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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол ноолууран ширхэгт нь торгомсог хирнээ дулаахан, уян зөөлөн, суналт сайтай, байгалийн
үндсэн дөрвөн суурь өнгийг шингээсэн ширхэгт юм.
Монгол ямааны ноолуурын нэр хүнд, үнэ цэнийг дэлхийн түвшинд баталгаажуулан таниулах,
үйлдвэрлэлийг тогтвортойгоор явуулахын тулд ноолуур бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах хэрэгцээ
ихээр гарч байна.
Самнах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах зэрэг бүх үйл явцад чанарын стандартыг чандлан
баримтлах явдал нь малчдын хотноос эхлээд хоршоо, үйлдвэрүүд, арилжаа эрхлэгчдийн хамтын
үүрэг хариуцлага билээ.
Ноолуур бэлтгэлийн чанарыг сайжруулахын тулд мал аж ахуй эрхлэгчид ямаагаа самнахдаа
хариуцлагатай байж, нас зүсээр ангилахын зэрэгцээ бохирдол багатай байхад зайлшгүй анхаарахгүй
бол Монгол ямааны ноолуурын нэр хүнд унаж тансаг зэрэглэл биш дунджаас доогуур зэрэглэлийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэмжээнд хүрэхэд ойрхон болоод байна.
Монгол улс дэлхийн түүхий ноолуурын нөөцийн 40%-ийг бэлтгэдэг тул мал аж ахуй эрхлэгч бүр ноолуурыг чанартай бэлтгэж ахиу буюу өртөг
шингэсэн үнээр борлуулах боломжтой юм.
Иймд, 21-р зууны бизнес эрхлэгч малчин танд ноолуур самнахдаа хувийн бэлтгэлээ сайтар хангах, зөв дадлуудыг хэвшүүлэхэд энэхүү
товхимол тус дэм болно гэж найдаж байна.
Тогтвортой ноос ноолуурын (ТННЭ) олон улсын эвсэл
Монгол дахь суурин төлөөлөгч
Доктор Б.Батхишиг
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ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

1.МОНГОЛ ЯМААНЫ ҮҮЛДЭР, ОМОГ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ
1.1 Баталгаажсан үүлдэр омгийн ямааны байршил1
“ӨЛГИЙН УЛААН”
ҮҮЛДЭР

“ЭРЧИМ” ҮҮЛДЭР

“УУЛЫН БОР”
ҮҮЛДЭР

“ГАЛШАРЫН УЛААН”
ОМОГ
Khuvsgul
Selenge

Uvs
Orkhon

Bayan-Olgii

Darkhan Uul

Bulgan

Zavkhan
Arkhangai

Dornod
Tov

Khovd

Gobisumber

Ovorkhangai
Bayankhongor

Khentii

Sukhbaatar
Dundgobi

Gobi-Altai
“АЛТАЙН УЛААН”
ҮҮЛДЭР

Dornogobi
“БУЯНДЭЛГЭРИЙН УЛААН”
ҮҮЛДЭР
Omnogobi

“ДЭЛГЭРЭХИЙН УЛААН”
ОМОГ
“ЗАВХАН БУУРАЛ”
ҮҮЛДЭР

“ЗАЛААЖИНСТ ЭДРЭН”
ҮҮЛДЭР

“БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН”
ОМОГ

“ГОВЬ ГУРВАН САЙХАН”
ҮҮЛДЭР

1. Нарантуяа, Б. (2009). Монгол үүлдрийн хэсэг, омгийн ямааны ноолуурын чанарын үзүүлэлт, цахим сан. ХААУ-ны докторын зэрэг горилсон бүтээл
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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1.МОНГОЛ ЯМААНЫ ҮҮЛДЭР, ОМОГ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ
1.2 Баталгаажсан үүлдэр
МОНГОЛ ҮҮЛДЭР

ЗАЛААЖИНСТ-ЭДРЭН ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 1990 оны A/69 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2015 оны A/59 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Н.Надмид, П.Санжид, Ц.Өлзийбаяр, Д.Дөнгө,
Ц.Батнасан, А.Бакей

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Н.Надмид, Ё.Доржбат, Н.Баярмагнай, Ц.Идэрмаа,
Г.Оюунчимэг

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Нарийн /кашемир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол
Тархалт: Монгол улсын нутаг дэвсгэрт жигд
тархсан.

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Ноолуурын гарц: 250-330 гр, голч 15.0-15.5 мкм

Нарийн /кашемир/ цагаан ноолуур, мах сүүний
хосолмол
Тархалт: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст,
Баян-Өндөр сумдад цөм сүргийг голчлон үржүүлж
байна.
Ноолуурын гарц: 384-556 гр, голч 14.94-16.5 мкм

ЗАВХАН БУУРАЛ ҮҮЛДЭР
ХХААХҮ-ийн Сайдын 2015 оны A/24 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.
Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Л.Лхаасүрэн, Ц.Отгоолой, Л.Чой-Иш
Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Нарийн /кашемир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол
Тархалт: Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Алдархаан,
Ургамал, Завханмандал зэрэг сумдад цөм сүргийг
голчлон үржүүлдэг.
Ноолуурын гарц: 389-548 гр, голч 14.3-15.5 мкм
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ЭРЧИМ ҮҮЛДЭР
ХХААХҮ-ийн Сайдын 2017 оны A/176 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.
Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Н.Надмид, Б.Наранчулуун, Д.Чулуунбаатар, С.Сэрод, Б.Шарбанди
Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Нарийн /кашемир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол
Тархалт: Хөвсгөл аймгийн Төмөр булаг, Галт
сумдад цөм сүргийг үржүүлдэг.
Ноолуурын гарц: 235-425 гр, голч 14.43-15.7 мкм

1.МОНГОЛ ЯМААНЫ ҮҮЛДЭР, ОМОГ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ

БАЯНДЭЛГЭРИЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

АЛТАЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

ӨЛГИЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2016 оны A/05 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталтгаажсан.

