал 64 279 000
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Хонь хяргалтын үйл ажиллагааг улам хурдан шуурхай болгохын 
үүднээс сүүлийн үед гадаад улс орнуудаас импортлон хэрэглэх болсон 
хонь хяргалтын мэргэжлийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг аймаг орон 
нутгийн холбогдох байгууллагууд болон малчдад хүргүүлж байна.  

Хонины ноос хяргах технологийн багц

Үндсэн тоног 
төхөөрөмж

Загвар
Нэг бүрийн 

үнэ ₮ 
Зураг

Хяргах гар  
бүхий хяргагч 
машин 
(Trident pro)

BYM-2 2,629,440

Ирлэгч,  
2 талтай,  
дүүжмэгтэй

BYM-1Y(A) 2,523,200

сам (хайрцганд 
5 ширхэг) Сам 
3.5Ó-92 (13 
шүдтэй,  богино)

A-LB-9 65,000
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Хутга,  
(хайрцганд 10 
ширхэг)

AA,  BB,  
AAW,  
BBW

55,776

Сам ирлэх 
зүлгүүрийн цаас 
(хайрцганд 10 ш) 
Хутга ирлэх 
зүлгүүрийн цаас 
(хайрцганд 10 ш)

132,800

132,800

Зүлгүүрийн 
цаасны цавуу

22,000

Хяргах машины 
тос

11,000
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МÀËЧДÀД ЦÀХИËÃÀÀН ХÀЙЧÀÀР 
ХОНÜ ХЯРÃÀХ СÓРÃÀËТ

Төслийн хүрээнд Àрхангай аймгийн 6 сумын малчдад цахилгаан 
хайчаар  хонь хяргах сургалт зохион байгуулсан ба 60 гаруй иргэн 
цахилгаан хайчаар  хонь хяргах энэхүү сургалтанд хамрагдсан.

Энэхүү цахилгаан хайчаар  хонь хяргах онол дадлын сургалтыг жил 
бүр  онлайн хэлбэрээр  болон газар  дээр  нь зохион байгуулж байна. 
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Малчид цахилгаан хайчаар,  аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу 
хонь хяргаж сурснаар  хөдөлмөрөө хөнгөвчилж,  цаг хэмнэж байна.
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Мөн үйлдвэрийн шаардлага хангахуйц ноосны гарц ч нэмэгдэж 
байгаа бөгөөд хяргасан хонио  тэр  дор  нь зориулалтын бодистой онгоцонд 
угааж малын халдварт өвчнөөс сэргийлэх боломжтой болж байна. Хонины 
ноосыг гар  хайчаар  хяргахад 10-15 минут зарцуулдаг бол цахилгаан 
хайчаар  2 минутад хяргадаг. Харин тэмээ ноослоход гараар  1 цаг болдог 
бол цахилгаан хайчаар  20 минут л хангалттай юм.
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ШИНЭ ЗЕËÀНДЫН ХОНÜ ХЯРÃÀХ 
ТÓРШËÀÃÀÀС

Ихэнх хонины фермүүд байнгын хонины ноос хяргах саравчтай байдаг.
Тэдгээр  нь фермийн хэмжээнээс хамааран янз бүрийн хэмжээтэй,   нэг 
хяргах машинтай жижиг саравч бүхий амбаараас,  12 ширхэг цахилгаан 
машин холбож ашиглах хүчин чадал бүхий том саравч бүхий тусгай 
хашаатай байрууд байдаг.

Мөн түүнчлэн 
хөдөлгөөнт 
ноос хяргах 
бүх тоног 
төхөөрөмжөөр  
тоноглогдсон 
чиргүүлийг 
ашигладаг.
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Хонь хяргахаас нэг өдрийн өмнөөс хонио  хурааж ялгадаг. 

Хонийг хяргах цахилгаан 
машины ард байрлах жижиг 
хашаанд шууд оруулдаг тул 
хяргагч нь хонио  амархан,  
хурдан барьж авч чаддаг. 

Хяргагч нь хонины 
хашаанаас хонийг авч,  
тодорхой хяргах хэв маягаар  
хяргаад дараа нь хяргах 
машины баруун талд байрлах 
хяргасан хонины хашаа руу 
чиглүүлж оруулдаг.
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Хяргагчид өдөрт найман цаг ажилладаг 
бөгөөд ажиллах цаг хугацаа нь тус бүрдээ 
хоёр  цагийн тасралтгүй ажиллагаатай 
дөрвөн “оролт” -оор  хуваагддаг бөгөөд 
цахилгаан машины ажиллагаа энэ хугацаанд 
тасралтгүй ажиллах ба дараагийн хонио  
хяргаж эхлэх хооронд богино  завсарлагатай 
байдаг. 

Àжиллаж ёстой хугацаанд хяргагч 
тасралтгүй ажилладаг ба хяргагчийн ард 
байх хонины хашаа нь хяргуулах хониор  
байнга дүүрэн байдаг. 

Хяргасан хонины тоог “оролт” бүрийн 
төгсгөлд бүртгэлийн дэвтэрт байнга 
тэмдэглэнэ. 

Àнхан шатны хяргачид өдөрт 100 хонь 
хяргаж болох боловч илүү туршлагатай хяргагчид өдөрт 200-350 хонь 
хяргадаг. 
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Ноос ангилан ялгагч нь ноосыг тусгай газар  эсвэл ширээн дээр  
ангилдаг. Ноосны төрлийг ялгаж,  чанар,  урт,  цэвэр  байдлаар  нь өөр  
өөр  газар  байрлуулна. 

Ноосыг ноос шахагч,  преслэгч машинд хийж боодол болгон сайтар  
баглана. 
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Ноосны боодол 
болгон шошготой 
бөгөөд ноосны төрөл,  
үйлдвэрлэгчийг 
тодорхойлдог. 
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ЭСÃИЙ БҮТЭЭÃДЭХҮҮН 
ҮЙËДВЭРËЭÃЧДЭД ЗОРИÓËСÀН 

СÓРÃÀËТ,  СÓРÃÀËТЫН 
ҮР ДҮН,  ЭКСПОРТ

Эсгий бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдийн кластер  
багийн гишүүд хонины ноос,  
сарлагийн хөөвөр,  торомны 
ноосон бүтээгдэхүүнүүдийг 
ХБНÃÓ-ын Франкфурт 
хотноо  зохион байгуулагдсан 
олон улсын “INNATEX  
2020” үзэсгэлэнд анх удаа 
танилцуулсан ба тэдний 
хйисэн бүтээгдэхүүнүүдийг 
германы ноосон бүтээгдэхүүн 
хэрэглэгчид маш ихээр  
сонирхож байсан нь цаашид 
бүтээгдэхүүнээ энэ зах зээл рүү 
гаргах сайхан боломж олдсон 
юм. 
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Кластерийн гишүүд цаашид борлуулалтын сувгаа тэлэх,  гадаад зах 
зээлд гарах зорилгоор  “Ноос Цагаан Àлт” Хоршоо  байгуулан сарлагийн 
хөөвөр,  хонины ноос,  тэмээний ноосоор  даавуу болон төрөл бүрийн 
гэрийн углааш,  хүрэм хийж ХБНÃÓ руу бүтээгдэхүүнээ экспортлож 
эхлээд байна.

Ãадаадад бүтээгдэхүүнээ гаргах боломжийг ашиглан хоршооны гишүүд 
Ãерман улсад зохион байгуулагдах үзэсгэлэнд бараа бүтээгдэхүүнээ 
оролцуулахаар  ноосон даавуугаа хийж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд 78 
ширхэг 80*70 –ийн харьцаатай эсгий даавуу,  100 гаруй эсгий гэрийн 
углаашийг ХБНÃÓ-руу экспортлоод байна.
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НООСОНД БÓДÃÀÀР ТЭМДЭÃ ТÀВИХ 
ТÓРШИËТЫН ҮР ДҮН

Àвстрали улсын хонинд тэмдэглэгээ хийдэг зориулалтын будгийн 
туршилтын талаар  /SI-RO-MARK/

Сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар  хүлээн авч буй бохир  ноосны 1,2%-
г лак,  будаг эзэлж байна. Үүнийг улсын хэмжээнд авч үзвэл 32 мян.тн 
ноосноос 37,4 тн нь лак,  будагны хаягдал гарч байна. 

Ëак будгаар  бохирдон хаягдаж байгаа ноосны хэмжээг мөнгөн дүнд 
шилжүүлэн тооцвол: 2020 оны ноосны дундаж үнэ 1500₮-р  тооцоход 56,0 
сая.₮ болж байна. 

Энэ зардлыг бууруулж,  ноосны ашиглалтыг сайжруулахын тулд 
дараах будгийг туршсан.

2018 онд манай үйлдвэрт Àвстрали улсад үйлдвэрлэсэн хонинд 
тэмдэглэгээ хийх зориулалтын будгийг туршилтаар  2,5 летрийн 
савалгаатай Red,  Orange,  Purple,  Green,  Blue гэсэн 5 өнгийн будаг 12.5 
литрийг ирүүлсэн болно. 

Óг будгийг үнэртэж үзэхэд хурц керолин шиг үнэртэй,  тосон суурьтай 
харагдаж байсан. 5 л будгаар  1000 толгой хонь будах боломжтой гэсэн 
тайлбартай ирсэн.
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Óг будгийн orange өнгөөр  2018 оны 9-р  сард Булган аймгийн Орхон 
сумын Халиун багийн Д.Намсрай малчны 12 хонины зоо  нуруунд 99,  96,  
69 гэсэн тоогоор   тэмдэглэгээ хийсэн. Тэмдэглэгээ хийсэн хонины ноосыг 
2019 оны 6-р  сард хяргаж авсан. 

Óг будгийн тогтворжилт: манай эрс тэс уур  амьсгалтай цаг уурын 
нөхцөлд  9 сарын дараа хяргаж авахад уг будаг арилаагүй бага зэрэг 
бүдгэрсэн байсан.

2019 оны 9-р  сарын 15-нд Булган 
аймгийн малчин À.Àлтанхүүд 2 лааз SI-
RO-MARK тэмдэглэгээний будаг өгч,  
хонин сүрэгт нь тэмдэглэгээ хийлгэж 
туршилтаа эхлүүлсэн.
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Óг малчид будгийн талаар:
• Будгийн тогтвор  сайн. Бороо,  цасанд нороход арилахгүй улам 

тодордог.
• Будагны өнгө нь бусад малчдын тэмдэглэгээ хийж байгаа 

будагнаас тод ялгарч харагддаг.
• Ойр  хавийн малчид будагны үнийг маш их сонирхож энэ будгаар  

будахыг хүсч байгаа гэж мэдээлсэн.

Австрали улсад үйлдвэрлэсэн хонинд тэмдэглэгээ хийх 
зориулалттай SI-RO-MARK будаг нь:

 Цаг агаарын ямар  ч нөхцөлд тэсвэртэй. Жишээ нь: Бороо  ус ,  
цас......

 Ëанолин суурьтай
 5 л будгаар  1200 толгой хонинд тэмдэглэгээ хийх боломжтой
 Тавьсан тэмдэглэгээ нь бүтэн жилийн хугацаанд арилахгүй
 Дэлхийн мэргэжлийн фермерүүдийн итгэлийг хүлээсэн Их 

Британи,  Àвстрали,  Европ болон бусад олон улсын Ноосны 
зохицуулалтын Зөвлөлөөр  баталгаажигдсан 

 Ноосны анхан шатны боловсруулалтын явцад бүрэн угаагдаж 
арилдаг зэрэг давуу чанаруудтай байна. 

Иймд энэ будгийг Монгол орны хонин сүрэгтэй малчин өрхүүдэд  
хэрэглүүлж хэвшүүлэх зайлшгүй шаардлага байна.
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ХОНИНЫ НООСНЫ ЧÀНÀРЫН 
ҮЗҮҮËЭËТ,  ТҮҮНД НӨËӨӨËӨХ 

ХҮЧИН ЗҮЙË

Àмьтны үсэн бүрхүүл буюу ноос,  ноолуур,  хөөврийн үнэ цэнийг 
тодорхойлогч техник,  технологийн шинж чанар  нь байгаль цаг уурын 
эрс тэс уур  амьсгал,  газар  зүйн онцлогтой холбоотойгоор  бүрэлдэн бий 
болдог. Монгол орны байгаль цаг уурын онцлог нь амьтдын ийм үнэт 
ширхэгтийг буй болгоход нөлөө үзүүлдэг экологийн өвөрмөц орчныг 
үүсгэсэн нутаг билээ. 

Монгол орны эрс тэс уур  амьсгалд дасан зохицсон монгол хонины ноос 
дулаан сайн хадгалдаг,  бат бөх чанартай,  удаан эдэлгээтэй,  байгалиасаа 
галд тэсвэртэй,  хиртэлт,  элэгдэлт багатай,  үс нь сэргэх чадвар  сайтай 
байдаг.

Монгол хонины ноос бүдүүн,  жигд бус ч гэсэн технологийн үнэт чанар  
бүхий 30 хүртэлх микроны голчтой ширхэгтийн агууламж өндөртэй 70.3-
74.9%  байдаг нь түүний хэрэглээг зөвхөн хивс,  эсгий үйлдвэрлэлтээр  
хязгаарлах бус үр  ашигтайгаар  бүрэн боловсруулж шинэ нэр  төрлийн 
бүтээгдэхүүн бий болгох боломжтой юм.

8. 
 
 

ХОНИНЫ НООСНЫ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ,  
ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ 

 
 

 
Амьтны үсэн бүрхүүл буюу ноос, ноолуур, хөөврийн үнэ цэнийг тодорхойлогч техник, 
технологийн шинж чанар нь байгаль цаг уурын эрс тэс уур амьсгал, газар зүйн 
онцлогтой холбоотойгоор бүрэлдэн бий болдог. Монгол орны байгаль цаг уурын онцлог 
нь амьтдын ийм үнэт ширхэгтийг буй болгоход нөлөө үзүүлдэг экологийн өвөрмөц 
орчныг үүсгэсэн нутаг билээ.  
Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд дасан зохицсон монгол хонины ноос дулаан сайн 
хадгалдаг, бат бөх чанартай, удаан эдэлгээтэй, байгалиасаа галд тэсвэртэй, 
хиртэлт, элэгдэлт багатай, үс нь сэргэх чадвар сайтай байдаг. 
Монгол хонины ноос бүдүүн, жигд бус ч гэсэн технологийн үнэт чанар бүхий 30 
хүртэлх микроны голчтой ширхэгтийн агууламж өндөртэй 70.3-74.9% байдаг нь 
түүний хэрэглээг зөвхөн хивс, эсгий үйлдвэрлэлтээр хязгаарлах бус үр ашигтайгаар 
бүрэн боловсруулж шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн бий болгох боломжтой юм. 
Эрдэмтэн судлаачдын хийсэн судалгаа туршилтын үр дүнд самнасан хонины ноос нь 
угаасан ноосноос голчийн үзүүлэлтээрээ 10 мкм-ээр нарийсч, голчийн жигд бусын 
коэффициент 2,5 дахин буурч самнаж боловсруулсан ноосны дундаж голч 20,03 мкм, 
голчийн жигд бус 29,04%, дундаж урт 50 мм болсон ба хялгасыг нь ялгасан ноосны 
голч, голчийн жигд бус, уртын эдгээр үзүүлэлтүүд нь нарийн ээрэх системээр өндөр 
номерын ээрмэл утас үйлдвэрлэх, түүгээр шинэ нэр төрлийн нэхмэл, сүлжмэл 
бүтээгдэхүүн бий болгох шаардлагыг бүрэн хангасан болохыг харуулж байна. 
 

 
 

ХОНИНЫ НООСНЫ ОНЦЛОГ ЧАНАРУУД 
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Орчин үеийн шинжлэх ухааны түвшинд ноосон ширхэгтийн бүтцийг нарийн судалж 
түүний онцлогийг нээн илрүүлснээр хэрэглээний хүрээ нь улам өргөн болж байна. 
Ноосон ширхэгт түүгээр үйлдвэрлэсэн эдлэлийн хэрэглээний өвөрмөц шинж чанарууд 
түүний атираа, гадаргын хайрслаг байдал, дотоод бүтэцтэй нь холбоотой. Үүнд: 
 
ДУЛААН ХАДГАЛАХ ЧАНАР: Ноосон ширхэгтийн хамгийн чухал бөгөөд онцгой шинж 
нь дулаан хадгалах чадвар юм. Энэ нь ноосны ширхэгтийн гадарга, атираатай 
холбоотой. Ноос үсний гадаргын хайрс, атираатай байдал нь хэдийгээр ширхэгтүүд өөр 
хоорондоо ширэлдэж нягтарсан ч агаар орших зай завсар бий болгодог. Энд үүссэн 
маш олон жижиг зай завсар тэдгээрт хуримтлагдсан агаар нь дулаан хадгалах нөхцөл 
болдог. 
 
ДУЛААН БА ХҮЙТНИЙГ ТУСГААРЛАХ ЧАНАР: Бүдүүн хялгасан ширхэгтийн гуравдагч 
давхарга болох хөндий голын сийрэг орон зайд болон ширхэгтүүдийн (атираатай, 
хайрстай) хоорондын микро орчинд агаар ихээр хуримтлагддаг учир ноосон ширхэгт 
дээд зэргийн тусгаарлагч материал болдог. Энд хуримтлагдсан агаарын дулаан 
дамжуулалт бага байх тул гаднах хүйтэн болон доторхи дулааныг ноосон эдлэл 
дундуур нэвтрэхэд саад болдог. 
 
УС ЧИЙГ ШИНГЭЭДЭГ ЧАНАР: Ноосон хувцас усны дуслыг түлхэнэ гэхдээ усны уур 
болон усыг өөрийн жингийн 40% хүртэлх хэмжээгээр шингээдэг. Ноос чийгийг 
шингээж аваад дулаан ялгаруулдаг онцлогтой. Ноосонд шингэн шингэх үед дулаан 

Эрдэмтэн судлаачдын хийсэн судалгаа туршилтын үр  дүнд самнасан 
хонины ноос нь угаасан ноосноос голчийн үзүүлэлтээрээ 10 мкм-ээр  
нарийсч,  голчийн жигд бусын коэффициент 2,5 дахин буурч самнаж 
боловсруулсан ноосны дундаж голч 20,03 мкм,  голчийн жигд бус 29,04%,  
дундаж урт 50 мм болсон ба хялгасыг нь ялгасан ноосны голч,  голчийн 
жигд бус,  уртын эдгээр  үзүүлэлтүүд нь нарийн ээрэх системээр  өндөр  
номерын ээрмэл утас үйлдвэрлэх,  түүгээр  шинэ нэр  төрлийн нэхмэл,  
сүлжмэл бүтээгдэхүүн бий болгох шаардлагыг бүрэн хангасан болохыг 
харуулж байна.

Хонины ноосны онцлог чанарууд

Орчин үеийн шинжлэх ухааны түвшинд ноосон ширхэгтийн бүтцийг 
нарийн судалж түүний онцлогийг нээн илрүүлснээр  хэрэглээний хүрээ нь 
улам өргөн болж байна. Ноосон ширхэгт түүгээр  үйлдвэрлэсэн эдлэлийн 
хэрэглээний өвөрмөц шинж чанарууд түүний атираа,  гадаргын хайрслаг 
байдал,  дотоод бүтэцтэй нь холбоотой. Үүнд:
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ДÓËÀÀН ХÀДÃÀËÀХ ЧÀНÀР: Ноосон ширхэгтийн хамгийн чухал 
бөгөөд онцгой шинж нь дулаан хадгалах чадвар  юм. Энэ нь ноосны 
ширхэгтийн гадарга,  атираатай холбоотой. Ноос үсний гадаргын хайрс,  
атираатай байдал нь хэдийгээр  ширхэгтүүд өөр  хоорондоо  ширэлдэж 
нягтарсан ч агаар  орших зай завсар  бий болгодог. Энд үүссэн маш олон 
жижиг зай завсар  тэдгээрт хуримтлагдсан агаар  нь дулаан хадгалах 
нөхцөл болдог.

ДÓËÀÀН БÀ ХҮЙТНИЙÃ ТÓСÃÀÀРËÀХ ЧÀНÀР: Бүдүүн хялгасан 
ширхэгтийн гуравдагч давхарга болох хөндий голын сийрэг орон зайд болон 
ширхэгтүүдийн (атираатай,  хайрстай) хоорондын микро  орчинд агаар  
ихээр  хуримтлагддаг учир  ноосон ширхэгт дээд зэргийн тусгаарлагч 
материал болдог. Энд хуримтлагдсан агаарын дулаан дамжуулалт бага 
байх тул гаднах хүйтэн болон доторхи дулааныг ноосон эдлэл дундуур  
нэвтрэхэд саад болдог.

ÓС ЧИЙÃ ШИНÃЭЭДЭÃ ЧÀНÀР: Ноосон хувцас усны дуслыг түлхэнэ 
гэхдээ усны уур  болон усыг өөрийн жингийн 40%  хүртэлх хэмжээгээр  
шингээдэг. Ноос чийгийг шингээж аваад дулаан ялгаруулдаг онцлогтой. 
Ноосонд шингэн шингэх үед дулаан ялгардаг. Ноос хуурай байдлаас 
хангалттай чийгтэй болох явцдаа 27 калори дулаан ялгаруулдаг байдал 
нь ноосон эдлэл биеийг хайрахгүй,  дулаан байлгах нөхцөл болдог. Ноос 
чийг сайн шингээдэг тул статик цэнэгээс болж хуримтлагдах бохирдлыг 
багасгадаг учир  ноосыг бага бохирддог ширхэгт гэдэг.

ÓС ШÓÓД ҮË НЭВТРЭХ ЧÀНÀР: Ноосон ширхэгт зунгагаар  
бүрхэгдсэн тул энэ нь гаднаас ус шууд нэвтрэхээс хамгаалдаг. 

ÃÀËД ТЭСВЭРТЭЙ ЧÀНÀР: Ноос байгалиас шатдаггүй ширхэгт 
юм. Нэхмэлийн бүх төрлийн ширхэгтээс хамгийн их буюу 15%-ийн 
чийгийг ноос өөртөө тогтмол агуулдаг нь галд тэсвэртэй байдгийн үндэс 
болдог. Ноосыг шатаахад хярвас үнэртэх боловч утаа нь хортой хий 
ялгаруулдаггүй,  галыг холдуулахад шаталт аяндаа зогсдог.

ÀМÜСÃÀËДÀÃ ЧÀНÀР: Àгаарын сэлгээнд оролцдог байдлыг нь 
үндэслэн ноосыг амьсгалдаг ширхэгт гэж үздэг. Ноосон ширхэгтийн 
цайварлаг болон хөндий голын хэсэгт байрлах ээрүүл хэлбэрийн эсүүдийн 
завсраар  агаар  дамжин нэвтэрдэг. Энэхүү үйлдлийн дагуу ноосон 
хувцсан дахь ширхэгтүүдээр  хүний биеэс ялгарах илүүдэл дулаан,  хөлс 
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гадагшладаг тул бие  дээр  үлдэж хөлрөх зэрэг таагүй мэдрэмжүүдийг 
бий болгодоггүй. 

ÀÃÀÀР ШҮҮХ,  ҮНЭР ДÀРÀХ ЧÀДВÀР: Ноосны хайрсанд химийн 
бодисын болон бусад төрлийн үнэр  шингэдэг. 

ТОËБО ТОÃТДДОÃÃҮЙ ЧÀНÀР: Тос,  зунгагийн нимгэн бүрхүүл нь 
гадны толбо,  бохирдлыг түлхдэг тул ширхэгтийн гадарга дээр  толбо  
тогтддоггүй. 

ДÓÓ ЧИМЭЭ ШИНÃЭЭДЭÃ ЧÀНÀР: Дуу чимээ нь ноосон ширхэгтийн 
цайварлаг давхарга дахь зэрэгцээ байрласан ээрүүл хэлбэрийн эсүүдийн 
завсарт шингэдэг.

ЦÀХИËÃÀÀНЖДÀÃÃҮЙ ЧÀНÀР: Ноосон ширхэгт тогтмол 15%-ийн 
чийг агуулж байгаа тохиолдолд ноос цахилгаанждаггүй.

Хонины ноосны чанарт þу нөлөөлдөг вэ?

Хонины ноосны чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлийг мэдсэнээр  ноосны 
чанарыг сайжруулах аргыг эзэмших,  ангилан ялгахад хэрэгтэй. 

Д/д Нөлөөлөх хүчин зүйл Нөлөөлөл

1 Хонины үүлдэр Àшиг шимийн чиглэлийн хонь,  нарийн ноост 
хонь,  монгол үүлдрийн хонины ноос хоорондоо  
эрс ялгаатай. Нарийвтар  ноост хонины ноос нь 
бүдүүн бүдүүвтэр  хонины ноосноос илүү өтгөн 
байдаг учраас 1 кг угааж цэвэрлэсэн ноосоор  3-5 
дахин их бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг.

2 Хонины онцлог Ижил үүлдрийн малын бие,  ашиг шим,  ноос 
хоорондоо  адил байдаггүй учраас шилэн сонголт 
хийж үүлдэр  угсааг сайжруулдаг. 
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3 Хонины нас Насны байдлаас нь өсөлтийн үе,  нас гүйцэх үе,  
цаашдын үе  гэж ангилдаг. Насны өөрчлөлт бие  
махбодын бүхий л үйл ажиллагаанд болон ноосны 
чанарт нөлөөлдөг. Хонины ноосны хэмжээ 3-4 нас 
хүртэл нэмэгдэж,  4-5 нас хүрмэгц өсөлт нь зогсч 
нэгэн хэвийн хэмжээнд тогтоно. 6-7 насанд хонины 
шүд элэгдэж тэжээлээр  бүрэн хангагдахгүй учир  
ноосны гарц,  ашиг шим буурдаг. 

4 Хонины хүйс Малын хүйснээс хамааран эм хонины ноос хуцны 
ноостой харьцуулахад гарц нь бага байхад,  эр  
хонины хүзүүний хэсгийн ноос зогдорлон ширхэг 
нь бүдүүрсэн байдаг. Эм хонины ноос богино  
жигдлэг байхад эр  хонины ноос хүзүүний хэсэгтээ 
бүдүүн урт байдаг. 

5 Биеийн хэсгүүдийн 
ялгаа

Малын биеийн аль хэсэгт байгаагаас хамааран 
зузаан нимгэн,  нягт сийрэг,  ноосны чанар  нь өөр  
байна. Ãэдэсний хэсгийн ноос бөөрний ноосноос 60 
орчим хувиар  богино   байдаг. 

6 Тэжээл арчилгаа Малын тэжээл арчилгаа муудвал ашиг шим 
ноосны чанар  мууддаг,  сайжруулахад ноосны 
гарц нэмэгдэн чанар  нь сайжирна. Хонины 
тэжээлийг 5-н сар  сайжруулахад ноосны урт 
хэвийн нөхцөлтэй үеийнхээс 3-6 см-ээр  илүү 
болж байсан байна.

7 Хяргалт Ноосны уртад хяргалт нөлөөлнө. Хонийг жилд 
2-3 удаа хяргаж авах ноосны хэмжээ нэг удаа 
хяргаснаас илүү байдаг.

8 Байгаль,  цаг агаар Àгаарын чийг,  халуун хүйтэн,  нарны гэрэл зохих 
хэмжээгээр  нөлөөлдөг. Дулаан өвөл ноос муу 
ургадаг. 
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Ноосны чанарыг яаж тодорхойлох вэ?

НООСНЫ ТОСËОÃ БÓЮÓ ЗÓНÃÀÃ: Хонины ноосны зунгаг нь 
арьс үсийг тосолж элдэв төрлийн гэмтэл сэв,  гадны үйлчлэлээс ноосыг 
хамгаалснаар  чанарыг нь хэвийн хадгалдаг онцгой ач холбогдолтой юм. 
Зунгаг үсний гадаргууг бүрхэж байдаг учраас хог шороогоор  ноосыг 
бохирдуулахгүй түүнчлэн арьсны гадаргууг үргэлж тосолж байдаг тул 
арьс,  үсийг хуурайшихаас хамгаалж байдаг байна. Ноосны зунгаг ихэвчлэн 
ноосны жингийн 4-40 хүртэл хувийг эзэлж байдаг ба нарийн нарийвтар  
ноост хонь түүний эрлийз хонины ноосонд зунгаг харьцангуй их байна. 
Нарийн нарийвтар  ноост хонины зунгаг нь ноосныхоо  үсийг хооронд нь 
нягтруулж барьдаг учраас шороо  бохир  зүйлээс хамгаалснаар  ноосны 
үзүүрээс 5-10 мм хэсэгт ноос бохирдож үлдсэн хэсэгт цэвэр  байдаг 
түүнчлэн хуцанд эм хонийг бодвол 3-5%-иар  их,  бага малд нас гүйцсэн 
хониноос бага зунгаг байдаг. Хонины ноос хэтэрхий их зунгагтай байх нь 
үйлдвэрт боловсруулалт хийж угаах үед гүйцэд сайн арилахгүй байх муу 
талтай,  харин усанд амархан уусдаг зунгаг борооны усанд уусч ноосоо  
задгайлан тоос шороогоор  бохирдуулдаг байна. Ноосонд зунгаг бага 
байвал уртын ноосны угийн хэсэгт тоос шороо  ихээхэн хуримтлагдаж 
үйлдвэрийн дамжлагаар  дахин цэвэрлэх шаардлагатай болгодог. Иймд 
ноосонд байх зунгагийн хэмжээ ноосыг хатаж хэврэгшихээс,  тоос 
шорооноос хамгаалж чадахуйц,  бороо  хурын усанд амархан уусдаггүй,  
гэхдээ үйлдвэрт угаахад хялбар  арилдаг байвал хамгийн зохимжтой юм. 

НООСНЫ ЧИЙÃ: Ноосонд агаарын чийг тунадас шингэж орсныг 
хэлнэ. Ноос чийгийг биедээ татаж авч өөртөө шингээх чанартайгаас гадна 
орчны чийг өөрчлөгдөхөд дагаж өөрчлөгдөнө. Ноос өөртөө шингээсэн 
чийгийг удаан тогтоодог ба ноосны чийг 105-110°С-т ууршдаг. Óгааж хог 
шорооноос нь цэвэрлэсэн ноос бохир  ноосыг бодвол илүү чийг татна. 
Зунгагтай ноос зунгагийг нь угаасан ноосноос чийг нь бага байдаг бол 
жигд ноос буюу нарийн нарийвтар  ноос нь жигд биш бүдүүн бүдүүвтэр  
ноосноос илүү чийгтэй байна. Олон улсын стандартаар  жигд ноосонд 
17%,  жигд биш ноосонд 15%  чийг байхаар  тогтоосон байдаг. Ноосны 
чийг орчин нөхцөлөөс,  хадгалалтын орчноос нөлөөлж өөрчлөгддөг тул 
ноос бэлтгэх явцад чийгийг сайн анхаар. Хонины ноосыг зүлгэн дээр  
хяргуулж 360 кг ноос хүлээн аваад маргааш нь хашаан дотор  дэлгэж 
хатаагаад жинлэхэд 312 кг болсон байсан байна. Иймд ноосыг гараар  
барьж үзэхэд чийг мэдрэгдэж байвал хэвийн чийгтэй болтол хатаасны 
дараа хүлээн авах хэрэгтэй. 
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НООСНЫ ÓРТ БОÃИНО: Ноосны уртыг ердийн ба жинхэнэ урт гэж 
хэмжинэ. Жинхэнэ урт гэдэг нь ноосны атирааг тэнийлгэж хэмжсэнийг 
хэлнэ. Жинхэнэ уртыг ердийн уртад харьцуулахад бараг 50%  урт байна. 
Монгол хонины ноосны урт нь үүлдэр  омгоороо  эрс ялгаатай. Ноосон 
бүтээгдэхүүн боловсруулах технологийн чанарын гол үзүүлэлт нь ноосны 
урт бөгөөд хэдий чинээ урт ширхэгтэй байвал утасны ээрэгдэх чанар  
дээшилж бүтээгдэхүүний өнгө үзэмж,  бөх бат,  эдлэгдэх хугацаа төдий 
чинээ сайжирна. 

НООСНЫ НÀРИЙН БҮДҮҮН: Ноос нь хэдий чинээ нарийн ширхэгтэй 
болох тутам ээрэгдэх утас бөх бат,  сунах чадвар  сайтай болно. Ноосны 
ширхэг нарийсах тусам богиносч,  бүдүүрэх тутам урт болдог. 

НООСНЫ ÃÀРЦ: Нэг хониноос хяргаж авсан бохир  ноосны хэмжээг 
ноосны гарц гэнэ. Нутгийн монгол хониноос гарц үүлдэр  омог,  байгаль,  
газар  зүйн бүсээс хамаарч эрс ялгаатай байдаг Баяд,  Ãовь-Àлтай,  
Сартуул хонины ноосны гарц дорнод тал нутгийн Барга,  Үзэмчин 
хониныхоос илүү байдаг байна. 

Монгол хонины ноосны үсний төрөл

Монгол хонины холимог ноос ихэвчлэн ноолуур,  завсрын,  сор,  ямаан 
үс гэсэн 4 төрлөөс бүрдэх бөгөөд ноосны төрөлд ноолуур  үсний хэмжээ 
ихсэх тусам чанар  нь дээшилж ямаан үс ихсэх тусам чанар  нь буурна. 

 
 
 

МОНГОЛ ХОНИНЫ НООСНЫ ҮСНИЙ ТӨРӨЛ 
 

Монгол хонины холимог ноос ихэвчлэн ноолуур, завсрын, сор, ямаан үс гэсэн 4 
төрлөөс бүрдэх бөгөөд ноосны төрөлд ноолуур үсний хэмжээ ихсэх тусам чанар нь 
дээшилж ямаан үс ихсэх тусам чанар нь буурна.  
 

Монгол хонины ноосны бүрэлдэхүүн дэх ширхэгтийн эзлэх хувь 

  
НООЛУУР ҮС: Ихэнхи мал, амьтны үсэн бүрхүүлд ноолуур үс байдаг. Ноолуур үс нь 
уян хатан, атираа бүхий зөөлөн богинохон гаднах байдлаараа бусад төрлийн үснээс 
ялгагдана.  Ноолуур үсний ширхэгийн нарийн нь 5-25 мкм, урт нь 30-80 мм байна. 
Ноосон нэхмэлийн үйлдвэрт ноолуур үс технологийн чанараар өндөр үнэлэгддэг учир 
холимог ноосон дахь ноолуурын хэмжээг их болгож ямаан үсгүй болгох талаар мал 
үржүүлэхдээ анхаарах хэрэгтэй.  
 