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2016 оны A/87 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны A/60 тоот
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Н.Надмид, Д.Шаарийбуу, Ж.Санжмятав,
Г.Уранчимэг, Д.Мөнгөнчимэг

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Д.Алтангэрэл, З.Тоня, Д.Батаа

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Нарийн /кашемир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол
Тархалт: Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр,
Түвшинширээ, Уулбаян, Баруун-Урт сумдад цөм
сүргийг голчлон үржүүлдэг.

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Нарийн /кашемир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол
Тархалт: Ховд аймгийн Алтай, Үенч, Говь-Алтай
аймгийн Дэлгэр сумдад цөм сүргийг голчлон
үржүүлдэг.
Ноолуурын гарц: 388-518 гр, голч 14.38-15.83 мкм

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Б.Бал, Д.Өндгөө, М.Төгсжаргал, Б.Нарантуяа,
Х.Шалхаан
Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Нарийн /кашемир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол
Тархалт: Увс аймгийн Өлгий, Наранбулаг сумдад
цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг.
Ноолуурын гарц: 308-455.4 гр, голч 13.94-16.7 мкм

Ноолуурын гарц: 305-494 гр, голч 14.9-16.2 мкм
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

7

1.МОНГОЛ ЯМААНЫ ҮҮЛДЭР, ОМОГ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ
1.3 Эрлийзжүүлгийн аргаар бий болгосон үүлдэр
ГОВЬ ГУРВАН САЙХАН ҮҮЛДЭР
1958 онд Дон хавийн ухнаар говийн бүсэд эрлийзжүүлэг
явуулан гаргаж авсан. БНМАУ-ийн ХАА-н яамны
коллегийн 1974 оны 36-р протоколыг үндэслэл болгон
баталсан.
Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Д.Цэрэнсоном
Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Кашгор хэвшлийн ноолуурын чиглэл.
Тархалт: Өмнөговь аймгийн Булган, Сэврэй суманд цөм
сүргийг үржүүлдэг.

БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМОГ

1.4 Баталгаажсан омог

ХХААХҮ-ийн сайдын 2016 оны A/88 тоот тушаалаар омгоор
баталсан.
Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Н.Надмид, А.Хүрэлсүх
Ашиг шимийн үндсэн чиглэл: Ноолуур, ноолуур-махны
хосолмол
Тархалт: Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр, Галуут, Эрдэнэцогт
cумдад цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг.
Ноолуурын гарц: 334.6-453.2 гр, голч 15.2-15.7мкм

Ноолуурын гарц: 450-600 гр, голч 18.0-19.0 мкм

ГАЛШАРЫН УЛААН ОМОГ

УУЛЫН БОР ҮҮЛДЭР

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Б.Нарантуяа, Д.Батсүрэн, П.Энхбаатар

ХХААХҮ-ийн сайдын 2018 оны A/189 тоот тушаалаар омгоор
баталсан.

1971 онд Горно Алтайгаас оруулж ирсэн ухнаар
эрлийзжүүлэг явуулж 1991 оны ХАА-н Сайдын
А/23 тоот тушаалаар үүлдрээр батлагдсан.

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл: Ноолуур, ноолуур-махны хосолмол

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
М.Жумагали, Н.Бадила, Х.Өмирзах, М.Аскар

Ноолуурын гарц: 438.5-585.4 гр, голч 15.2-16.2мкм

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:
Кашгор хэвшлийн ноолуурын чиглэл.

ДЭЛГЭРЭХИЙН УЛААН ОМОГ2

Тархалт: Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Дэлүүн
сумдад цөм сүргийг үржүүлдэг.

Үүлдрийн тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:
Д.Дөнгө, Д.Хандсүрэн, Н.Наранбаяр, Д.Түвшинжаргал, Н.Буяннэмэх,
Л.Нарантуяа

Ноолуурын гарц: 600-700 гр, голч 18.0-19.0 мкм

Тархалт: Хэнтий аймгийн Галшар,Баянхутаг, Баянмөнх cумдад
цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны A/61 тоот тушаалаар омгоор баталсан.

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл: Ноолуурын чиглэл
Тархалт: Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх суманд цөм сүргийг голчлон
үржүүлдэг
Ноолуурын гарц: 342-460 гр, голч 15.6 -16.7мкм

2. Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам
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2.ЯМААНЫ НООЛУУРЫГ ӨНГӨ БА ЧАНАРААР АНГИЛАХ