ЗАВСРЫН ҮС: Ноолуураас бүдүүн, сор үснээс арай нарийн энэ хоёрын завсрын 
шинжийг хадгалсан байдаг. Завсрын үсний бусад төрлийн үснээс ялгагдах онцлог нь 
нарийн бүдүүн голч үе байхгүйд оршино. Түүний харьцангуй бүдүүн голч 30.1-52 мкм 
урт нь 50-150 мм-ээс дээш байна. Их нарийн ширхэгтэй голч үе байхгүй харьцангуй 
бүдүүн ширхэгтэй үс нь тасархайтсан байдаг. Манайд өсгөж үржүүлдэг нарийвтар 
нооостой Орхон, Тал нутгийн цагаан, Ерөө, Жаргалант үржлийн хонины ноос голдуу 
завсрын үснээс тогтоно. Холимог ноостой хонины ноосонд завсрын үс нь ноолуур сор 
үсийг бодвол харьцангуй бага хэмжээтэй байдаг. Завсрын үс сор үсийг бодвол чанар 
сайтай ноолуур үстэй ойролцоо үнэлэгддэг үнэлэмж өндөртэй байдаг.  
 
СОР ҮС: Атираа багатай шулуувтар, гялалзсан урт үсийг хэлнэ. Сор үс уртын дагуу 
үргэлжилсэн голч үетэй байх ба бүдүүн нарийн нь их хэлбэлзэлтэй учир 3 ангилна.  

 Нарийн сор үс: 52.1 - 75 мкм 
 Дунд сор үс: 75.1 - 90 мкм 

58,3%

6,7%

28,7%

6,3%

Ноолуур Завсрын үс Сор үс Хялгас
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НООËÓÓР ҮС: Ихэнхи мал,  амьтны үсэн бүрхүүлд ноолуур  үс 
байдаг. Ноолуур  үс нь уян хатан,  атираа бүхий зөөлөн богинохон гаднах 
байдлаараа бусад төрлийн үснээс ялгагдана.  Ноолуур  үсний ширхэгийн 
нарийн нь 5-25 мкм,  урт нь 30-80 мм байна. Ноосон нэхмэлийн үйлдвэрт 
ноолуур  үс технологийн чанараар  өндөр  үнэлэгддэг учир  холимог 
ноосон дахь ноолуурын хэмжээг их болгож ямаан үсгүй болгох талаар  
мал үржүүлэхдээ анхаарах хэрэгтэй. 

ЗÀВСРЫН ҮС: Ноолуураас бүдүүн,  сор  үснээс арай нарийн энэ 
хоёрын завсрын шинжийг хадгалсан байдаг. Завсрын үсний бусад төрлийн 
үснээс ялгагдах онцлог нь нарийн бүдүүн голч үе  байхгүйд оршино. Түүний 
харьцангуй бүдүүн голч 30.1-52 мкм урт нь 50-150 мм-ээс дээш байна. 
Их нарийн ширхэгтэй голч үе  байхгүй харьцангуй бүдүүн ширхэгтэй үс 
нь тасархайтсан байдаг. Манайд өсгөж үржүүлдэг нарийвтар  нооостой 
Орхон,  Тал нутгийн цагаан,  Ерөө,  Жаргалант үржлийн хонины ноос 
голдуу завсрын үснээс тогтоно. Холимог ноостой хонины ноосонд завсрын 
үс нь ноолуур  сор  үсийг бодвол харьцангуй бага хэмжээтэй байдаг. 
Завсрын үс сор  үсийг бодвол чанар  сайтай ноолуур  үстэй ойролцоо  
үнэлэгддэг үнэлэмж өндөртэй байдаг. 

СОР ҮС: Àтираа багатай шулуувтар,  гялалзсан урт үсийг хэлнэ. Сор  
үс уртын дагуу үргэлжилсэн голч үетэй байх ба бүдүүн нарийн нь их 
хэлбэлзэлтэй учир  3 ангилна. 

  Нарийн сор  үс: 52.1 - 75 мкм
	Дунд сор  үс: 75.1 - 90 мкм
	Бүдүүн сор  үс: 90.1 - 140 мкм

Сор  үсний бүдүүн нь 350 мкм хүрнэ. Сор  үс техникийн шинж чанарын 
үзүүлэлтээр  ноолуурт хүрэхгүй боловч ширхэг нь нарийсах тусам чанар  
нь дээшилж харьцангуй өндөх үнэлэгдэнэ. Байдраг,  Ãовь-Àлтай хонины 
сор  үс нилээд урт учир  Àлтанбулаг хивс хийх нилээд сайн чанарын 
түүхий  эд болдог. 

ЯМÀÀН ҮС БÓЮÓ ХЯËÃÀС: Холимог ширүүн ноосонд байдаг бүх 
төрлийн үснээс ширхэгийн хувьд хамгийн бүдүүн,  хугарамтгай,  маш 
хэврэг,  бага зэрэг хүч үйлчлэхэд тасардаг,  бүдүүн нь 140-240 мкм хүртэл 
байх ба техникийн чанараараа муу учраас бүтээгдэхүүний чанарыг 
доройтуулж будаг авдаггүй. Иймд ямаан үсийг ноосны үйлдвэрийн гол 
түүхий эдэд тооцогддоггүй,  харин дулаан хадгалах чанараар  сайн. Монгол 
хонины ноосонд ямаан үс элбэгшдэг зүй тогтолтой. Үзэмчин хонины 
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ноолуур  бага ямаан үс хамгийн их хэмжээтэй байна. Харин Дархад,  
Сартуул,  Ãовь-Àлтай,  Баяд омгийн хонины ноосонд ноолуур  үс 84-
86.9%  байхад,  ямаан үс 1.5-6.7 байгаа нь бүдүүвтэр  ноосны шаардлагад 
тохирдог. 

Хонины ноосыг яаж ангилдаг вэ?

Ноосыг шинж чанар,  байдлаар  нь дараах байдлаар  ангилна. Үүнд:

 Бүдүүн сор үс: 90.1 - 140 мкм 
Сор үсний бүдүүн нь 350 мкм хүрнэ. Сор үс техникийн шинж чанарын үзүүлэлтээр 
ноолуурт хүрэхгүй боловч ширхэг нь нарийсах тусам чанар нь дээшилж харьцангуй 
өндөх үнэлэгдэнэ. Байдраг, Говь-Алтай хонины сор үс нилээд урт учир Алтанбулаг 
хивс хийх нилээд сайн чанарын түүхий  эд болдог.  

 
ЯМААН ҮС БУЮУ ХЯЛГАС: Холимог ширүүн ноосонд байдаг бүх төрлийн үснээс 
ширхэгийн хувьд хамгийн бүдүүн, хугарамтгай, маш хэврэг, бага зэрэг хүч үйлчлэхэд 
тасардаг, бүдүүн нь 140-240 мкм хүртэл байх ба техникийн чанараараа муу учраас 
бүтээгдэхүүний чанарыг доройтуулж будаг авдаггүй. Иймд ямаан үсийг ноосны 
үйлдвэрийн гол түүхий эдэд тооцогддоггүй, харин дулаан хадгалах чанараар сайн. 
Монгол хонины ноосонд ямаан үс элбэгшдэг зүй тогтолтой. Үзэмчин хонины ноолуур 
бага ямаан үс хамгийн их хэмжээтэй байна. Харин Дархад, Сартуул, Говь-Алтай, Баяд 
омгийн хонины ноосонд ноолуур үс 84-86.9% байхад, ямаан үс 1.5-6.7 байгаа нь 
бүдүүвтэр ноосны шаардлагад тохирдог.  

 
 

ХОНИНЫ НООСЫГ ЯАЖ АНГИЛДАГ ВЭ? 

Ноосыг шинж чанар, байдлаар нь дараах байдлаар ангилна. Үүнд: 
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Хонины үргэлж ноосыг үсний ширхэглэлээс нь хамааруулан жигд ба жигд биш гэж 
ангилна. Үүнд:  
 
ЖИГД НООС: Урт богино, бүдүүн нарийн, атираалаг байдлаар ижил, нэг төрлийн үсний 
тогтоцтой, багц хэлбэртэй байна. Жигд ноосыг голчоор нь нарийн, нарийвтар гэж 
хуваадаг.  
 
Нарийн ноос нь 14.5-25 микроны голчтой зөвхөн ноолуур үснээс тогтсон, бүдүүн 
нарийн, урт богино нь хоорондоо ойролцоо, илүү уян хатан чанартай учраас сайн 
чанарын хөнгөн нимгэн нэхмэл материал бэлтгэдэг ба 1 кг цэвэр нарийн ноосоор 3-5 м2 
даавуу нэхнэ.  
 
Нарийвтар ноос нь нарийн ноосноос арай бүдүүн ширхэгт уртавтар дан завсрын үснээс 
тогтдог. Атираа нь 1см-т 3-5 ширхэг, голч нь 25.1-37.0 микронтой, урт нь 65 мм-ээс 
дээш, голч үе нь тасархайтсан байдаг. Жигд ноос учраас үйлдвэрт боловсруулж сайн 
чанарын даавуу нэхмэл сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэхэд тохиромжтой, нарийн ноосны 
адил тул өндөр үнэлэгдэнэ. Манай оронд Орхон, Ерөө, Тал нутгийн цагаан, Жаргалант 
үржлийн хониноос нарийвтар ноос авч бэлтгэдэг.  
 
ЖИГД БИШ НООС: Ноолуур үс, завсрын үс, сор үс, ямаан үс буюу хялгас зэрэг үндсэн 4 
төрлийн үснээс бүрдэх ба угийн хэсэг рүү өргөсч үзүүр рүүгээ шовхорч нарийссан туг 
үсний тогтоцтой. Жигд биш ноосыг бүдүүн ба бүдүүвтэр гэж 2 ангилна.  
 
Бүдүүвтэр ноос нь бүдүүн ноосноос зөөлөн, гол төлөв ноолуур, завсрын үс, нарийн сор 
үснээс бүрэлдэнэ. Бүдүүвтэр ноос бүдүүн ноосыг бодвол зунгаг сайтай, урт ширхэгтэй 
нарийн сор үстэй  учраас сайн чанарын  хивс нэхэхэд тохиромжтой. Бүдүүвтэр ноосонд 
Байдраг үүлдэр, Торгууд үүлдрийн, Баяд Сартуул, Дархад, Сутай шилмэл омгийн 
хонины ноос багтана.  

• Нарийн
• Нарийвтар
• Бүдүүвтэр
• Бүдүүн

Төрлөөр:

• Цагаан
• Өнгийн (хар, бусад)

Өнгөөр:

• Нэгдүгээр анги
• Хоёрдугаар анги
• Гуравдугаар анги

Чанараар:

• Хэвийн (үргэлж, шарласан, гэмтэлтэй)
• Доод ангийн (бутархай, шарласан, даахь)

Гадаад байдлаар:
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Хîíèíû ¿ðãýëæ íîîñûã ¿ñíèé øèðõýãëýëýýñ íü õàìààðóóëàí 
æèãä áà æèãä áèø ãýæ àíãèëíà. Ү¿íä: 

ЖИÃД НООС: Óрт богино,  бүдүүн нарийн,  атираалаг байдлаар  
ижил,  нэг төрлийн үсний тогтоцтой,  багц хэлбэртэй байна. Жигд ноосыг 
голчоор  нь нарийн,  нарийвтар  гэж хуваадаг. 

Нарийн ноос нь 14.5-25 микроны голчтой зөвхөн ноолуур  үснээс 
тогтсон,  бүдүүн нарийн,  урт богино  нь хоорондоо  ойролцоо,  илүү уян 
хатан чанартай учраас сайн чанарын хөнгөн нимгэн нэхмэл материал 
бэлтгэдэг ба 1 кг цэвэр  нарийн ноосоор  3-5 м2 даавуу нэхнэ. 

Нарийвтар  ноос нь нарийн ноосноос арай бүдүүн ширхэгт уртавтар  
дан завсрын үснээс тогтдог. Àтираа нь 1см-т 3-5 ширхэг,  голч нь 25.1-
37.0 микронтой,  урт нь 65 мм-ээс дээш,  голч үе  нь тасархайтсан байдаг. 
Жигд ноос учраас үйлдвэрт боловсруулж сайн чанарын даавуу нэхмэл 
сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэхэд тохиромжтой,  нарийн ноосны адил тул 
өндөр  үнэлэгдэнэ. Манай оронд Орхон,  Ерөө,  Тал нутгийн цагаан,  
Жаргалант үржлийн хониноос нарийвтар  ноос авч бэлтгэдэг. 

ЖИÃД БИШ  НООС: Ноолуур  үс,  завсрын үс,  сор  үс,  ямаан үс буюу 
хялгас зэрэг үндсэн 4 төрлийн үснээс бүрдэх ба угийн хэсэг рүү өргөсч 
үзүүр  рүүгээ шовхорч нарийссан туг үсний тогтоцтой. Жигд биш ноосыг 
бүдүүн ба бүдүүвтэр  гэж 2 ангилна. 

Бүдүүвтэр  ноос нь бүдүүн ноосноос зөөлөн,  гол төлөв ноолуур,  
завсрын үс,  нарийн сор  үснээс бүрэлдэнэ. Бүдүүвтэр  ноос бүдүүн 
ноосыг бодвол зунгаг сайтай,  урт ширхэгтэй нарийн сор  үстэй  учраас 
сайн чанарын  хивс нэхэхэд тохиромжтой. Бүдүүвтэр  ноосонд Байдраг 
үүлдэр,  Торгууд үүлдрийн,  Баяд Сартуул,  Дархад,  Сутай шилмэл 
омгийн хонины ноос багтана. 

Бүдүүн ноос нь урт богино,  бүдүүн нарийнаараа эрс ялгаатай хэд 
хэдэн төрлийн үснээс бүрэлддэг учраас жигд биш ноосонд багтана. 
Ноосны үндсэн хэсэгт ямаан үс байдгаас шалтгаалж ээрсэн утасны 
гадаргуу жигд биш,  үзүүр  ихтэй ширүүн байдаг. Ямаан үс будагдахад 
будаг авдаггүй учраас ихэвчлэн эсгий эсгий гутал,  бүдүүн цэмбэ нэхэхэд 
түүхий эд болгон ашигладаг. Бүдүүн ноосны хамгийн нарийн ноолуур  
10 микрон байхад бүдүүн сор  үс 100-120 микрон,  ямаан үс нь 120-140 
микрон түүнээс ч бүдүүн байна. Бүдүүн ноосыг Халх,  Óуцан сүүлт,  
Үзэмчин,  Барга хониноос хярган бэлтгэж байна. 
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Хîíèíû íîîñûã õÿðãàñàí õóãàцààíààñ íü õàìààðóóëàí З àíãèëíà. 
Ү¿íä:

ÓРТЫН НООС: Жилийн турш ургуулан зуны улиралд хяргаж авсан 
ноос нь урт ширхэгтэй,  туг буюу багц ширхэгүүд нь хоорондоо  холбогдож 
үргэлж дэлгээ байдлыг үүсгэсэн байдаг.

ÀХРЫН НООС: Хонины уртын ноосыг хяргаснаас хойш ургасан ноосыг 
намар  хяргаж авсныг хэлнэ. Àхрын ноос уртын ноосноос арай зөөлөн 
сор  үс ихтэй,  зунгаг багатай,  үснүүд нь хоорондоо  жигд холбогдоогүй 
бутархай байдалтай байдаг нь хяргалтын хугацаатай холбоотой.

ХÓРÃÀНЫ НООС: Эхээс гарснаас хойш 4-6 сарын настай хурганаас 
хяргаж авсан долгиолсон буржгар  атираатай нарийн ширхэгтэй 
богиновтор  туг багц ширхэгүүд нь хоорондоо  холбогдсон зөөлөн ноосыг 
хэлнэ.