ӨНГӨӨР

Өнгө

I өнгө

II өнгө

III өнгө

IV өнгө

АНГИЛАЛ3

Тодорхойлолт

Цагаан

Ноолуур болон
хялгас нь цагаан

Цагаан цайвар

Ноолуур цайвар,
Хялгас нь шаргал,
улаан, бор

Цайвар

Ноолуур цайвар,
Хялгас нь хар,
цагаан холимог

Бараан

Ноолуур бараан,
хялгас нь хар

Чанарын
зэрэг

Дээд зэрэг

I-р зэрэг

II-р зэрэг

III-р зэрэг

ЧАНАРААР

Дундаж
голч, мкм

15.5 хүртэл

15.51-16.8

16.51-17.5

17.51-19.0

Хялгасны
хэмжээ, %

Тодорхойлолт

20% хүртэл

Нутгийн монгол болон
шилмэл омгийн борлон,
шүдлэн насны ямааны
ноолуур

20% хүртэл

Нутгийн монгол болон
шилмэл омгийн нас гүйцсэн
ямааны ноолуур

20,1-30%

30.1-60%

Нутгийн монгол болон
шилмэл омгийн нас гүйцсэн
ямааны ноолуур

Нутгийн монгол болон
шилмэл омгийн ухна,
сэрхийн болон эрлийз
ямааны ноолуур

19.01-ээс 23.0 мкм-ийн голчтой ноолуурыг бүдүүн ноолуур (кашгор) гэнэ.
Тайлбар: Өнгө тус бүрт I-IV зэрэг байна
3. MNS 0038:2007 Ноос, Ноолуур. Түүхий эд бэлтгэл. Ямааны ноолуур. Техникийн шаардлага
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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3. ЯМАА САМНАХ ХУГАЦААГ ХЭРХЭН ТОВЛОХ ВЭ ?

Cайн чанарын ноолуур бэлтгэхийн тулд ямааны ноолуур хөөрөх хугацааг зөв
тодорхойлох нь чухал.
Хөөрсөн жижиг туг ноолуур үсэн бүрхүүлийн гадаргууд харагдах үед эсвэл

ТӨВИЙН БҮСЭД:
• 4-Р САРЫН 1-Р ДОЛОО ХОНОГООС ЭХЭЛЖ
• 5-Р САРЫН 1-Р ДОЛОО ХОНОГТ ДУУСНА.

ЗҮҮН БҮСЭД:
• 3-Р САРЫН 1-Р ДОЛОО ХОНОГООС ЭХЭЛЖ
• 4-Р ДОЛОО ХОНОГТ ДУУСНА.

хялгасыг гараар ярахад ноолуур үргэлжээрээ ноосноос салж байвал ямааг
Khuvsgul

самнана4.

Selenge

Uvs
Orkhon

Bayan-Olgii

Darkhan Uul

Bulgan

Zavkhan
Arkhangai

Dornod
Tov

Khovd

Gobisumber

Ovorkhangai
Bayankhongor

Khentii

Sukhbaatar
Dundgobi

Gobi-Altai

Dornogobi

Omnogobi

БАРУУН БҮСЭД:
• 4-Р САРЫН 2-Р ДОЛОО ХОНОГООС ЭХЭЛЖ
• 5-Р САРЫН 2-Р ДОЛОО ХОНОГТ ДУУСНА.

Байгаль дээр байгаа амьтан, ургамал бүрт бие махбод физиологийн үйл
ажиллагаа, гадаад орчны нөлөөгөөр гуужилт явагддаг ба энэ гуужилт
нь өсөлтийн, тогтмол, улирлын гэсэн 3 янз байна. Үүний нэг илрэл буюу
бидний ярьж заншсанаар ямаанд, ноолуур хөөрөх үзэгдэл юм5.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
• Ноолуур хөөрөхөөс өмнө самнавал ноолуур тасрах, бүрэн авагдахгүй
байхын зэрэгцээ ямааны биед зовиур үүсгэнэ.
• Хугацаа хожимдож самнаснаас ноолуур малын хашаа, хот, бэлчээрт
хаягдах төдийгүй ямааны биед ноолуур хялгас даахирч, самнах явцад
хялгас хагаар бохирдож чанар, зэрэг нь буурна.

4. Надмид, Н. (2007). Ямааны аж ахуй, УБ
5. Ганбат, C. (2006). Гэрийн амьтдын физиологи: Хөдөө аж ахуй, биологийн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулав, УБ
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ГОВИЙН БҮСЭД:
• 3-Р САРЫН 4-Р ДОЛОО ХОНОГООС ЭХЭЛЖ
• 4-Р САРЫН 2-Р ДОЛОО ХОНОГТ ДУУСНА.

4. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАХ ВЭ?
4.1. Ямаа самнах байр
ЯМАА САМНАХАД ЗОРИУЛЖ ЦЭВЭР,
ХУУРАЙ САРУУЛХАН ПҮНЗ, CАРАВЧ
ИЛҮҮ ГЭРИЙН АЛЬ НЭГИЙГ БЭЛТГЭХ

ЯМААН СҮРГИЙГ НАС
БОЛОН ЗҮСЭЭР НЬ НООЛУУР
САМНАЛТАНД ОРУУЛАХ

БЭЛТГЭСЭН ДЭВСГЭР ДЭЭР
ЯМААГ ХЭВТҮҮЛЭХ

ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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4. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАХ ВЭ?
4.2 Дэвсэх материал, ямааг хүлэх уяа
Ямааг тусгайлан бэлтгэсэн дэвсгэр дээр самнах нь ноолуурын чанарыг
муутгадаггүй сайн талтай.

Ямааг самнахдаа аюулгүй ажиллагааны үүднээс хөдөлгөөнийг хязгаарлах
зорилгоор хөлийг уяна. Тиймээс тохиромжтой уяа, дээсийг заавал
бэлтгэсэн байна.