Ноосны төрөл

Үргэлж ноос Багц,  туг үс нь өөр  хоорондоо  нягт хэлхэлдсэн ноос 

Багц үс
Нэг төрлийн нарийн,  урт,  жигд ширхэгтээс тогтсон,  
үзүүр,  уг нь тэгш хэлбэртэй хэсэг ноос

Туг үс
Ноолуур,  завсрын үс,  сор  үс,  хялгас агуулсан,  уг нь 
өргөн,  үзүүр  нь нарийн хэсэг ноос

Бут ноос Жижиг,  хэсэг хэсгээр  салсан ноос

Нарийн ноос
Багц үс нь дан ноолуураас тогтсон,  нарийн,  зөөлөн,  
угаасаа үзүүр  хүртэл жигд атираатай,  бат бэх хэвийн 
зунгагтай ноос

Нарийвтар  
ноос

Багц үс нь ноолуур,  завсрын үснээс тогтсон,  жигд 
долгиолсон атираатай,  нарийн,  уян хатан,  бат бэх,  багц 
үсний үзүүр  нь хуурайвтар,  хэвийн зунгагтай ноос 

Бүдүүвтэр  
ноос

Ноолуур,  завсрын үс,  сор  үс холилдсон,  жигд биш,  урт,  
хэвийн зунгагтай,  уян хатан,  бат бэх,  үргэлж ноосны 
үндсэн хэсэгт хялгасгүй,  хонго,  хээлүүр,  хүзүүний 
ноосонд хялгас бага зэрэг тохиолдох ноос 
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Бүдүүн ноос
Ноолуур,  завсрын үс,  сор  үс,  хялгаснаас тогтсон,  туг 
хэлбэртэй бат бэх,  хэвийн зунгагтай төрөл бүрийн үсний 
харьцаа харилцан адилгүй ноос 

Хурганы 
бүдүүвтэр  

ноос

4-6 сартай хурганаас хяргаж авсан,  бүдүүвтэр  ноосны 
шаардлага хангасан ноос 

Хурганы 
бүдүүн ноос

Туг үсний үзүүр  нь бага зэрэг цагиргалсан,  туг үс нь өөр  
хоорондоо  холбогдоогүй,  зөөлөн,  бохирдлого  багатай,  
зунгаг ихтэй,  бутархай байдалтай,  бүдүүн ноосны 
шаардлага хангасан ноос

Шарласан 
үргэлж ноос

Үргэлж ноосны талбайн болон багц,  туг үсний уртын 
гуравны нэгээс дээш хувь нь үндсэн өнгөө алдаж 
шарласан ноос 

Шарласан 
бутархай 

ноос

Малын хашаа,  хороонд унасан,  шивх,  бууц,  шавхайгаар  
бохирдсон бут ноос 

Ãэмтэлтэй 
ноос

Хагтай,  хэвийн өнгөөр  алдаж,  ширхэг нь дундуураа 
буюу хоёр  үзүүрээрээ нарийсаж,  тасархайтсан ноос

Бутархай 
ноос

Хонины хөл,  хээлүүр,  толгойн хэсгийн багц,  туг бут ноос

Даахь 
ноос

Ноосны багц,  туг үснүүд өөр  хоорондоо  ширэлдэж,  
гараар  урж таслахад хялбар  биш,  сэмрэхгүй бут хэсгээр  
тасарч урагдах урагдах ноос 
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Хонины ноосны бохирдол

бүдүүвтэр 
ноос 

хангасан ноос  

Хурганы 
бүдүүн 

ноос 

Туг үсний үзүүр нь бага зэрэг цагиргалсан, туг үс нь өөр хоорондоо 
холбогдоогүй, зөөлөн, бохирдлого багатай, зунгаг ихтэй, бутархай 
байдалтай, бүдүүн ноосны шаардлага хангасан ноос 

Шарласан 
үргэлж 

ноос 

Үргэлж ноосны талбайн болон багц, туг үсний уртын гуравны нэгээс 
дээш хувь нь үндсэн өнгөө алдаж шарласан ноос  

Шарласан 
бутархай 

ноос 

Малын хашаа, хороонд унасан, шивх, бууц, шавхайгаар бохирдсон бут 
ноос  

Гэмтэлтэй 
ноос 

Хагтай, хэвийн өнгөөр алдаж, ширхэг нь дундуураа буюу хоёр 
үзүүрээрээ нарийсаж, тасархайтсан ноос 

Бутархай 
ноос 

Хонины хөл, хээлүүр, толгойн хэсгийн багц, туг бут ноос 

Даахь  
ноос 

Ноосны багц, туг үснүүд өөр хоорондоо ширэлдэж, гараар урж таслахад 
хялбар биш, сэмрэхгүй бут хэсгээр тасарч урагдах урагдах ноос  

 

Хонины ноосны бохирдол 

 

 

Хяргасан ноосонд өвс ургамал, элс шороо, будаг тосны бохирдолт ихтэй байдаг тул 
ноосыг стандартын дагуу өнгө, зэрэг, төрөл чанараар нь ялган, хог, өтөг бууц, хагийг 
нь унагах, ноосонд наалдсан нарийн хог шороо зунгагийг угааж, ангилан ялгаж анхан 
шатны боловсруулалт хийх шаардлагатай. Хонины нэг бүтэн үргэлж ноосыг тасалж 
ноосыг хэсэглэхгүйгээр үндсэн хэсэг болох дал нуруу, хажуу, хүзүү, сэрвээний ноосны 
үндсэн шинж чанарыг гол болгон ангилдаг. 
 

Ноосны 
бохирдол

\
Ургамлын  гаралтай бохирдол:

Намар 9-10-р сард хялгана 
өвсний үзүүрт хурц үзүүртэй 

үеүд боловсрон малын үс 
ноосонд наалдаж, үзүүр нь 

арьсанд шигдэн орно. 

Шивээгээр бохирдсон 
ноос, төрөл бүрийн 

өвсөөр бохирдсон ноос 

Зангуугаар бохирдсон 
ноос

Эрдсийн  гаралтай бохирдол:
Малыг бохир газар ноослох, 
ноосыг бохир уутанд савлах, 

уранхай цоорхой таар 
шуудайнд баглах Элс шороо, шавраар 

бохирдсон

Хяргасан ноосонд өвс ургамал,  элс шороо,  будаг тосны бохирдолт 
ихтэй байдаг тул ноосыг стандартын дагуу өнгө,  зэрэг,  төрөл чанараар  
нь ялган,  хог,  өтөг бууц,  хагийг нь унагах,  ноосонд наалдсан нарийн 
хог шороо  зунгагийг угааж,  ангилан ялгаж анхан шатны боловсруулалт 
хийх шаардлагатай. Хонины нэг бүтэн үргэлж ноосыг тасалж ноосыг 
хэсэглэхгүйгээр  үндсэн хэсэг болох дал нуруу,  хажуу,  хүзүү,  сэрвээний 
ноосны үндсэн шинж чанарыг гол болгон ангилдаг.

 

 

Нарийн, нарийвтар ноост хонь 
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Нарийн, нарийвтар ноост хонь 
Нарийн, нарийвтар ноост хонь

 

Нарийн ноосны 
анги чанар  

Хонины үүлдэр анги 

 
Чанарын тодорхойлолт 

Ноосон ширхэгтийн 

 Голч Урт 
Хангай 

үүлдрийн 
хонины 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны багц үсний 
тогтоцтой, жигд нарийн хэвийн 
бөх бат зунгагтай, уян хатан, 1см-т 
5-6 атираатай ноос байна. 

 
23  

мкм 

 
67-75 мм-
ээс дээш 

2-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт багц 
ноосны үндсэн тогтоцтой, үсний 
үзүүр хуурайвтар, угаасаа үзүүр 
хүртэл жигд хэвийн атираатай, 
зунгагтай. 

 
 

23.1-25.0 
мкм 

 
 

70-75 мм-
ээс дээш 

 
Нарийвтар ноосны анги чанар 

 
  

Чанарын тодорхойлолт 
Ноосон ширхэгтийн 

Хонины үүлдэр анги Ноосны голч Урт мм 
 
 

Орхон 
үүлдрийн 
хонины 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны багц, жигд 
нарийн хэвийн бөх бат, 
зунгагтай, уян хатан   

 
25.1-29.0 

мкм 

 
70 мм-ээс 

дээш 
2-р 

ангийн 
ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт 
багц үсний үзүүр хуурайвтар, 
нарийн жигд ширхэгтэй бат бөх 
хэвийн зунгагтай  

 
29.1-31.0 

мкм 

 
75 мм-ээс 

дээш 
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Нарийн ноосны 
анги чанар 

Хонины үүлдэр  
анги Чанарын тодорхойлолт

Ноосон 
ширхэгтийн

Ãолч Óрт

Хангай 
үүлдрийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны багц үсний 
тогтоцтой,  жигд нарийн хэвийн 
бөх бат зунгагтай,  уян хатан,  
1см-т 5-6 атираатай ноос байна.

23 
мкм

67-75 
мм-ээс 
дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт 
багц ноосны үндсэн тогтоцтой,  
үсний үзүүр  хуурайвтар,  
угаасаа үзүүр  хүртэл жигд 
хэвийн атираатай,  зунгагтай.

23.1-
25.0 
мкм

70-75 
мм-ээс 
дээш

Нарийвтар ноосны анги чанар

Хонины үүлдэр  анги Чанарын тодорхойлолт
Ноосон ширхэгтийн
Ноосны 

голч
Óрт мм

Орхон 
үүлдрийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны багц,  жигд 
нарийн хэвийн бөх бат,  
зунгагтай,  уян хатан  

25.1-29.0
мкм

70 мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн 
хэсэгт багц үсний үзүүр  
хуурайвтар,  нарийн жигд 
ширхэгтэй бат бөх хэвийн 
зунгагтай 

29.1-31.0
мкм

75 мм-
ээс дээш

Тал 
нутгийн 
цагаан 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны багц,  жигд 
нарийн хэвийн бөх бат 
зунгагтай,  уян хатан 

25.1-29.0
мкм

80 мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн 
хэсэгт багц үсний үзүүр  
хуурайвтар,  нарийн жигд 
ширхэгтэй бат бөх хэвийн 
зунгагтай 

29.1-31.0
мкм

80мм-
ээс дээш
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Ерөө 
үүлдрийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны багц,  жигд 
нарийн хэвийн бөх бат,  
зунгагтай,  уян хатан 

25.1-31.0
мкм

80 мм

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн 
хэсэгт багц үсний үзүүр  
хуурайвтар,  нарийн жигд 
ширхэгтэй бат бөх хэвийн 
зунгагтай 

31.1-34.0 
мкм

85 мм-
ээс дээш

Жаргалант 
үүлдрийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны багц,  жигд 
нарийн хэвийн бөх бат,  
зунгагтай,  уян хатан 

25.1-31.0 
мкм

55 мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн 
хэсэгт багц үсний үзүүр  
хуурайвтар,  нарийн жигд 
ширхэгтэй бат бөх хэвийн 
зунгагтай

31.1-34.0 
мкм

65 мм-
ээс дээш

 
Тал 

нутгийн 
цагаан 
хонины 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны багц, жигд 
нарийн хэвийн бөх бат 
зунгагтай, уян хатан  

 
25.1-29.0 

мкм 

 
80 мм-ээс 

дээш 
2-р 

ангийн 
ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт 
багц үсний үзүүр хуурайвтар, 
нарийн жигд ширхэгтэй бат бөх 
хэвийн зунгагтай  

 
29.1-31.0 

мкм 

 
80мм-ээс 

дээш 

 
Ерөө 

үүлдрийн 
хонины 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны багц, жигд 
нарийн хэвийн бөх бат, 
зунгагтай, уян хатан  

25.1-31.0 
мкм 

80 мм 

2-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт 
багц үсний үзүүр хуурайвтар, 
нарийн жигд ширхэгтэй бат бөх 
хэвийн зунгагтай  

 
31.1-34.0 

мкм 

 
85 мм-ээс 

дээш 

 
Жаргалант 
үүлдрийн 
хонины 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны багц, жигд 
нарийн хэвийн бөх бат, 
зунгагтай, уян хатан  

 
25.1-31.0 

мкм 

 
55 мм-ээс 

дээш 
2-р 

ангийн 
ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт 
багц үсний үзүүр хуурайвтар, 
нарийн жигд ширхэгтэй бат бөх 
хэвийн зунгагтай 

 
31.1-34.0 

мкм 

 
65 мм-ээс 

дээш 

 

Бүдүүвтэр ноост хонь Бүдүүвтэр ноост хонь
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Бүдүүвтэр ноосны анги чанарын ялгаа 
Хонины үүлдэр анги Чанарын тодорхойлолт Ноосон ширхэгтийн 

 Голч Урт 
 
 
 
 
 

Байдраг 
омгийн 
хонины 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур, завсрын үс нь 
нарийн урт сортой, жигд 
гялалзсан туяатай, торгомсог 
зөөлөн, бөх бат, хэвийн 
зунгагтай, тод цагаан өнгөтэй 
байна. Биеийн үндсэн хэсэгт 
ямаан үс байхгүй. 

 
 
 

26.1-29.9  
мкм 

 
 
 

130 мм 

2-р 
ангийн 

ноос 
 
 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур, завсрын үс нь 
нарийн урт сортой, жигд 
гялалзсан сортой, жигд 
гялалзсан туяатай, торгомсог 
зөөлөн, бөх бат, хэвийн 
зунгагтай, тод цагаан өнгөтэй, 
хонго хээлүүр хүзүү гуяны ноос 
үзэгдэх төдий ямаан үстэй 
байна. 

 
 
 
 

29.1-34.0 
мкм 

 
 
 
 

175 мм-ээс 
дээш 

 
Говь-
Алтай 

омгийн 

1-р 
ангийн 

ноос 

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур, завсрын үс нь 
нарийн урт сортой, жигд 
гялалзсан туяатай, торгомсог 

 
 

26.1-29.0  
мкм 

 
 

130 мм 

Бүдүүвтэр ноосны анги чанарын ялгаа

Хонины үүлдэр  
анги

Чанарын тодорхойлолт
Ноосон 

ширхэгтийн
Ãолч Óрт

Байдраг 
омгийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой,  жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй байна. Биеийн үндсэн 
хэсэгт ямаан үс байхгүй.

26.1-29.9 
мкм

130 мм

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн туг 
үс нь ноолуур,  завсрын үс нь нарийн 
урт сортой,  жигд гялалзсан сортой,  
жигд гялалзсан туяатай,  торгомсог 
зөөлөн,  бөх бат,  хэвийн зунгагтай,  
тод цагаан өнгөтэй,  хонго  хээлүүр  
хүзүү гуяны ноос үзэгдэх төдий 
ямаан үстэй байна.

29.1-34.0
мкм

175 мм-
ээс дээш
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Ãовь-Àлтай 
омгийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой,  жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй байна.

26.1-29.0 
мкм

130 мм

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь нарийн урт сортой,  
жигд гялалзсан үс

29.1-34.0
мкм

175 мм-
ээс дээш

Баяд 
омгийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой,  жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй байна. Биеийн үндсэн 
хэсэгт ямаан үс байхгүй.

29.0-34.0
мкм

175 мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн туг 
үс нь ноолуур,  завсрын үс нь нарийн 
урт сортой,  жигд гялалзсан туяатай,  
торгомсог зөөлөн,  бөх бат,  хэвийн 
зунгагтай,  тод цагаан өнгөтэй,  хонго  
хээлүүр  хүзүү гуяны ноос үзэгдэх 
төдий ямаан үстэй байна.

Тамир  
үүлдэр  
омгийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой,  жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх бат,  
хэвийн зунгагтай,  тод цагаан өнгөтэй 
байна. Биеийн үндсэн хэсэгт хэсэгт 
ямаан үс байхгүй.

29.0-34.0 
мкм

175 мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй,  хонго  хээлүүр  хүзүү 
гуяны ноос үзэгдэх төдий ямаан 
үстэй байна.
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Сартуул 
омгийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй байна. Биеийн үндсэн 
хэсэгт ямаан үс байхгүй.

29.0-34.0
мкм

175мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй,  хонго  хээлүүр  хүзүү 
гуяны ноос үзэгдэх төдий ямаан 
үстэй байна.

Дархад 
омгийн 
хонины

1-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй байна. Биеийн үндсэн 
хэсэгт ямаан үс байхгүй.

29.0-34.0
мкм

175мм-
ээс дээш

2-р  
ангийн 
ноос

Үргэлж ноосны үндсэн хэсгийн 
туг үс нь ноолуур,  завсрын үс нь 
нарийн урт сортой жигд гялалзсан 
туяатай,  торгомсог зөөлөн,  бөх 
бат,  хэвийн зунгагтай,  тод цагаан 
өнгөтэй,  хонго  хээлүүр  хүзүү 
гуяны ноос үзэгдэх төдий ямаан 
үстэй байна.
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Хонины бүдүүн ноосны чанарын үзүүлэлт

Хонины 
ноосны анги

Чанарын тодорхойлолт

1-р  анги
Үргэлж ноос нь туг үс их төлөв ноолуур,  завсрын үс,  
нарийн сортой үзэгдэх төдий ямаан үстэй,  60%-иас дээш 
ноолууртай

2-р  анги
Үргэлж ноос нь туг үс их төлөв ноолуур,  завсрын үс,  
нарийн сортой 1-р  ангийн ноосноос их ямаан үстэй,  
55%-иас дээш ноолууртай

3-р  анги
1 ба 2-р  ангийн шаардлага хангаагүй,  40%-иас доошгүй 
ноолууртай хялгас ихтэй

 
Бүдүүн ноост хонь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НООСНЫ ГЭМТЛЭЭС СЭРГИЙЛЬЕ 
 

Малын тэжээл дутагдах, арчилгаа маллагааны тохиромжтой нөхцөл, ноос хадгалах, 
тээвэрлэх горимыг алдагдуулснаар ноосонд гэмтэл үүсдэг.  
 

Бүдүүн ноост хонь
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Ноосны гэмтлээс сэргийлье

Малын тэжээл дутагдах,  арчилгаа маллагааны тохиромжтой нөхцөл,  
ноос хадгалах,  тээвэрлэх горимыг алдагдуулснаар  ноосонд гэмтэл үүсдэг. 

НООС ТÀСÀРХÀЙТÀХ: Малыг хангалтгүй тэжээх үед ноосонд шим 
тэжээлийн зүйл дутагдаж ноос ердийн нарийнаасаа харьцангуй нарийсч 
хэсэг үеэрээ сиймгэр  болохыг хэлнэ. Өөрөөр  хэлбэл ноосны уртын дагуу 
жигд биш голчтой байхыг хэлнэ. Ийм ноос технологи ажиллагааны явцад 
амархан тасарч бүтээгдэхүүний чанарыг бууруулдаг эсвэл хэтэрхий богино  
ноос гарч түүхий эдийн чанар  үнэлэмж буурдаг. Ялангуяа өндөр  ашиг 
шимтэй нарийн нарийвтар  ноостой хонь монгол хонийг бодвол арчилгаа 
маллагаа тэжээлийг илүү ихээр  шаарддаг учир  анхаарах хэрэгтэй.

НООС ДÀÀХИРÀХ: Дулааны улиралд малын биеэс хөлс ихээр  
ялгарч,  биеийн хөдөлгөөнөөр  ноосны уг чийглэгдэн ширэлдэж эсгийрэхийг 
даахирах гэмтэл гэнэ. Энэ гэмтэл ихэвчлэн бүдүүн,  бүдүүвтэр  ноостой 
хонины ноосонд элбэг тохиолдоно. Даахь ноосыг татаж сэмлэхэд 
салдаггүй,  үйлдвэрт сэмлэх машинаар  самнахад их хэмжээний богино  
ноос гарч сайн түүхий эд болдоггүй учир  голчлон эсгий эсгий гутал 
хийхэд хэрэглэдэг. 

 
 
НООС ТАСАРХАЙТАХ: Малыг хангалтгүй тэжээх үед ноосонд шим тэжээлийн зүйл 
дутагдаж ноос ердийн нарийнаасаа харьцангуй нарийсч хэсэг үеэрээ сиймгэр болохыг 
хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл ноосны уртын дагуу жигд биш голчтой байхыг хэлнэ. Ийм ноос 
технологи ажиллагааны явцад амархан тасарч бүтээгдэхүүний чанарыг бууруулдаг 
эсвэл хэтэрхий богино ноос гарч түүхий эдийн чанар үнэлэмж буурдаг. Ялангуяа өндөр 
ашиг шимтэй нарийн нарийвтар ноостой хонь монгол хонийг бодвол арчилгаа маллагаа 
тэжээлийг илүү ихээр шаарддаг учир анхаарах хэрэгтэй. 
 
НООС ДААХИРАХ: Дулааны улиралд малын биеэс хөлс ихээр ялгарч, биеийн 
хөдөлгөөнөөр ноосны уг чийглэгдэн ширэлдэж эсгийрэхийг даахирах гэмтэл гэнэ. Энэ 
гэмтэл ихэвчлэн бүдүүн, бүдүүвтэр ноостой хонины ноосонд элбэг тохиолдоно. Даахь 
ноосыг татаж сэмлэхэд салдаггүй, үйлдвэрт сэмлэх машинаар самнахад их хэмжээний 
богино ноос гарч сайн түүхий эд болдоггүй учир голчлон эсгий эсгий гутал хийхэд 
хэрэглэдэг.  
 
ХИГДЭС ХЯРГАХ: Хонины ноосыг хяргах технологи ажиллагааг нарийн эзэмшиж 
чадаагүйгээс ноосыг жигд урттай хяргалгүй, угийн хэсэгт хайчны мөр орж дахин 
хяргагдахыг хэлнэ. Хигдэс их хяргагдвал сэв ноос их гарч хаягддаг. Ноос зөв хяргах 
сургалт зохион байгуулж дадлагажуулах хэрэгтэй. 
НООС ШАРЛАХ ГЭМТЭЛ: Малын ноос өнгөө алдаж шарлаж хэврэгшсэнийг хэлнэ. 
Хонины ноос ихэвчлэн дараах шалтгаанаар шарлаж гэмтдэг. Үүнд: 
 

 Хонийг удаан хугацаагаар давчуу хашаанд олноор нь нэг дор хаших, шээс баас, 
шалбаагтай хашаанд хаших, нутаг сэлгэхгүй удаан суурьших  

Хагтай ноос 
Хаврын улиралд  арьс 

үс хэт хуурайшиж 
тослог дутагдсанаас 

үүснэ. Хагтай ноосны 
цэвэр жин гарц бага,  
өнгө зүс бүдэг байна. 

Хагийг цэвэрлэхэд 
хэцүү, үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүний чанар 
хангалтгүй  байдаг. 

Шарласан ноос
Хяргасны дараа 
бороонд норгох, 

ноосыг ширгэн дээр 
хураах, нойтон ноос 
машинд ачих, хонийг 

нэг газар удаан 
хашихад үүснэ.

Үйлдвэрт ширхэгтийн 
тасралт ихэсч 

ээрмэлийн гарц 
буурдаг, будганд муу 

ордог.

Тосон будаг болон 
битумаар  бохирдох

Ноос боловсруулж буй 
машины эд ангиудад 
наалдаж бохирдуулан 

эвддэг.
Замын хар наалдамхай 

бодис тул бусад 
ширхэгтүүдийг 

бохирдуулдаг. Бэлэн 
бүтээгдэхүүн дээр 

толбо болж гарч ирдэг.

Үржил селекцийн 
ажил алдагдах 
Ноосны төрөл 
холилдох мөн 

стандартад заагдаагүй 
өнгө бий болдог жишээ 
нь цагааны цайвар г.м

Үржил селекцийн ажил 
алдагдсанаар сайн 

чанарын ноосны гарц 
буурах сөрөг үр 

дагавартай.
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ХИÃДЭС ХЯРÃÀХ: Хонины ноосыг хяргах технологи ажиллагааг 
нарийн эзэмшиж чадаагүйгээс ноосыг жигд урттай хяргалгүй,  угийн 
хэсэгт хайчны мөр  орж дахин хяргагдахыг хэлнэ. Хигдэс их хяргагдвал 
сэв ноос их гарч хаягддаг. Ноос зөв хяргах сургалт зохион байгуулж 
дадлагажуулах хэрэгтэй.

НООС ШÀРËÀХ ÃЭМТЭË: Малын ноос өнгөө алдаж шарлаж 
хэврэгшсэнийг хэлнэ. Хонины ноос ихэвчлэн дараах шалтгаанаар  шарлаж 
гэмтдэг. Үүнд:

 Хонийг удаан хугацаагаар  давчуу хашаанд олноор  нь нэг дор  
хаших,  шээс баас,  шалбаагтай хашаанд хаших,  нутаг сэлгэхгүй 
удаан суурьших 

	Хонийг хамуу болон бусад өвчнөөс сэргийлэх угаалгын уусмалын 
бодисын хэмжээг хэтрүүлэх 

	Бэлчээрийн ургамлын будагч бодис ноосонд шингэх 
	Дулаан чийглэг уур  амьсгалтай халуун орчинд хонины ноос шарлах 
	Чийгтэй газар  хөндийрүүлэгчгүйгээр  ноосыг хурааж удаан 

хадгалснаас чийг татаж шарлах гэмтэл гардаг. 
	Хяргасан ноосны чийгийг нь тодорхойлж,  ялгалгүй шууд 

савлавал ноос шарлан улмаар  шатаж хэрэгцээгүй болдог. Малын 
ноосыг тусгай тавцан дээр  майхан хэлбэрээр  хурааж брезентээр  
бүтээж хадгалах ёстой. Ноосыг хадгалах явцад шарлах процесс 
цаашид нэмэгдэж байдгийг сайтар  анхаарах хэрэгтэй. 

НООС ӨНÃӨӨ ÀËДÀХ: Хонины ноос төрөлхийн өнгөө алдах гэмтэл 
дараах шалтгаанаас хамаарч элбэг тохиолддог. Үүнд:

	Óс чийгэнд ноос норж удаан хугацаагаар  хатаалгүй байлгах
	Àрьсны ямар  нэгэн өвчний үед малын ноос төрөлхийн өнгөө 

алдах 
	Àрьс,  үсэнд шим тэжээл дутагдахад өнгө зүс нь өөрчлөгдөх 
	Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх угаалгын уусмалын бодисын 

хэмжээг ихдүүлэх 
	Ноосыг хэтэрхий урт хугацаагаар  хадгалах 
	Ноосны зунгаг ба чийгийн хэмжээ багассанаас өнгөө алдах гэмтэл 

үүсдэг.

ӨӨР ТӨРËИЙН ҮСЭЭР БОХИРДОХ: Ноосыг ангилан ялгах,  хүлээж 
авахдаа өөр  өөр  төрлийн ноосыг нэг сав шуудайд савлах,  өөр  төрлийн 
ноос савлаж байсан баглаа боодлыг сайтар  цэвэрлэхгүйгээр  ашигласнаас 
өөр  төрлийн ноосоор  бохирдох гэмтэл үүсдэг. Ийм гэмтлийг ямар  ч 
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аргаар  цэвэрлэх боломжгүй болдог. Нэг төрлийн ноосыг өөр  төрлийн 
ноостой хольж савлахгүй байх,  ялангуяа өндөр  үнэлэмж,  чанар  бүхий 
хонины нарийн нарийвтар  ноос,  бүдүүвтэр  ноосыг шинэ таар  шуудайд 
савлах шаардлагатай. 

БИТÓМ БОËОН БÓДÀÃТÀЙ НООС: Малчид хонио  ялгахын тулд 
тосон будаг,  битум буюу замын хараар  тэмдэг тавьсан байхыг будагтай 
ноосны гэмтэл гэнэ. Хонины ноосыг замын хараар  тэмдэглэснээс ноосонд 
замын хар  шингэж үйлдвэрт угаахад бүрэн арилахгүй ба халуун 
угаалганд хайлж бусад ноосонд нэвчиж цаашлаад ноос боловсруулах 
машинуудын эд ангиудад наалдаж эвддэг. Ийм гэмтэлтэй ноос ээрмэл 
утас болсон ч түүгээр  нэхсэн бүтээгдэхүүн дээр  толбо  үүсч томрон 
шууд гологдол болдог. Жилд 3800.0 тн ноос бэлтгэхэд 87.4 тн ноос будаг,  
битумаар  бохирдож ашиглагдахгүйгээр  шууд хаягддаг байна. Энэ нь 
бэлтгэсэн ноосноос олон арван сая төгрөгийн ноос хогонд орж байна 
гэсэн үг. Ноосны тосон будаг,  замын хараар  будагдсан хэсгийг тусад нь 
салган авч тушаах хэрэгтэй. Сүүлийн үед малчдад малын тэмдэглэгээг 
боловсруулалтын явцад арилдаг “Si-ro” маркийн будгаар  хийх сургалтыг 
зохион байгуулж,  малыг индексжүүлж чихэнд нь им дугаар  тавьдаг 
болж байгаа нь энэ төрлийн гэмтлийг багасгах нөлөөтэй юм.

ХÀМÓÓНЫ ÃЭМТЭË: Хамуурсан хонины арьсны ердийн ажиллагаа 
нь өөрчлөгдсөнөөс ноосны ургалт саатан зохих уртдаа хүрч чаддаггүй,  
нарийсч үсний ширхэг сийрэгшдэг,  хамуунаас үүсдэг шингэн нь ноосыг 
хооронд нь наалдуулан хатааж ноос угаах ажиллагааг хүндрүүлдэг. 
Хамуутай хонины ноос бөөнөөрөө гээгдэж зарим мал нүцгэрэх тохиолдол 
ч байна. Нарийн ноост хонь нутгийн хонийг бодвол амархан халдварладаг. 
Хамууг нэгэнт гарсан хойно  эмчлэх бус түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг төлөвлөгөөтэй хийж,  дараах арга хэмжээг авбал зохино. Үүнд:

	Мал тус бүрт мал эмнэлгийн үзлэг хийж хамууны сэжиг бүхий 
хонийг ялгаж эмчлэх,  3 долоо  хоног тусад нь байлгаж шалгаад 
хамууны шинж илрэхгүй бол бусад эрүүл сүрэгтэй нийлүүлж 
болно.

	Дулааны улиралд бүх малыг хамууны угаалганд хамруулах,  
хамууны сэжиг бүхий малыг хамгийн сүүлд угаалганд оруулж 
бүх зүйлийг сайтар  ариутгах 

	Хамуутай малыг эрүүл мал сүргээс тусад нь бэлчээрлүүлж,  
хамуутай малын сууринд ажиллаж байгаа хүмүүсийг эрүүл 
малын суурь дээр  очихыг хориглох
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	Малыг өвлийн байранд оруулахын өмнө бүх хонь малд мал 
эмнэлгийн үзлэг хийж,  өвчний сэжиг бүхий малыг тусгаарлан 
угаалганд хамруулах 

	Хонь хяргасны дараа сарын дотор  багтаан 5-7 хоногийн зайтай 
мал эмнэлгийн дүрмийн шаардлагын дагуу хоёр  дахин угаах ба 
угаалгын уусмалын хэмжээг нарийн сайн баримтлах хэрэгтэй. 
Хонийг керолиний уусмалд 2 минут байлгаж угаавал зохино.

ХИВЭНÃИЙН ÃЭМТЭË БÓЮÓ ЦÀÃÀÀН ЭРВЭЭХЭЙН ÃЭМТЭË: 
Хивэн арьс,  шир  үслэг эдийн үсэн бүрхүүлийг угаар  нь хавж иддэг. 
Хивэнгийн авгалдайнууд 23-280С-ийн дулаан бүрдсэн нөхцөлд маш 
идэвхитэй амьдарна. Цагаан эрвээхэй хаврын сүүл сар,  зун,  заримдаа 
намрын эхэн сард бий болж эхэлдэг ба халаалттай дулаан байранд 
жилийн турш амьдарна. Хивэнгээс урьдчилан сэргийлж нафталинийг 
энгийн хатаасан арьс шир,  ноосонд хүндийн жингийн 4%-иар  цацаж 
хэрэглэнэ. Нафталин хивэнг зөвхөн үргээж арьс үс,  ноосонд өндөглөхгүй 
байлгадаг болохоос нэгэнт цагаан эрвээхэй болсон нөхцөлд үхүүлэх устгах 
үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй. Цагаан эрвээхэйг устгахдаа: 

Хасах 50С -аас хасах 100С-т 3-5 хоног байлгахад бүх төрлийн хивэн 
бүрэн устана. Нас гүйцсэн эрвээхэй өндөгнүүд нь нарны шууд тусгалд 
хэсэг хугацаагаар  байлгахад устдаг,  илүү удаан хугацаагаар  байлгахад 
авгалдай нь амьдрах чадвргүй болдог маш хялбар  арга юм. 

Хивэнг устгах,  агуулах ариутгахдаа хлорофос,  ДДТ буюу 
дихлорифенилтрихлорэтан,  гексахлоран,  парадихлорбензол зэрэг 
химийн бодисуудыг хэрэглэнэ.

ХÀÃТÀЙ НООС: Хаврын улиралд малын арьс үс хэт хуурайшиж 
тослог дутагдсанаас арьсны гадаргуу дээр  хогжруу үүсч ховхрон салж 
ноосыг бохирдуулснаас хагтай ноос бий болдог. Ноос бэлтгэх стандартаар  
хагтай ноосыг гэмтэлтэй ноосонд оруулна. Хагтай ноосны цэвэр  жин 
гарц бага,  өнгө зүс бүдэг,  тослог зунгаг муутай байх ба ноосноос хагийг 
цэвэрлэхэд хэцүү,  хийсэн бүтээгдэхүүний чанар  хангалтгүй болдог. 
Мал сүргийг өвчин эмгэггүй,  тарган цатгалан байлгаж,  ноосолсны дараа 
керолиний уусмалаар  зохих шаардлагын дагуу угаавал ноосны ургалтыг 
сайжруулж,  ноосыг хагтахаас сэргийлж чадна.

ШЭЭÃТЭЙ НООС: Энэ нь хонины хонгоны ноос малын ялгадасаар  
бохирдсон ноос юм. Ноосыг хүлээн авахдаа үсэн бүрхүүлийг бүрхэж 
хатууран хатсан байвал бусад ноосноос салган авч хаяна. 
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Түүнчлэн гэмтэлтэй ноосонд зумласан ноос,  хөрстэй ноос,  үхсэн 
малын ноос ордог.  

Хонины ноос хяргах хугацааг тухайн жилийн байгаль цаг уурын 
нөхцөл,  өвс ногооны гарц,  зуншлагын байдал,  ноосны хөөрөлт,  зунгаг,  
суултыг харгалзан 6-7-р  сарын эхний 10 хоногт багтаан хяргах нь 
тохиромжтой. Хяргалтын явцад юуг анхаарах вэ?

	Хонийг ноосны чанар  байдлаар  нь ангилан,  суурилж,  хяргалтанд 
оруулна. 

	Тусгай байр  саравчинд ноосыг бохирдуулахгүйгээр  цэвэр  газар,  
вандан буюу дэвсгэр  дээр  хяргана. 

	Хонины ноосыг хөрстэй нь буюу хэгэж зажилуулан гэмтээлгүй,  
жигд,  доогуур  хяргасан байна. 

	Хяргах үедээ хонины хонго  гуя,  цавины бохирдсон ноосыг тусад 
нь хяргаж,  бутархай ноостой савлана. 