ТОХИРОМЖТОЙ
Сүхбаатар аймаг, Баяндэлгэр сум

Дэвсгэргүй газар
самнахад ноолуур
хийсч үрэгдэхийн
зэрэгцээ бууц
шороогоор бохирдохыг
анхаарна уу.
ТОХИРОМЖГҮЙ
Тохиромжгүй

Уяа, дээс нь 1.5-2.5 см-ийн диаметртэй эсвэл 2.5-4.0 см-ийн өргөнтэй
хавтгай, даавуун болон томсон уяа дээс байвал зохилтой.
12
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4. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАХ ВЭ?
4.3 Ноолуурын сам
Ямааг самнахдаа стандартын шаардлага хангасан самыг хэрэглэх нь
тухайн малын биед элдэв гэмтэл учруулдаггүй, самнагчийн хөдөлмөрийн
бүтээмж нэмэгдэх зэрэг эерэг нөлөөтэй.
Ноолуурыг бүрэн авах, хялгас багатай бэлтгэх нь самнаас хамааралтай.
Ямаа самнахдаа 3 төрлийн сам хэрэглэнэ.
Самны ангилал6

№

Cамны төрөл

1

Даахины сам
(хол шүдтэй)
шүд хоорондын зай
6-7 мм

Ямааны ноолуурыг эхлээд хол шүдтэй
самаар самнаж хялгасны орооцолдоог
гаргаж, түүн дэх гадны бохирдуулагч
зүйлсийг цэвэрлэнэ.

Ноолуурын сам
(ойр шүдтэй )
шүд хоорондын зай
4-5 мм

Эхлээд хүзүү, дараа нь цээж, дал, биеийн
хажуу хойд хэсгийг үсний ургалтын чигийн
дагуу дээрээс нь доош, нуруунаас гэдэс
хэвлий чиглэл рүү ойр шүдтэй самаар
самнана.

2

3

Шүүр сам
(шигүү шүдтэй)
шүд хоорондын зай
2-3 мм

Cамны үүрэг

Самын төрлүүд

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
Стандартад заасны дагуу ноолуурын самны шүд хоорондын зайг шүдэнзний
модоор барагцаалж болно7.

Шигүү шүдтэй самаар шанаа, дагз, эвэр,
чих орчимын ноолуурыг самнана.

• Хол шүдтэй буюу стандартад зааснаар даахины сам шүд хоорондын зай нь
3 шүдэнзний мод
• Ойр шүдтэй буюу стандартад зааснаар ноолуурын сам шүд хоорондын зай
нь 2 шүдэнзний мод
• Шигүү шүдтэй буюу стандартад зааснаар шүүр сам шүд хоорондын зай нь 2

6. Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын эвсэл. (2017). Ухаалаг малчин: Хөтөч 2. УБ

шүдэнзний мод

7. Загдсүрэн, Ё., Мандах, Б., Макгуар.К., Файн.А., (2000). Ямаачдын өврийн ном, УБ
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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4. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАХ ВЭ?

Малын арьс, үс бол түүний эрүүл мэндийн байдлыг илтгэхийн зэрэгцээ
ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг.
Иймээс зориулалтын бус хэтэрхий хурц үзүүртэй самаар самнаж арьсыг
нь урж гэмтээхээс болгоомжлох хэрэгтэй.

8. Чойжил, Д. (2014) Ноос судлал, УБ
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Самаа зөв барих арга:
• Самыг барихдаа баруун гараараа самны бариулаас атгаж эрхий хуруугаараа
самны шүдний уг дээр дарна.
• Сам барьсан гарын тохой нь нэлээд доош, үзүүр нь самтайгаа хамт дээшээ
чиглэсэн маягтай байх нь тохиромжтой8.

4. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАХ ВЭ?
4.4 Савлах уут
Ноолуур савлах уутны тохиромжтой хэмжээ

Урт 100 см

Ноолуур савлах уут нь
даавуун болон тааран шуудай
байвал тохиромжтой.
Учир нь тааран шуудайд
савласан ноолуур нь чийгээ
сайн хадгалдаг.

Өргөн 50 см

Тааран шуудайны хэмжээ9

Малчин та ноолуураа худалдаанд зохистой бэлтгэхийн тулд ямааны
нас, хүйс, зүсээр нь ангилж савлах зориулалтын уут, шуудайгаа
тохируулан бэлтгээрэй.

Төрөл

Урт

Өргөн

Жижиг

40-45 см

60-68 см

Дунд

56-61 см

95-104 см

Том

65-65 см

105-109 см

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

9. https://www.sgbaker.co.uk/

Зориулалтын бус уут, шуудайд ноолуурыг хадгалсан тохиолдолд ус чийг
амархан нэвтэрч ноолуур шарлаж чанараа алдах, бат бөх байдал эрс муудах,
үйлдвэрт гологдол гарах шалтгаан болдог.
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

15

4. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАХ ВЭ?
4.5 Ажлын хувцас
Хөдөлмөр хөнгөвчилсөн эрүүл ахуйн хувьд тохиромжтой нөхцөлийг
хангаж, ямааныхаа тоог харгалзан ажиллах хүчийг зохион байгуулж түүний
бүрэлдэхүүнд ямаа самнагч, ноолуур ангилагч, ямаа баригч зэргийг оруулж
гэрээгээр ажиллуулж болно.

Цаг агаар муудсан үед алс зайтай газар малд явах, эрэлд явах, хадлан
тэжээл бэлтгэх, өвөлжөө, намаржаагаа засаж сэлбэх үедээ малчид та бүхэн
хөдөлмөр, аюулгүйн бэлтгэлээ сайтар хангаж болзошгүй аюулаас урьдчилан
сэргийлээрэй.

Говь-Алтай аймаг, Жаргалант сум, Хаврын хавсарга, 2015

Ноолуур самнахад биед эвтэйхэн, сууж босоход чөлөөтэй, ноолуур
наалдхааргүй хувцсыг сонгоно.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
Хүйтэн нөхцөлд: Гадаа буюу хүйтэн байранд байнга ажиллах болон бэлчээрийн
мал маллахад дараах ажлын хувцасыг хэрэглэнэ10.

10. http://www.legalinfo.mn/
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• Дулаалгатай өмд, цамц
• Ажлын дулаалгатай гутал
• Бэлчээрийн мал маллах үед буюу отроор явахад нэмэлт үстэй дээл буюу
дах дэгтий
• Өвлийн үед бууралттай нүдний шил
• Буулгадаг малгай

5. ЯМАА САМНАХ ДАРААЛАЛ БА АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ЮУГ МЭДЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?
5.1 Ямаа самнахад анхаарах зүйл
Cамналтыг хугацаа алдалгүй зөв зохион байгуулах нь сайн чанарын арвин ноолуур
бэлтгэх, орлогоо нэмэгдүүлэх гол нөхцөл болно.

Ноолуурын чанарт
нөлөөлөх хүчин
зүйлсийг мэдэх

Өглөө сүргээ бэлчээхээс өмнө ноолуур нь хөөрсөн болон урьдчилан
хялгасыг нь сэрмэсэн, ямааг барьж хашна.

Ямаа самнах
бэлтгэлээ
базаах

Самнах хугацааг
оновчтой
төлөвлөх

Самнасан ноолуураа
нас, зүсийг нь
харгалзаж савлах

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
Чанартай ноолуур бэлтгэх
нь аж ахуй эрхлэгч
таны хөдөлмөрөөс шууд
хамаарна.

Самнах
аргачлалаа хүн
бүр эзэмших

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн МАА эрхлэх, ноолуур бэлтгэх
зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний ажиглалт, зөвлөмж:
• Дадлага туршлагагүй хүмүүсийг оролцуулахгүй байх
• Малын арьс хөрсийг урж гэмтээхээс сэргийлэх, малд зовиургүй зөв самнах
• Хөл хүлэх уяа нь хэт нарийхан байж болохгүйг анхаарна уу.
• Хэтэрхий чанга хүлэх, ширэлдээг гаргалгүй хурц үзүүртэй самаар самнах,
хэт түргэн самнах, хүлээстэй хэтэрхий удаан хэвтүүлэхгүй байх11

11. Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадал (C001)-ын 2019 оны тохирлын үнэлгээний тайлангаас
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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5. ЯМАА САМНАХ ДАРААЛАЛ БА АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ЮУГ МЭДЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?
САМНАХ ҮЕДЭЭ ТУРУУ НЬ ГЭМТСЭН, ЭВЭР НЬ МУРУЙЖ ТАХИЙСАН
ЭСЭХИЙГ ШАЛГААРАЙ.

Самнах явцдаа ямааны арьсыг гэмтээж шархдуулсан бол:
• Ариутгах бодис хэрэглэж халдвараас сэргийлэх
• Өт ялаанаас хамгаалах эм, бэлдмэл хэрэглээрэй.

Ямаа самналтын үед ямааг нэг
бүрчлэн барьдаг тул биед үзлэг хийх
боломж бүрддэг. Тиймээс ямааны
үржлийн эрхтэн, дэлэн хөх, нүд, эрүү
шүд зэргийг шалгаж сунасан туруу,

• Ямааг самнахаас 10-12 цагийн өмнө тэжээж услахгүй.

гаж ургасан эврийг малын эмчийн

• Хэрэв ноолуур чийг ихтэй байвал самнахад бэрхшээлтэй, хадгалахад
амархан муудна.

зааварчилгаагаар тайрч авах нь
зүйтэй.

18

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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• Cамнах ямааны хялгас ноолуурыг хуурай байлгаж баас, өтөг бууц,
тэжээлийн зүйлсээс цэвэрлэнэ.
• Ямаа хамуу зэрэг арьсны өвчтэй бол самнахгүй тусгаарлана.

5. ЯМАА САМНАХ ДАРААЛАЛ БА АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ЮУГ МЭДЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?
5.2 Ямаан сүргийг нас зүсээр нь ангилан самнах
1-РТ ЭР, СУВАЙ
ЯМААГ САМНАНА.
2-РТ ЭМ ЯМААГ
САМНАНА.

3-РТ БОРЛОН,

СҮҮЛД НЬ

ШҮДЛЭНГ САМНАНА.

УХАНАА САМНАНА.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
• Төллөх дөхсөн ямааг хээл хаяхаас сэргийлж самнахгүй түр үлдээнэ.
• Хээлтэй буюу дорой туранхай борлон зэргийг ялган үлдээж 5-р сарын эхний хагаст багтаан самнана.
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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5. ЯМАА САМНАХ ДАРААЛАЛ БА АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ЮУГ МЭДЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?
5.3 Ямаа самнах дараалал

УРТ ХЯЛГАСТАЙ ЯМААНЫ ХЯЛГАСЫГ
САМНАХААС ӨМНӨ НООЛУУРЫН
ҮЗҮҮР ХҮРГЭЛГҮЙ ХАЙЧИЛДАГ
(СЭРМЭХ).
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•

Хол шүдтэй самаар хялгасны орооцолдоог гаргаж, гадны бохирдуулагч зүйлсийг цэвэрлэнэ.

•

Ямааг барьж бөгсөөр нь суулгаад гэдэс хээлүүр хэсгийн ноолуурыг самнаж авна.

•

Урд 2 хөлийг баруун хойд хөлтэй нь хүлнэ. Эсвэл эвэрнээс нь дээшээ хүлээд хойд 2 хөлийг холбон доош татаж хүлж болно.

•

Самналтыг хүзүүнээс эхлэн цээжин хэсэг рүү үсний ургалтын дагуу урд хөлрүү чигтэй самнана.

•

Дал цээжний хэсгийг үсний ургалтын чигийн дагуу, хэвлий хэсэгрүү чигтэй самнана.

•

Гуя хаа хэсгийг үсний ургалтын дагуу хойд хөлрүү чигтэй самнана.