	Хониноос хяргаж авсан үргэлж ноосыг гадна талаас нь дотогшоо  
хумьж,  хуйлж эвхэнэ. 

Ноос хяргах бэлтгэл ажил

Хонь хяргалтын явцад þу анхаарах вэ?

уусмалаар зохих шаардлагын дагуу угаавал ноосны ургалтыг сайжруулж, ноосыг 
хагтахаас сэргийлж чадна. 
 
ШЭЭГТЭЙ НООС: Энэ нь хонины хонгоны ноос малын ялгадасаар бохирдсон ноос юм. 
Ноосыг хүлээн авахдаа үсэн бүрхүүлийг бүрхэж хатууран хатсан байвал бусад 
ноосноос салган авч хаяна.  
 
Түүнчлэн гэмтэлтэй ноосонд зумласан ноос, хөрстэй ноос, үхсэн малын ноос ордог.   

 
ХОНЬ ХЯРГАЛТЫН ЯВЦАД ЮУ АНХААРАХ ВЭ? 

 
 

Ноо с  х я рг а х  б э лт г э л  а жил  

 

 
 

Хонины ноос хяргах хугацааг тухайн жилийн байгаль цаг уурын нөхцөл, өвс ногооны 
гарц, зуншлагын байдал, ноосны хөөрөлт, зунгаг, суултыг харгалзан 6-7-р сарын эхний 
10 хоногт багтаан хяргах нь тохиромжтой. Хяргалтын явцад юуг анхаарах вэ? 
 

 Хонийг ноосны чанар байдлаар нь ангилан, суурилж, хяргалтанд оруулна.  
 Тусгай байр саравчинд ноосыг бохирдуулахгүйгээр цэвэр газар, вандан буюу 

дэвсгэр дээр хяргана.  
 Хонины ноосыг хөрстэй нь буюу хэгэж зажилуулан гэмтээлгүй, жигд, доогуур 

хяргасан байна.  
 Хяргах үедээ хонины хонго гуя, цавины бохирдсон ноосыг тусад нь хяргаж, 

бутархай ноостой савлана.  
 Хониноос хяргаж авсан үргэлж ноосыг гадна талаас нь дотогшоо хумьж, хуйлж 

эвхэнэ.  

-Ноос хяргах үе 
эхлэхээс өмнө 

хонийг аль 
болох хашихгүй 

байх
-Хашаа хорооны 

өтөг, шавхайг 
өдөр бүр малтаж 

цэвэрлэх нь 
ноосыг 

шавхайтахаас 
хамгаалахад 

тустай

ноос

• Хүзүү хоолой, 
суга, сүүл, 

хонго, 
борвины ноос 

түрүүлж 
хөөрдөг

• Хонины гэдэс 
хээлүүр, 
хонгоны 

бохирдсон 
ноосыг эхлээд 
хяргаж авна.

ноос 
бэлтгэл

Ноос хяргах үед 
хонины хашаа, 

хонины 
холбоос, 

сүүдрэвч, хайч, 
боолт, шуудай, 
сав, хонь хүлэх 

хүлээс, ноос 
хэмжих жин, 

дэвсгэр зэргийг 
бэлтгэнэ.

ноос 
хяргалт

Áîðîîòîé ¿åä íîîñ  õÿðãàæ 
áîëîõã¿é, òýíãýðèéí  ñàéõàíä 

íîîñ  õóóðàé ¿åä  õÿðãàõ 
õýðýãòýé. 

Õàé÷íû çóóëòûã òààðóóëæ èõ áèåèéí íîîñûã æèãä 
äîîãóóð õÿðãàí, àðüñûã эñãýõã¿é  áàéõûã õè÷ýýâýë 
çîõèíî.  Õýò äýýã¿¿ð õÿðãàâàë íîîñ áîãèíî áîëæ, 

õîíèíû áèåä èõ íîîñ ¿ëäýæ, ноосны ãàðö áàãàñäàã. 

Õÿðãàñàí íîîñîî õîãт õîëüö, 
øîðîî áóóöààð áîõèðäóóëàõã¿é 

áàéõ íü ÷óõàë. 
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	Бүдүүн,  бүдүүвтэр  ноост хонины ноосыг хөөрч хөндийрөөгүй үед 
унжиж санжсан хэсгийг хяргахгүй зулгаах аргаар  авсан байж 
болно. 

	Бороотой өдөр  буюу нойтон газар  хонийг хяргаж болохгүй. 

 Бүдүүн, бүдүүвтэр ноост хонины ноосыг хөөрч хөндийрөөгүй үед унжиж 
санжсан хэсгийг хяргахгүй зулгаах аргаар авсан байж болно.  

 Бороотой өдөр буюу нойтон газар хонийг хяргаж болохгүй.  
 

 
 
Хонины үргэлж ноосны зах, гэдэсний ноос зэрэг шарласан байдаг тул түүнийг 
хяргалтын үед өөр шуудайд савлах ба хонийг хяргахдаа эхлээд хяргахад төвөгтэй 
гэдэс, толгой, хонго, цавь, сүүлний ноосыг гар хайчаар урьдчилан хяргавал 
тохиромжтой. Хонины уртын ноосыг цахилгаан агрегат ба гар хайчаар хяргана.  
 
Хяргасан ноосонд өвс ургамал, элс шороо, будаг тосны бохирдолт ихтэй байдаг тул 
ноосыг стандартын дагуу өнгө, зэрэг, төрөл чанараар нь ялган, хог, өтөг бууц, хагийг 
нь унагах, ноосонд наалдсан нарийн хог шороо зунгагийг угааж, ангилан ялгаж анхан 
шатны боловсруулалт хийх шаардлагатай. Хонины нэг бүтэн үргэлж ноосыг тасалж 
ноосыг хэсэглэхгүйгээр үндсэн хэсэг болох дал нуруу, хажуу, хүзүү, сэрвээний ноосны 
үндсэн шинж чанарыг гол болгон ангилдаг. Тосон будаг, замын хараар тэмдэглэсэн 
ноосыг салгаж авсан байна.    
 
Хонины ноосны нийт жингийн 10%-д чанарын шалгалт хийж хүлээн авна. 
Шаардлагатай гэж үзвэл 100%-ийн шалгалт хийнэ. Нарийн, нарийвтар ноосны хэвийн 
чийглэг 15%-иас ихгүй, бүдүүн бүдүүвтэр ноосны хэвийн чийглэг нь 12%-с ихгүй 
байна.  
 
Хэвийн үргэлж ноосон дахь хялбар ялгагдах ба хялбар ялгагдахгүй хог, зангуу шивээ, 
өргөс болон бусад бохирдлогын хэмжээ нарийн нарийвтар үргэлж ноосны нийт 
талбайн болон жингийн 10%-иас, бүдүүн бүдүүвтэр ноосонд 5%-иас тус тус ихгүй 
байна.  
 

Хонины үргэлж ноосны зах,  гэдэсний ноос зэрэг шарласан байдаг 
тул түүнийг хяргалтын үед өөр  шуудайд савлах ба хонийг хяргахдаа 
эхлээд хяргахад төвөгтэй гэдэс,  толгой,  хонго,  цавь,  сүүлний ноосыг 
гар  хайчаар  урьдчилан хяргавал тохиромжтой. Хонины уртын ноосыг 
цахилгаан агрегат ба гар  хайчаар  хяргана. 

Хяргасан ноосонд өвс ургамал,  элс шороо,  будаг тосны бохирдолт 
ихтэй байдаг тул ноосыг стандартын дагуу өнгө,  зэрэг,  төрөл чанараар  
нь ялган,  хог,  өтөг бууц,  хагийг нь унагах,  ноосонд наалдсан нарийн 
хог шороо  зунгагийг угааж,  ангилан ялгаж анхан шатны боловсруулалт 
хийх шаардлагатай. Хонины нэг бүтэн үргэлж ноосыг тасалж ноосыг 
хэсэглэхгүйгээр  үндсэн хэсэг болох дал нуруу,  хажуу,  хүзүү,  сэрвээний 
ноосны үндсэн шинж чанарыг гол болгон ангилдаг. Тосон будаг,  замын 
хараар  тэмдэглэсэн ноосыг салгаж авсан байна.   

Хонины ноосны нийт жингийн 10%-д чанарын шалгалт хийж хүлээн 
авна. Шаардлагатай гэж үзвэл 100%-ийн шалгалт хийнэ. Нарийн,  
нарийвтар  ноосны хэвийн чийглэг 15%-иас ихгүй,  бүдүүн бүдүүвтэр  
ноосны хэвийн чийглэг нь 12%-с ихгүй байна. 
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Хэвийн үргэлж ноосон дахь хялбар  ялгагдах ба хялбар  ялгагдахгүй 
хог,  зангуу шивээ,  өргөс болон бусад бохирдлогын хэмжээ нарийн 
нарийвтар  үргэлж ноосны нийт талбайн болон жингийн 10%-иас,  бүдүүн 
бүдүүвтэр  ноосонд 5%-иас тус тус ихгүй байна. 

Үргэлж ноосыг сэгсэрч цэвэрлэн ангилсны дараа багц,  туг үсний 
үзүүрийг гадагш харуулан дэлгэж,  хоёр  хажууг дотогш нь ноосны 
талбайн өргөний гуравны нэгийн хэмжээгээр  нугалаад толгой,  сүүл 
талаас нь хуйлж эвхэнэ. Ноосыг өөрөөр  эвхэхийг хориглоно. 

Шарласан,  бутархай,  даахь ноосыг тусад нь савлана. Àхар,  хурганы 
ноосыг өнгөөр  нь ялгаж тус тусад нь савлана. Ãэмтэлтэй ноосыг тусад нь 
савлана.

Малын өвчин түүний ноосон түүхий эдийн 
чанарт нөлөөлөх нөлөөлөл

Малд халдварлах өвчин үүсвэрлэх нэг гол шалтгаан бол төрөл 
бүрийн малыг жилийн дөрвөн улиралд зохицуулан арчилгаа,  маллагааны 
арга ажиллагааг зөв зохистой сайнаар  зохион байгуулж чадаагүй 
явдал мөн бөгөөд нэн ялангуяа сүрэглэсэн мал бүхэндээ ус унд ба 
бэлчээрийн тэжээлийг хангалтгүй тохируулж,  арчлан хамгаалах ажлыг 
сул дутагдалтай хийсний уршгаас болж малын тарга хүч алдагдаж 
бие  махбодь нь өвчний эсэргүүцлээр  сульдаж доройтон ямар  нэгэн 
өвчлүүлэгч нян,  вирус малын бие  махбодь,  эрхтэнд эсэргүүцэлгүйгээр   
нэвтрэн өвчлүүлэхэд нь хялбар  байдаг. 

Тэрхүү нянгийн ихэнх нь малын бие  махбодод тэжээл боловсруулах 
эрхтэнгээр  (амаар) дамжин орж өвчлүүлэх ба мөн амьсгалын эрхтэнээр  
(хамраар  буюу  арьс бэлэг эрхтэнээр) дамжин орж өвчлүүлдэг байна.

Ноос эвхэх дараалал

Үргэлж ноосыг сэгсэрч цэвэрлэн ангилсны дараа багц, туг үсний үзүүрийг гадагш 
харуулан дэлгэж, хоёр хажууг дотогш нь ноосны талбайн өргөний гуравны нэгийн 
хэмжээгээр нугалаад толгой, сүүл талаас нь хуйлж эвхэнэ. Ноосыг өөрөөр эвхэхийг 
хориглоно.  
 
Шарласан, бутархай, даахь ноосыг тусад нь савлана. Ахар, хурганы ноосыг өнгөөр нь 
ялгаж тус тусад нь савлана. Гэмтэлтэй ноосыг тусад нь савлана. 
 

Ноо с  э в х э х  да ра а ла л  
 

 
 

 
МАЛЫН ӨВЧИН ТҮҮНИЙ НООСОН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЧАНАРТ  

НӨЛӨӨЛӨХ НӨЛӨӨЛӨЛ 
 

Малд халдварлах өвчин үүсвэрлэх нэг гол шалтгаан бол төрөл бүрийн малыг жилийн 
дөрвөн улиралд зохицуулан арчилгаа, маллагааны арга ажиллагааг зөв зохистой сайнаар 
зохион байгуулж чадаагүй явдал мөн бөгөөд нэн ялангуяа сүрэглэсэн мал бүхэндээ ус унд 
ба бэлчээрийн тэжээлийг хангалтгүй тохируулж, арчлан хамгаалах ажлыг сул дутагдалтай 
хийсний уршгаас болж малын тарга хүч алдагдаж бие махбодь нь өвчний эсэргүүцлээр 
сульдаж доройтон ямар нэгэн өвчлүүлэгч нян, вирус малын бие махбодь, эрхтэнд 
эсэргүүцэлгүйгээр  нэвтрэн өвчлүүлэхэд нь хялбар байдаг.  
 
Тэрхүү нянгийн ихэнх нь малын бие махбодод тэжээл боловсруулах эрхтэнгээр (амаар) 
дамжин орж өвчлүүлэх ба мөн амьсгалын эрхтэнээр (хамраар буюу  арьс бэлэг эрхтэнээр) 
дамжин орж өвчлүүлдэг байна. 
 
МАЛ ЭЦЭЖ ӨЕӨДӨХ БУЮУ ТУРААЛ: Тураалтай малын үс ноос өнгө зүсээ алдаж, 
ноосны ширхэгүүд тасархайтаж гэмтэх нь нарийн, нарийвтар ноост хонинд хавар элбэг 
тохиолдоно. Иймд хониндоо зун намарт сайн тарга хүч авахуулах, өвөл хаварт нэмэгдэл 
тэжээлтэй онд оруулж төллүүлэх нь чухал. Хонины тэжээллэг түвшин буурах тохиолдолд 
ноосон ширхэглэг нарийсна.  
 
ХОНЬ ШИВЭЭТЭХ: Шивээт хялгана гарсан жил хонь шивээтэж өвчилнө. Боловсорч 
гүйцсэн шивээ хонь, хурганы хүзүү, хонго, хэвлий, гэдсэнд асаж улмаар арьс, маханд 
шивж гэмтээнэ. Зангуу нь хонины ноосонд асаж ноосыг ширэлдүүлж гэмтээдэг. 
Шивээгээр бохирдсон ноос утас ээрч болдоггүй будаг муу авдаг учир бүтээгдэхүүний 
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МÀË ЭЦЭЖ ӨЕӨДӨХ БÓЮÓ ТÓРÀÀË: Тураалтай малын үс ноос 
өнгө зүсээ алдаж,  ноосны ширхэгүүд тасархайтаж гэмтэх нь нарийн,  
нарийвтар  ноост хонинд хавар  элбэг тохиолдоно. Иймд хониндоо  зун 
намарт сайн тарга хүч авахуулах,  өвөл хаварт нэмэгдэл тэжээлтэй 
онд оруулж төллүүлэх нь чухал. Хонины тэжээллэг түвшин буурах 
тохиолдолд ноосон ширхэглэг нарийсна. 

ХОНÜ ШИВЭЭТЭХ: Шивээт хялгана гарсан жил хонь шивээтэж 
өвчилнө. Боловсорч гүйцсэн шивээ хонь,  хурганы хүзүү,  хонго,  хэвлий,  
гэдсэнд асаж улмаар  арьс,  маханд шивж гэмтээнэ. Зангуу нь хонины 
ноосонд асаж ноосыг ширэлдүүлж гэмтээдэг. Шивээгээр  бохирдсон 
ноос утас ээрч болдоггүй будаг муу авдаг учир  бүтээгдэхүүний өнгө 
үзэмжинд муугаар  нөлөөлнө. Зангуу шивээтэй ноосыг үйлдвэрт тусгай 
машинаар  салгах ба энэ үедээ тасарч эдлэл хийх боломж муутай болдог. 
Ийм хаягдал угаасан ноосны 2-2.5%  хүртэл гарна. Энэ нь 100 кг нарийн 
ноосноос 2-2.5 кг нь хаягдаж байгаа бөгөөд энэ нь эрэгтэй хүний 2 костюм 
хийх ноос болно.

ХОНÜ ХÀМÓÓ БОËОН ХÀЧИÃ. ШÀËЗ,  ХҮРД: зэрэг паразит 
өвчнөөр  өвчилснөөр  үс ноосны хэвийн ургалт алдагдах,  арьс өвчилж 
шим тэжээлийн бодис дутагдсанаар  үсний хэвийн ургалт саатах,  сэв 
суух,  улмаар  тасархайтаж үс гуужиж унах зэрэг сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ. 
Ноосны үсний ширхэгүүд тасархайтах,  бөх бат,  суналт,  уян хатан 
чанараа алдаж гэмтэнэ. Ноос нь арьстайгаа наалдах,  туг тугаар  зулгаран 
унаж гээгдэнэ. Хамууны шингэн зүйл ноосыг хооронд нь наалдуулан 
хатааж хатууруулдаг нь ноос угаах ажиллагааг хүндрүүлнэ. Хамуутай 
хонь бие  биеэ үргэлж маажиж хашаа байранд шөргөөхөд тэр  хэсгийн 
ноос унаж хамуу нь бусад малд дамжин халдварлана. 