•

Эвэр, чих, толгой орчмын ноолуурыг үсний ургалтын дагуу жижиг (шүүр) самаар самнана.

ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

6. БЭЛТГЭСЭН НООЛУУРЫГ ХЭРХЭН АНГИЛАН ЯЛГАХ ВЭ?
6.1 Ноолуурыг ангилах
Ямааг самнаж, ноолуур бэлтгэхдээ ноолуурын анги чанар, өнгө,
ширхэгтийн голч, урт, бүтэц зэрэг шинжээр нь үйлдвэрийн
шаардлагад нийцүүлэн үнэлж, тус тусад нь баглахыг ноолууранд
ангилал хийх гэдэг.

Хоршоод нь ноолуурын анги, чанараар ангилан ялгах ажиллагааг
гүйцэтгэхэд ширээ хамгийн чухал үүрэгтэй. Төмөр тортой ноолуур
ангилан ялгах ширээ нь энгийн хийцтэй байж болно.

ХОРШООНД НООЛУУРЫГ АНГИЛАХДАА:
• Савлах уут баглааг ноолуурын өнгө, төрөл, чанараар нь хаягжуулж
дугаарлаж бэлтгэх
• Ангилан ялгах байр нь гэрэлтүүлэг сайтай, дулаахан, цэвэрхэн, зай
талбайтай орчин нөхцөлтэй байх
• Ноолуур ялгах зориулалтын хэрэгсэл (ширээ, баглаа уут, хайч,
цэвэрлэгээний хэрэгсэл гэх мэт)-ээр хангагдсан байх
• Өнгө, чанарыг нь тогтоосон ноолуурыг уутанд савлах, савласан ноолуурыг
хураах
• Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл (малгай, маск, ханцуйвч, хормогч,
ажлын гутал)-ийг өмсгөх
• Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөж, шимэгч амьтны
хор, хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдсан нөхцөлд
ажиллуулах12

12. Говь ХК-ийн Анхан шатны боловсруулах үйлдвэрийн технологийн заавар 2007 он

• Төмөр тортой тавцангийн завсраар ноолууранд агуулагдах хог шороо
(хоргол, бууц) унадаг.
• Ширээний доод хөндийд зориулалтын сав байрлуулж, хог шороог унагааж
цуглуулснаар ялгах орчин цэвэрхэн байх нөхцөл бүрддэг. Ширээний
тавцангийн урт 1,5м өргөн 0,8 м, өндөр 1,2 м овор хэмжээтэй байдаг.
• Ноолуур ялгах байранд ширээг ангилан ялгагч тойрон алхах, зайтайгаар
байрлуулна.
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА
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6. БЭЛТГЭСЭН НООЛУУРЫГ ХЭРХЭН АНГИЛАН ЯЛГАХ ВЭ?

ҮЙЛДВЭРТ НООЛУУРЫГ АНГИЛАХДАА:

ӨРХИЙН ТҮВШИНД НООЛУУРЫГ АНГИЛАХДАА:

Үйлдвэрт мэргэжлийн ажилчин ноолуурыг чанараар нь харах, мэдрэхүйн
туслалцаатайгаар стандартад заагдсаны дагуу физик, механик шинжээр нь
хэд хэдэн хэсэгт хувааж ангилахыг үйлдвэрлэлийн зэрэглэл гэдэг13.

I ӨНГӨ: ЦАГААН

Эр, сувай ямааны
ноолуур

Эм ямааны
ноолуур

Борлон, шүдлэнгийн
ноолуур

III ӨНГӨ: ЦАЙВАР

Эр, сувай ямааны
ноолуур

Эм ямааны
ноолуур

Борлон, шүдлэнгийн
ноолуур

II ӨНГӨ: ЦАГААН ЦАЙВАР

Эр, сувай ямааны
ноолуур

Эм ямааны
ноолуур

Борлон, шүдлэнгийн
ноолуур

I ӨНГӨ: БАРААН

Эр, сувай ямааны
ноолуур

Эм ямааны
ноолуур

Борлон, шүдлэнгийн
ноолуур

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
Ямааны ноолуурыг савлахдаа:
Та ноолуураа ангилан ялгаж өөр өөр уутанд савлаж үйлдвэрт
тушааснаар хүч хөдөлмөр зарцуулсан нарийн төвөгтэй ажиллагааг
хөнгөвчилж, өндөр чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чухал хувь
нэмэр үзүүлж чадна.

13. Батбаяр, Д. (2019). Ноосны анхан шатны боловсруулалтын технологи, УБ
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•

Эр, сувай ямаа, эм ямаа, борлон-шүдлэн, ухны ноолуурыг тус тусад
нь савлана.

•

Даахирсан, ширэлдсэн, будаг, лав болон бусад ялгадсаар бохирдсон
ноолуурыг тусад нь савлана.

•

Ямааны гэдэс, хэвлий, хаа, гуяны дотор талын хэсгийн ноолуур
хэвтэр, бууцаар бохирлогдсон байдаг тул тусад нь савлана.

6. БЭЛТГЭСЭН НООЛУУРЫГ ХЭРХЭН АНГИЛАН ЯЛГАХ ВЭ?
6.2 Ноолуурыг уутлах, тэмдэглэгээ хийх
Ноолуурыг ихэвчлэн 50кг орчим жинтэйгээр зориулалтын шахагч
төхөөрөмж болон гараар шахаж багладаг. Баглааны материалд олсон
тааран эсвэл даавуун материалыг ашиглавал зохимжтой.