өнгө үзэмжинд муугаар нөлөөлнө. Зангуу шивээтэй ноосыг үйлдвэрт тусгай машинаар 
салгах ба энэ үедээ тасарч эдлэл хийх боломж муутай болдог. Ийм хаягдал угаасан 
ноосны 2-2.5% хүртэл гарна. Энэ нь 100 кг нарийн ноосноос 2-2.5 кг нь хаягдаж байгаа 
бөгөөд энэ нь эрэгтэй хүний 2 костюм хийх ноос болно. 
 
ХОНЬ ХАМУУ БОЛОН ХАЧИГ. ШАЛЗ, ХҮРД: зэрэг паразит өвчнөөр өвчилснөөр үс ноосны 
хэвийн ургалт алдагдах, арьс өвчилж шим тэжээлийн бодис дутагдсанаар үсний хэвийн 
ургалт саатах, сэв суух, улмаар тасархайтаж үс гуужиж унах зэрэг сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлнэ. Ноосны үсний ширхэгүүд тасархайтах, бөх бат, суналт, уян хатан чанараа алдаж 
гэмтэнэ. Ноос нь арьстайгаа наалдах, туг тугаар зулгаран унаж гээгдэнэ. Хамууны шингэн 
зүйл ноосыг хооронд нь наалдуулан хатааж хатууруулдаг нь ноос угаах ажиллагааг 
хүндрүүлнэ. Хамуутай хонь бие биеэ үргэлж маажиж хашаа байранд шөргөөхөд тэр 
хэсгийн ноос унаж хамуу нь бусад малд дамжин халдварлана.  
 

 
Хамуутсан мал 

 
ШАРХНЫ СОРВИ: Цус сорогч ялаа шумуул, арьс үс иддэг хорхой шавьжийн нөлөөгөөр, 
түүнчлэн экземээс болж арьсны гэмтсэн хэсэгт бактери үржиж шарх үүсгэнэ. Малыг 
удаан хугацаагаар бохир байранд байлгаснаас голдуу экзем үүснэ.  
 
ХАЧИГНЫ ГЭМТЭЛ: Хачгийн улирлын идэвхжил хавар тохиолдоно. Бэлчээрийн хачиг 
нь арьс ширний гэмтлийн ихэнх хувийг эзэлнэ. Хачиг малын цусыг сорж хошуу нь 
арьсыг нэвтлэн арьсны өнгөн хөрсөнд цэврүү, хөвдрүү үүсгэнэ. Бие гүйцсэн хачиг нь 
их хэмжээний цус сордог тул мал амьтныг ихээр тураах, биеийн эсэргүүцлийг 
сулруулан өвчинд өртөмтгий болгох, улмаар үхэлд хүргэх зэргээр ихээхэн хохирол 
учруулдаг. 

ЦАХЛАЙН ГЭМТЭЛ: Адуу, хонь, үхэр, гахайд тохиолддог. Гэмтсэн хэсэг нь үсгүй, 
дугуй хэлбэрийн толботой байдаг. Үс гялалзах өнгөө алдан, хугарамтгай болж, улмаар 
суларч унана.  

ҮЛД: нь мөөгөнцрөөр үүсэх халдварт өвчин юм. Үлдээр өвчлөхөд арьсны үсэн тал 
идээт хогжруугаар бүрхэгдэнэ. Гаднаас харахад идээгээр буусан цэврүүнүүд болон 

Хамуутсан мал
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ШÀРХНЫ СОРВИ: Цус сорогч ялаа шумуул,  арьс үс иддэг хорхой 
шавьжийн нөлөөгөөр,  түүнчлэн экземээс болж арьсны гэмтсэн хэсэгт 
бактери үржиж шарх үүсгэнэ. Малыг удаан хугацаагаар  бохир  байранд 
байлгаснаас голдуу экзем үүснэ. 

ХÀЧИÃНЫ ÃЭМТЭË: Хачгийн улирлын идэвхжил хавар  тохиолдоно. 
Бэлчээрийн хачиг нь арьс ширний гэмтлийн ихэнх хувийг эзэлнэ. Хачиг 
малын цусыг сорж хошуу нь арьсыг нэвтлэн арьсны өнгөн хөрсөнд цэврүү,  
хөвдрүү үүсгэнэ. Бие  гүйцсэн хачиг нь их хэмжээний цус сордог тул мал 
амьтныг ихээр  тураах,  биеийн эсэргүүцлийг сулруулан өвчинд өртөмтгий 
болгох,  улмаар  үхэлд хүргэх зэргээр  ихээхэн хохирол учруулдаг.

ЦÀХËÀЙН ÃЭМТЭË: Àдуу,  хонь,  үхэр,  гахайд тохиолддог. Ãэмтсэн 
хэсэг нь үсгүй,  дугуй хэлбэрийн толботой байдаг. Үс гялалзах өнгөө 
алдан,  хугарамтгай болж,  улмаар  суларч унана. 

ҮËД: нь мөөгөнцрөөр  үүсэх халдварт өвчин юм. Үлдээр  өвчлөхөд 
арьсны үсэн тал идээт хогжруугаар  бүрхэгдэнэ. Ãаднаас харахад идээгээр  
буусан цэврүүнүүд болон саарал,  шар  өнгийн хогжруу байдаг бөгөөд 
түүний дотор  ганц нэг ширхэг үс үлддэг байна. Үлдээр  хүчтэй гэмтсэн 
түүхий эдийн өнгөн хэсэг үсгүй болно. 

ЦЭЦÃИЙН ÃЭМТЭË:. Цэцэг нь вирусээр  үүсдэг,  хонь,  ямаа голдуу 
өвчилнө. Хонины нэхийний хөрсөн талд хар  хүрэн буюу цайвар  өнгийн 
тармаг толбууд байна. 

ДОËООÃÓÓР ҮËД: Энэ нь ихэвчлэн мөөгөнцрөөр  дамждаг халдварт 
өвчин,  өвчтэй малын арьс үс нь халцарч хайрс буюу жижигхэн цэврүүнүүд 
болдог. 

БӨӨСТӨХ ШИРХТЭХ: Мал турж эцнэ,  тамирдана,  өнгө зүсээ алдана,  
давжаарна. Ноосны гарц багасна,  чанар  доройтно. Бөөстсөн,  ширхэгтсэн 
малаа бөөс,  ширх үхүүлэгч эмтэй онгоцонд шумбуулж эмчлэх нь хамгийн 
сайн арга.

саарал, шар өнгийн хогжруу байдаг бөгөөд түүний дотор ганц нэг ширхэг үс үлддэг 
байна. Үлдээр хүчтэй гэмтсэн түүхий эдийн өнгөн хэсэг үсгүй болно.  

ЦЭЦГИЙН ГЭМТЭЛ:. Цэцэг нь вирусээр үүсдэг, хонь, ямаа голдуу өвчилнө. Хонины 
нэхийний хөрсөн талд хар хүрэн буюу цайвар өнгийн тармаг толбууд байна.  

ДОЛООГУУР ҮЛД: Энэ нь ихэвчлэн мөөгөнцрөөр дамждаг халдварт өвчин, өвчтэй 
малын арьс үс нь халцарч хайрс буюу жижигхэн цэврүүнүүд болдог.  

БӨӨСТӨХ ШИРХТЭХ: Мал турж эцнэ, тамирдана, өнгө зүсээ алдана, давжаарна. 
Ноосны гарц багасна, чанар доройтно. Бөөстсөн, ширхэгтсэн малаа бөөс, ширх 
үхүүлэгч эмтэй онгоцонд шумбуулж эмчлэх нь хамгийн сайн арга. 
 

 
 

ХИВЭНГИЙН ГЭМТЭЛ: Арьс, нэхий, ангийн үс, зөөлөн үстэн, хивс, бусад үслэг эдийг 
үслэг талаас нь идэж асар их хор хөнөөл учруулдаг зүйлийн нэг бол хивэг буюу цагаан 
эрвээхэй юм. 
 

 
 
Хивэн эрвээхэйтэй тэмцэх арга. Нунтаг хүхэр, бладофумын утагч ашиглан утах 
аргаар агуулахын хөнөөлт шавьж, хачигтай тэмцэх аргууд орно. Нойтон аргаар 
агуулахын хөнөөлт шавьжтай тэмцэхдээ арьсаар дамжин хордуулдаг контактын 
үйлчилгээтэй бодис депис 2.5%,метатион 50%, карбофос 30%, метилнитрофос 30%, К-
обиоль 2.5%, хлорофос 30%, волатан 50%, трихлорметафос 50% зэрэг бодисоор 
шүрших аргаар ариутгалыг хийнэ. Ноос, арьс ширэн түүхий эдийг хадгалж байгаа 
тохиолдолд К-обиоль0.16-0.2 мл/м2 тунгаар шүршиж ариутгана. 

МАЛЫН ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ,  
ХАМРАГДАХ ХУГАЦАА, ҮР ДҮН 

 
Стандартын дагуу бэлтгэсэн уусмалд малыг бүх биеэр нь шумбуулж угаах, стандартын 
дагуу бэлтгэсэн уусмалаар шүршиж угаах гэсэн 2 арга мал угаахад мөрдөгдөж байдаг 
ба бог малыг шумбуулж, бод малыг шүршиж угаах нь үр дүнтэй байсаар 1950-1990 он 
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саарал, шар өнгийн хогжруу байдаг бөгөөд түүний дотор ганц нэг ширхэг үс үлддэг 
байна. Үлдээр хүчтэй гэмтсэн түүхий эдийн өнгөн хэсэг үсгүй болно.  

ЦЭЦГИЙН ГЭМТЭЛ:. Цэцэг нь вирусээр үүсдэг, хонь, ямаа голдуу өвчилнө. Хонины 
нэхийний хөрсөн талд хар хүрэн буюу цайвар өнгийн тармаг толбууд байна.  

ДОЛООГУУР ҮЛД: Энэ нь ихэвчлэн мөөгөнцрөөр дамждаг халдварт өвчин, өвчтэй 
малын арьс үс нь халцарч хайрс буюу жижигхэн цэврүүнүүд болдог.  

БӨӨСТӨХ ШИРХТЭХ: Мал турж эцнэ, тамирдана, өнгө зүсээ алдана, давжаарна. 
Ноосны гарц багасна, чанар доройтно. Бөөстсөн, ширхэгтсэн малаа бөөс, ширх 
үхүүлэгч эмтэй онгоцонд шумбуулж эмчлэх нь хамгийн сайн арга. 
 

 
 

ХИВЭНГИЙН ГЭМТЭЛ: Арьс, нэхий, ангийн үс, зөөлөн үстэн, хивс, бусад үслэг эдийг 
үслэг талаас нь идэж асар их хор хөнөөл учруулдаг зүйлийн нэг бол хивэг буюу цагаан 
эрвээхэй юм. 
 

 
 
Хивэн эрвээхэйтэй тэмцэх арга. Нунтаг хүхэр, бладофумын утагч ашиглан утах 
аргаар агуулахын хөнөөлт шавьж, хачигтай тэмцэх аргууд орно. Нойтон аргаар 
агуулахын хөнөөлт шавьжтай тэмцэхдээ арьсаар дамжин хордуулдаг контактын 
үйлчилгээтэй бодис депис 2.5%,метатион 50%, карбофос 30%, метилнитрофос 30%, К-
обиоль 2.5%, хлорофос 30%, волатан 50%, трихлорметафос 50% зэрэг бодисоор 
шүрших аргаар ариутгалыг хийнэ. Ноос, арьс ширэн түүхий эдийг хадгалж байгаа 
тохиолдолд К-обиоль0.16-0.2 мл/м2 тунгаар шүршиж ариутгана. 

МАЛЫН ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ,  
ХАМРАГДАХ ХУГАЦАА, ҮР ДҮН 

 
Стандартын дагуу бэлтгэсэн уусмалд малыг бүх биеэр нь шумбуулж угаах, стандартын 
дагуу бэлтгэсэн уусмалаар шүршиж угаах гэсэн 2 арга мал угаахад мөрдөгдөж байдаг 
ба бог малыг шумбуулж, бод малыг шүршиж угаах нь үр дүнтэй байсаар 1950-1990 он 

ХИВЭНÃИЙН ÃЭМТЭË: Àрьс,  нэхий,  ангийн үс,  зөөлөн үстэн,  хивс,  
бусад үслэг эдийг үслэг талаас нь идэж асар  их хор  хөнөөл учруулдаг 
зүйлийн нэг бол хивэг буюу цагаан эрвээхэй юм.

Хивэн эрвээхэйтэй тэмцэх арга. Нунтаг хүхэр,  бладофумын утагч 
ашиглан утах аргаар  агуулахын хөнөөлт шавьж,  хачигтай тэмцэх аргууд 
орно. Нойтон аргаар  агуулахын хөнөөлт шавьжтай тэмцэхдээ арьсаар  
дамжин хордуулдаг контактын үйлчилгээтэй бодис депис 2.5%,метатион 
50%,  карбофос 30%,  метилнитрофос 30%,  К-обиоль 2.5%,  хлорофос 30%,  
волатан 50%,  трихлорметафос 50%  зэрэг бодисоор  шүрших аргаар  
ариутгалыг хийнэ. Ноос,  арьс ширэн түүхий эдийг хадгалж байгаа 
тохиолдолд К-обиоль0.16-0.2 мл/м2 тунгаар  шүршиж ариутгана.

Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, 
хамрагдах хугацаа, үр дүн

Стандартын дагуу бэлтгэсэн уусмалд малыг бүх биеэр  нь шумбуулж 
угаах,  стандартын дагуу бэлтгэсэн уусмалаар  шүршиж угаах гэсэн 2 
арга мал угаахад мөрдөгдөж байдаг ба бог малыг шумбуулж,  бод малыг 
шүршиж угаах нь үр  дүнтэй байсаар  1950-1990 он хүртэл 40 шахам 
жил мал эмнэлгийн практикт мөрдөгдөж “хаврын 13,  намрын 8 ажил” 
гэгдсэн мал эмнэлгийн заавал хийх графикт ажлын үр  дүнд Монгол 
орны мал сүрэг халдварт,  гоц халдварт,  шимэгчтэх өвчнөөс үндсэндээ 
салж эрүүлжсэн гэж үздэг.

Малыг шумбуулж угааснаар  гадна шимэгч өвчин үүсгэгчийн гол 
үүрлэдэг тохиромжой орчин нөхцөл болох эрүүн доорхи хонхор,  гэдэс,  
хээл,  суга,  цавь хэсэгт уусмал бүрэн хүрч үүсгэгчийг устгах,  угаасны 
дараа хот хороог сайн ариутгаснаар  элдэв халдварт,  шимэгчтэх өвчний 
үүсгэгч 70-80 хувь устаж,  уг өвчлөлөөс мал эрүүлжих үндэстэй болж 
жилээ даадаг байсан байна.
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Малыг бүрэн ноосолсны дараа жилд нэг удаа угааж,  хот хорооны 
хөрзөнг ховхолж хатаасны дараа ариутгаж халдваргүйжүүлэх нь 
шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх гол арга болон өргөжсөөр  
үүнтэй хослуулан элдэв өвчнийг эмчлэх,  сэргийлэх,  тарилга,  туулга,  
боловсруулалт хийснээр  гоц халдварт өвчний гаралт 50-60 хувь,  халдварт 
өвчин 30-40 хувь,  шимэгч өвчний халдварлалт,  гаралт,  тархалт 80 хүртэл 
хувиар  буурдаг нь практик үйл ажиллагаанаас нотлогдсон байдаг.

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний
КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№

Мал эмнэлгийн 
урьдчилан 

сэргийлэх арга 
хэмжээ

4-р  сар 5 6-р  сар 7 8 9-р  сар 10-р  сар

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Шимэгчлэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

1 Óгаалга

2 Туулгалт 

3
Ãадна 
шимэгчлэгчийн 
үзлэг боловсруулалт

4

Өвөлжөө,   
хаваржаа,  хог 
бууцны ариутгал,  
халдваргүйжүүлэлт

5 Нохойн туулгалт

6

Дотор  
шимэгчлэгчийн 
үзлэг шинжилгээ,  
боловсруулалт 

Энэхүү мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд цаг хугацааны 
үлгэрчилсэн төлөвлөгөөг үйлдвэрлэгч, худалдан авагч, гүйцэигэгч нь дагаж 
мөрдөнө. Вакцин болон тарилгыг тухайн үйлдвэрлэгчийн заавар (малд тарих 
тун, тарих газар)-ыг баримтлан гүйцэтгэнэ.



68

НООСНЫ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

Өвчтэй малыг эмчлэхэд дан ганц эм тарилга хийснээр  хязгаарлаж 
болохгүй,  өвчилсөн малыг арчлан хамгаалж сайн тордлоготой ажилласны 
хирээр  тэрхүү мал нь төдийчинээ эмнэлгийн тусламжийг үр  дүнтэйгээр  
авах болно. 

МÀËЫН ÓÃÀÀËÃÀ: Малын өсөлт хөгжлийг сааруулан давжааруулж,  
малын тарга хүчийг сааруулж,  биеийн эсэргүүцлийг сулруулан,  эрсдэл 
даах чадварыг бууруулж улмаар  түүхий эдийн гарц,  чанарт сөргөөр  
нөлөөлдөг шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сонгомол арга нь 
малын угаалга юм.

Малаа жилд 1 удаа,  халдварт болон халдварт бус өвчний үед жилд 
2 удаа угаалгаснаар:

	Шимэгчтэх өвчнөөс эрүүлжин,  тарга тэвээргээ бүрэн авах нөхцөл 
бүрдэнэ.