• Даавуун шошго нь 28см (өргөн) x 15см (өндөр) хэмжээтэй нягт сайтай
нейлон материал байна.
• Шошгон дээр ноолуур бэлтгэл, төрөл чанарын үзүүлэлтүүдийг
арилдаггүй маркераар тэмдэглэгээ хийнэ.
• Баглаан дээр зориулалтын төхөөрөмжөөр шошгыг оёж бэхэлнэ.
• Цаашдаа хоршоод, малчны сууриас нь эхлэн ноолуурын бэлтгэлийн
системийг хөгжүүлэх, гарал үүсэл нь тодорхой ноолуурыг бэлтгэхэд бар
кодтой даавуун шошготой баглах нь ихээхэн ач холбогдолтой.

ТУХАЙН ХОРШОО, МАЛЧНЫ НЭРИЙН ДАРДАС /ТЭМДЭГ/
НООЛУУРЫН ТӨРӨЛ, АНГИ
Баглааны дугаар
Баглааны жин

Ноолуур ангилагчийн дардас /тэмдэг/
Савласан огноо

Хаяг, шошгололт14

• Сүүлийн жилүүдэд ноос, ноолуур бэлтгэгчид мяндсан (полипропилен- ПП гэж
нэрлэдэг) цагаан шуудайд ихээр савлаж байгаа нь ноос ноолуур боловсруулах
үйлдвэрлэлд ихээхэн хүндрэл учруулж байна.
• Ноос ноолуурт химийн гаралтай полипропилен ширхэгт материалын өөдөс,
утас холилдох, самнах машины зүүт гадаргуугийн бүрэн бүтэн байдлыг
алдагдуулах, ПП материал эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүний гадаргууд гарч
ирэн өнгө үзэмж, чанарыг бууруулах зэрэг маш олон сөрөг нөлөөллүүдийг
үзүүлдэг.

14. http://www.awex.com.au/media/1221/annual-report-2012.pdf
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6. БЭЛТГЭСЭН НООЛУУРЫГ ХЭРХЭН АНГИЛАН ЯЛГАХ ВЭ?
6.3 Хоршоо, баг айл саахалтаараа ноолуураа нэгтгэхдээ анхаарах зүйлс
Шүдлэн, борлон зэрэг бага насны малын ноолуур маш
нарийн ширхэгтэй байдаг бол хөгшин ямааных бүдүүрч
чанар нь мууддаг.

Ноолуурыг
тээвэрлэхдээ битүү
бүхээгтэй машинд эсвэл
цас бороо, ус чийг, нар
салхи, шороо тоосноос
хамгаалж нийлэг, болон
брезентен бүтээлэг,
татлага хэрэглэж
тээвэрлэнэ.

Тиймээс ямааныхаа нас, зүсийг харгалзаж, самнасан
ноолуураа ангилж савладаг болох нь хамгийн эхний
алхам бөгөөд эдийн засгийн хувьд ч ашигтай байх нөхцөл
бүрдэнэ.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

• Түүхий эдийн чанарыг муутгах, бохирдуулах, эвгүй үнэр оруулах тэсэрч
дэлбэрэх болон химийн хортой бодис зэрэг ачаатай хольж тээвэрлэхийг
хориглодог болохыг анхаарна уу.
• Тээвэрлэлтэд бэлтгэх, ачиж буулгах явцад ачааны бүрэн бүтэн байдал,
чанарыг алдагдуулахгүйн тулд стандартын баглаа боодол, шошго зэргийг
хангуулж тээвэрлэлтэд хүлээж авдгийг анхаараарай.
• Мал, амьтнаас хүнд халддаг өвчин эмгэг (халдварт боом, шүлхий, шувууны
ханиад гэх мэт)-ээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түүхий эдийг савлах,
ачиж буулгах цэг дээр ажиллах хүмүүс, жолооч нар эрүүл ахуйн онцгой
дэглэм баримтлан тусгай бээлий, амны хаалт, хувцас хэрэглэхийг
анхаарна уу15.
15. MNS 5646:2011 Ноос, түүхий эдийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага
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6. БЭЛТГЭСЭН НООЛУУРЫГ ХЭРХЭН АНГИЛАН ЯЛГАХ ВЭ?
6.4 Ноолуурыг хүлээн авах хадгалах

• Ноолуурыг хадгалах агуулах нь
технологийн шаардлага хангасан
нөхцөлтэй зуны улиралд 20±2ОС
(өвлийн улиралд 15±2ОС) хэмийн
температуртай, 65±5% чийглэгтэй
орчин нөхцөлтэй байна16.
• Агуулахад хананаас 1 м зайнд,
газраас 20 см өндөртэй
зориулалтын тавцан дээр
баглаатай ноолуурыг давхарлан
өрж хадгална17.
• Төрөл чанараар нь ялгаж
байрлуулсан баглаатай ноолуурын
тавиур хооронд 2.0м зай /коридор/
гаргаснаар зөөх, ачих, буулгахад
тохиромжтой болно.

Ноолуур худалдан авах ажлын үеэр шаардлагад нийцсэн агуулахтай байх
нь борлуулагч болон худалдан авагч аль алиных нь хэрэгцээнд нийцэж
тээвэрлэлтийн зардлыг бууруулах, зардлыг хэмнэх олон талын үр ашигтай.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

• Хадгалалтын зөв горимыг баримтлаагүй (стандартаас илүү чийгтэй,
халуун орчинд) орчинд баглаатай ноолуур нь шарлаж, гэмтэж технологи
шинж чанар, бөх бат байдал нь эрс муудах аюултай.