	Àрьсны гэмтэл багасч ноос ноолуурын гарц дээшилж,  чанар  нь 
сайжирч,  түүхий эдийн үнэ цэнэ өснө. 

	Махны гарц 15%-иар  нэмэгдэнэ. 

Мал эмнэлгийн практикт малыг угаахдаа шүрших,  шумбуулан угаах 
гэсэн 2 аргыг хэрэглэдэг.

Шимэглэгч нь малын нимгэн арьстай,  дулаан чийг сайн хадгалагддаг 
хэсэгт буюу мал амьтны нүдний ухархай,  чихний уг,  суга,  цавь,  хэвлий,  
хонго  сагагт байдаг. Тиймээс шүршиж угаах нь шимэгчтэх өвчнөөс 
сэргийлэх найдвартай аргад тооцогддоггүй. 

Тиймээс бог малыг 100%  шумбуулан угааж ариутгаснаар  шимэгчид 
90-100%  устдаг гэж үздэг. Харин малыг угаах уусмалын найрлага,  
цаг хугацааны тохироо,  мэргэжлийн эмчийн зааварчилгаа чухал 
гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. Сүүлийн жилүүдэд бог малыг шумбуулан 
угааж ариутгах зөөврийн тоног төхөөрөмжийг мал угаалгын практикт 
нэвтрүүлж,  малчны хотонд шууд хүрч үйлчилж байна. 

улмаар түүхий эдийн гарц, чанарт сөргөөр нөлөөлдөг шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сонгомол арга нь малын угаалга юм. 

Малаа жилд 1 удаа, халдварт болон халдварт бус өвчний үед жилд 2 удаа угаалгаснаар: 

 Шимэгчтэх өвчнөөс эрүүлжин, тарга тэвээргээ бүрэн авах нөхцөл бүрдэнэ. 
 Арьсны гэмтэл багасч ноос ноолуурын гарц дээшилж, чанар нь сайжирч, түүхий 

эдийн үнэ цэнэ өснө.  
 Махны гарц 15%-иар нэмэгдэнэ.  

Мал эмнэлгийн практикт малыг угаахдаа шүрших, шумбуулан угаах гэсэн 2 аргыг 
хэрэглэдэг. 

Шимэглэгч нь малын нимгэн арьстай, дулаан чийг сайн хадгалагддаг хэсэгт буюу мал 
амьтны нүдний ухархай, чихний уг, суга, цавь, хэвлий, хонго сагагт байдаг. Тиймээс 
шүршиж угаах нь шимэгчтэх өвчнөөс сэргийлэх найдвартай аргад тооцогддоггүй.  

Тиймээс бог малыг 100% шумбуулан угааж ариутгаснаар шимэгчид 90-100% устдаг 
гэж үздэг. Харин малыг угаах уусмалын найрлага, цаг хугацааны тохироо, мэргэжлийн 
эмчийн зааварчилгаа чухал гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. Сүүлийн жилүүдэд бог малыг 
шумбуулан угааж ариутгах зөөврийн тоног төхөөрөмжийг мал угаалгын практикт 
нэвтрүүлж, малчны хотонд шууд хүрч үйлчилж байна.  

 
Бод малыг шүршиж угаах 

Бод малыг шүршиж угаах



69

НООСНЫ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

ХÀМÓÓТÀЙ ТЭМЦЭХ,  СЭРÃИЙËЭХ ÀРÃÀ ХЭМЖЭЭ: Хамуутай 
тэмцэх арга хэмжээний үр  дүн хачиг устгах бодисыг зөв сонгон авах,  
түүнийг хэрэглэх арга,  өвчний байдал,  жилийн улирал,  эмчлэх сэргийлэх 
ажлыг зохион байгуулалт,  чанар  сэргээс шалтгаална.

Хамуутай малыг эмчлэх,  малын байр,  тоног хэрэгслийг ариутгах,  
малын арчилгаа,  маллагааг сайжруулах зэрэг иж бүрэн арга хэмжээг 
авч явуулна.

Хамуутай малыг ивомекийн төрлийн бэлдмэлийг 7-10 хоногийн 
зайтай 2 удаа тарьж эмчилнэ.

Бог малын тарилга

Бог малыг шумбуулан угаах  
Бог малыг шумбуулан угаах 

ХАМУУТАЙ ТЭМЦЭХ, СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ: Хамуутай тэмцэх арга хэмжээний үр 
дүн хачиг устгах бодисыг зөв сонгон авах, түүнийг хэрэглэх арга, өвчний байдал, 
жилийн улирал, эмчлэх сэргийлэх ажлыг зохион байгуулалт, чанар сэргээс шалтгаална. 

Хамуутай малыг эмчлэх, малын байр, тоног хэрэгслийг ариутгах, малын арчилгаа, 
маллагааг сайжруулах зэрэг иж бүрэн арга хэмжээг авч явуулна. 

Хамуутай малыг ивомекийн төрлийн бэлдмэлийг 7-10 хоногийн зайтай 2 удаа тарьж 
эмчилнэ. 

  
Бог малын тарилга 

 
Бог малыг шумбуулан угаах 

ХАМУУТАЙ ТЭМЦЭХ, СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ: Хамуутай тэмцэх арга хэмжээний үр 
дүн хачиг устгах бодисыг зөв сонгон авах, түүнийг хэрэглэх арга, өвчний байдал, 
жилийн улирал, эмчлэх сэргийлэх ажлыг зохион байгуулалт, чанар сэргээс шалтгаална. 

Хамуутай малыг эмчлэх, малын байр, тоног хэрэгслийг ариутгах, малын арчилгаа, 
маллагааг сайжруулах зэрэг иж бүрэн арга хэмжээг авч явуулна. 

Хамуутай малыг ивомекийн төрлийн бэлдмэлийг 7-10 хоногийн зайтай 2 удаа тарьж 
эмчилнэ. 

  
Бог малын тарилга 
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Хамууны халдвараас сэргийлж хашаа хороог ариутгах хэрэгтэй. Эмийн 
бэлдмэлээр  (байтикол,  бутокс,  суперкиллер,  неоцидол,  альфакрон гэх 
мэт) 7-10 хоногийн зайтай 2 удаа угааж шүршиж хэрэглэнэ. Хамуунаас 
сэргийлэхдээ эмийн бэлдмэлүүдээр  нэг удаа боловсруулалт хийнэ. 
Дуслыг (цацлага) зааврын дагуу хэрэглэнэ. 

ХАЧИГТАЙ ТЭМЦЭХ: Хачиг амьдарч үржих байгалийн нөхцөлийг 
өөрчлөх,  устгах,  бэлчээрийг тусгаарлан сольж ашиглах,  хавар  намар  
хог ургамлыг шатаах,  зэрлэг мэрэгчдийг устгах явдал их ач холбогдолтой. 

Хачиг идэвхжих үеэр  малыг тачир  ургамалтай дэнж,  хөвөө дагуулан 
салхи сөргөөн бэлчээх,  өдрийн халуунд бэлчээрт хэвтүүлэхгүй байх,  
тухайн орон нутгийн цаг агаарын нөхцөлийг харгалзан үхрийн хөөвөр,  
сарлагийн савга,  тэмээний зогдор,  эр  ноос зэргийг хачиг асаж эхлэхээс 
өмнө урьдчилан хяргах,  хачиг элбэгших үеэр  өндөр  уулын бэлчээрт 
нүүж нутаглах зэрэг малыг хачигтахаас сэргийлэх уламжлалт аргуудыг 
хэрэглэнэ. Хачиг устгах 2 арга байдаг. Үүнд:

  Механик арга: Хачгийг хайчлах 
	Химийн арга: Эмийн бэлдмэлүүд хэрэглэх

 
 

Хамууны халдвараас сэргийлж хашаа хороог ариутгах хэрэгтэй. Эмийн бэлдмэлээр 
(байтикол, бутокс, суперкиллер, неоцидол, альфакрон гэх мэт) 7-10 хоногийн зайтай 2 
удаа угааж шүршиж хэрэглэнэ. Хамуунаас сэргийлэхдээ эмийн бэлдмэлүүдээр нэг удаа 
боловсруулалт хийнэ. Дуслыг (цацлага) зааврын дагуу хэрэглэнэ.  

 
Хашаа хороог ариутгах 

ХАЧИГТАЙ ТЭМЦЭХ: Хачиг амьдарч үржих байгалийн нөхцөлийг өөрчлөх, устгах, 
бэлчээрийг тусгаарлан сольж ашиглах, хавар намар хог ургамлыг шатаах, зэрлэг 
мэрэгчдийг устгах явдал их ач холбогдолтой.  
 

Хачиг идэвхжих үеэр малыг тачир ургамалтай дэнж, хөвөө дагуулан салхи сөргөөн 
бэлчээх, өдрийн халуунд бэлчээрт хэвтүүлэхгүй байх, тухайн орон нутгийн цаг 
агаарын нөхцөлийг харгалзан үхрийн хөөвөр, сарлагийн савга, тэмээний зогдор, эр 
ноос зэргийг хачиг асаж эхлэхээс өмнө урьдчилан хяргах, хачиг элбэгших үеэр өндөр 
уулын бэлчээрт нүүж нутаглах зэрэг малыг хачигтахаас сэргийлэх уламжлалт аргуудыг 
хэрэглэнэ. Хачиг устгах 2 арга байдаг. Үүнд: 
 

 Механик арга: Хачгийг хайчлах  
 Химийн арга: Эмийн бэлдмэлүүд хэрэглэх 

 
Механик арга: Малын биед байгаа хачгийг нэг бүрчлэн түүж, алж устгаж болно. Цус 
сорж байгаа ялангуяа олноор байрласан хачгийг түүж авснаас болж малын арьс ихээр 
гэмтэж, тэнд үүссэн шарх идээлж буглах, өтөхөд хүргэдэг сөрөг талтай. 
 

Хашаа хороог ариутгах
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Хачиг түүж авах арга

Ìеõàíèк àðãà: Малын биед байгаа хачгийг нэг бүрчлэн түүж,  алж 
устгаж болно. Цус сорж байгаа ялангуяа олноор  байрласан хачгийг түүж 
авснаас болж малын арьс ихээр  гэмтэж,  тэнд үүссэн шарх идээлж 
буглах,  өтөхөд хүргэдэг сөрөг талтай.

Хèìèéí àðãà: Хачгийн эсрэг үйлчилгээтэй химийн бодисоор  хачиг 
ассан хэсэгт шүрших,  шавших аргаар  хачгийг устгаж болох боловч 
хачгийн идэвхижилт ид явагдах хаврын улиралд Монгол оронд салхи 
ихтэй,  хүйтэн сэрүүн байдаг тул өргөн хэрэглэх нь тохиромжгүй. Харин 
дулаан өдөр  мөн байран маллагаатай мал,  дулаан байранд энэ аргыг 
хэрэглэх боломжтой. Манай орны нөхцөлд хачиг идэвхижих хаврын 
улиралд хачгийн эсрэг үйлчилгээтэй цацлага хэлбэрийн хуурай бэлдмэл,  
дусаалгын эмүүдийг хэрэглэх нь зүйтэй.

Химийн арга: Хачгийн эсрэг үйлчилгээтэй химийн бодисоор хачиг ассан хэсэгт 
шүрших, шавших аргаар хачгийг устгаж болох боловч хачгийн идэвхижилт ид явагдах 
хаврын улиралд Монгол оронд салхи ихтэй, хүйтэн сэрүүн байдаг тул өргөн хэрэглэх 
нь тохиромжгүй. Харин дулаан өдөр мөн байран маллагаатай мал, дулаан байранд энэ 
аргыг хэрэглэх боломжтой. Манай орны нөхцөлд хачиг идэвхижих хаврын улиралд 
хачгийн эсрэг үйлчилгээтэй цацлага хэлбэрийн хуурай бэлдмэл, дусаалгын эмүүдийг 
хэрэглэх нь зүйтэй. 
 

 
Хачиг түүж авах арга 
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СÀРËÀÃИЙН ХӨӨВРИЙН 
БЭËТÃЭË

ДЭËХИЙН СÀРËÀÃ

Сарлагийг Төв Àзийн өндөрлөгт орших
	 	 w Хятад
	 	 w Монгол 
	 	 w Àфганистан
	 	 w Бутан 
	 	 w Орос 
	 	 w Энэтхэг зэрэг орнуудад 

үржүүлдэг. 
 

Дэлхийд нийт 14 сая орчим сарлаг байдгаас Монгол улс 
сарлагийн тоо  толгойгоороо  Хятадын дараа 2-рт орж байна.

2018 оны байдлаар  дэлхийд 14 сая толгой сарлаг байгаагийн 
5 сая орчим нь БНХÀÓ-ын Хөх нуурт байна. 
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Монгол орны сарлагийн газар  зүйн байршил

Àймгуудад сарлагийн эзлэх хувь
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Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд сарлагийн хөөврийн бэлтгэл 2 
дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Сарлагийн хөөврийг бэлтгэхгүйгээс жил бүр  хүлээх алдагдал
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Нийт сарлагтай малчин өрхийн 
• 66.3 %  нь хөөврөө бэлтгэдэг 
• 33.7%  хөөврөө огт бэлтгэдэггүй бол 

Сарлагтай өрхийн хувьд 10-15  хувь нь сарлагийн хөөврийг бага 
зэргээр  хяргах аргаар  бэлтгэдэг байна.

Сарлагаа самнахгүй байгаагийн шалтгаан

Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл
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Ноолуурын ангилалд багтах  САРЛАГИЙН ХӨӨВӨР

а. Ямааны ноолууран         б. Торомны ноолууран      в. Сарлагийн ноолууран 
           ширхэгт          ширхэгт       ширхэгт

Сарлагийн хөөврийн дулаан дамжуулалтын коэффициент нь 0.391 Вт/
м2 0С гэсэн үзүүлэлттэй гарсан нь ямааны ноолууурынхаас 6.8,  тэмээний 
ноосныхоос 1.5,  хонины ноосныхоос 16.9 хувиар  бага байгаа нь бусад малын 
ширхэгтээс дулаан хадгалах чадвар  хамгийн сайн байна. Энэ нь сарлагийн 
арьс харьцангуй зузаан,  хөлсний булчирхай багатай учир  өндөр  уулын 
хүйтэн сэрүүн нөхцөлд хөлрөх болон дулаанаа бага алдахад зохицсон 
онцлогтой холбоотой. Энэ шинж чанар  дээр  тулгуурлан цас мөсний спорт 
хувцас үйлдвэрлэхэд илүү тохиромжтой.
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Сарлагийн хөөврийн онцлог шинж чанар, бэлтгэлийн ялгаа

Сарлагийн хөөврийн бэлтгэл, үнийн судалгаа
Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх хэмжээ,  технологийн 

дамжлагын ажилбар,  чанар,  гарцад сөргөөр  нөлөөлж буй гол хүчин зүйл 
нь түүхий эдийг бэлтгэхдээ сарлагаа унгаж эсвэл босоогоор  нь уяа,  сураар  
хүлж байж багахан хэмжээний хөөвөр  самнан авч байгаа. Ихэнхи тохиолдолд 
хяргаж авдаг байсан бол сургагч багш,  сарлаг самнах сургалтуудыг сүүлийн 
6 жилийн хугацаанд явуулснаар  самнах аргаар  бэлтгэдэг болоод байна. 
Хяргаж болон самнаж бэлтгэсэн хөөврийн зах зээлийн үнийн ялгааг доорх 
зурагт үзүүлэв.

2000 оноос өмнө 1 кг сарлагийн хөөврийн үнэ 100-150 төг байсаныг 
манай үндэсний үйлдвэрлэгчид өнөөдөр  16-17 мянган төг хүргэлээ.
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Хяргаж бэлтгэсэн сарлагийн хөөвөр  нь самнаж бэлтгэсэнээс 3-5 дахин 
хямд өртөгтэй байгаагаас харахад малчид сарлагаа самнаж бэлтгэсэнээр  
түүхий эдийн үнэлэмж,  өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой байна.

Сарлаг хөөврийг самнаж бэлтгэх бэлтгэлийн тогтолцоог өргөн хүрээнд 
нүсэр  биш тухайн орон нутгийн түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан 
бэлтгэлийн болон түүхий эдийн стандартын дагуу бэлтгэсэн түүхий эдээ 
биржийн арилжааны зарчимаар  үйлдвэрүүдэд нийлүүлж,  чанартай  
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн тогтолцоог бий 
болох зайлшгүй шаардлагатай 
байна. Сарлагийн хөөврийн 
шинэ бэлтгэлийн системээр  “Үр  
ашигтай,  оновчтой хялбар  арга”-
аар  самнаж бэлтгэх үйлдвэрлэл 
нь дараах ерөнхий технологи 
ажилбар,  төлөвлөгөөний дагуу 
хийгдэнэ.

САРЛАГ САМНАХ САМ
• 1.5-2.0 диаметрийн 

голчтой хагас гантай 
төмөр  утас

• Нэг саманд 16-18 шүд
• Шүд хоорондын зай 5 

мм
• Үзүүрлэж ирлэсэн
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Сарлагийг босоогоор  самнах хашаа
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Олон улсад бод малыг босоогоор  шахаж тарилга,  туулга,  хөөвөр  
ноос бэлтгэх хашаа
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