16. Батбаяр, Д. (2007). Хонины ноосны шинж чанар, боловсруулах технологи, УБ
17. MNS 6375:2013 Биржийн бараа. Ямааны ноолуур. Техникийн шаардлага
ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

25

6. БЭЛТГЭСЭН НООЛУУРЫГ ХЭРХЭН АНГИЛАН ЯЛГАХ ВЭ?

Доктор Б.Нарантуяа 3 сар хадгалалтын горим баримтлаагүй агуулахад
хадгалсан ноолуурын чанар хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалжээ. Судалгааны

Удаан хугацаанд зориулалтын бус агуулахад хадгалсан ноолуурт учруулах
хөнөөлт шавж болон ноолуурын гэмтлүүд:

үр дүнгээс үзэхэд:
• Нийт 2.5 кг ноолуурын 0.2 кг буюу 8% нь ”дээлийн хивэн” эрвээхийн
ялгадас болж
• 2.3 кг буюу 98% нь уртын хувьд стандартад нийцэхгүй болжээ.
Өөрөөр хэлбэл эхэгүй ноолуурыг 100% ашиглах боломжгүй болсон
байна.
Учир нь дээлийн хивэн эрвээхий ноолуурыг хавж идсэнээс, дунджаар 4.8
см урттай ноолуур 2.4 см болтлоо богиносжээ.
Ийм учраас ноолуур хадгалах агуулах нь хуурай, сэрүүн (-100C хэмтэй, 25%
орчим чийгтэй) байх хэрэгтэй.
Мөн “агь”-ийг баглаа хооронд хавчуулах болон агуулахын хананд өлгөж
болно.
Хэвийн ноолууран ширхэгт

Гэмтсэн ноолууран ширхэгт

Ноолуурын гэмтлийг 4000 дахин өсгөн харахад
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Хадгалалтын буруугаас үүссэн жишээ

ХАВСРАЛТ

ХАВСРАЛТ 1. НООЛУУРЫН ДОТООД БҮТЭЦ
БАТ БӨХ
ЧАНАР

УС ЧИЙГИЙГ
ЭСЭРГҮҮЦЭХ

ТОЛБО БОХИРДЛЫГ
ЭСЭРГҮҮЦЭХ

ЦАХИЛГААН
ЭСЭРГҮҮЦЭХ

АГААРЫН
ШҮҮХ
ХӨЛС
ЯЛГАРУУЛНА

ҮРЧИЙЛТ
ЭСЭРГҮҮЦЭХ

ЭСГИЙРЭЛТЭНД
НӨЛӨӨЛӨХ
УЯН
ХАТАН
ҮРЧИЙХГҮЙ
БАЙХ

ГАЛААС
ХАМГААЛАХ
УС
ШИНГЭЭХ

БУДАГ
ТОГТООХ

ДУУ
ТУСГААРЛАХ

АМЬСГАЛАХ

ГАЙХАМШИГТАЙ
ТААТАЙ НӨХЦӨЛ
БОЛОН НУГАРАХ
ЧАДВАРЫГ ҮҮСГЭНЭ

Ноолуурын дотоод бүтцийн нарийн зохион байгуулалт буюу үе давхаргууд нь дулаан ба хүйтнийг тусгаарлах, ус чийгийг шингээх, агаар шүүх зэрэг ноолууран
бүтээгдэхүүнд хэрэглээний шинж чанарын давуу талуудыг бий болгодог.
Ямааны ноолуурын ширхэгт нь хайрслаг, цайварлаг гэсэн 2 давхаргатай.
1. Хайрслаг давхрааг Эпикутикул, А давхарга, Экзокутикул, Эндокутикул гэсэн 4 үе давхарга
2. Цайварлаг давхрааг Ортокортекс, Мезокортекс, Макрофибрил, Матрикс, Микрофибрил гэсэн олон үе давхаргууд бүрдүүлдэг.
Эдгээр үе давхарга бүр ноолуурыг дулаан сайн хадгалах, хөнгөн зөөлөн, уян хатан, бөх бат чанар, эсгийрэх чадвар сайтай байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ба түүгээр
хийсэн бүтээгдэхүүн хэрэглээний шинж чанар өндөртэй, гоёмсог тансаг өндөр үнэтэй байдаг.
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ХАВСРАЛТ 2. МОНГОЛ УЛСАД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ НООЛУУР БЭЛТГЭЛИЙН СТАНДАРТ
MNS 0038: 2007: НООС, НООЛУУР. ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ ЯМААНЫ НООЛУУР, ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА:
Энэ стандарт нь ямааны ноолуур бэлтгэж хүлээн авахад хамаарна.

Шалгаж, хүлээн авах:

Ямааны ноолуурыг дараах байдлаар ангилна.

•

Ноолуурын нийт жингийн 10%-д чанарын шалгалтыг хийж хүлээн авна.
Шаардлагатай бол 100%-ийг хамруулан шалгалт хийнэ.

•

Ноолуурын чанарын талаар гарсан маргааныг хөндлөнгийн
итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэн
шийдвэрлэнэ.

Өнгөөр нь:
1. Цагаан
2. Цагаан цайвар
3. Цайвар
4. Бараан
Чанараар нь:
1. Дээд зэрэг
2. I зэр эг
3. II зэрэг
4. III зэрэг гэж ангилна.
Техникийн шаардлага:
•

Ямааны ноолуурын ширхэгт нь нарийн, жигд, атираа ихтэй, уян зөөлөн
өт хорхойд идэгдээгүй байна.

•

Ноолуураас ургамлын хог, бусад гаднын хольцыг цэвэрлэсэн байна.

•

Хаг, хогт хольцын хэмжээ ноолуурын нийт жингийн 10%-иас ихгүй
байна.

Ямааны ноолуурын чанарыг тодорхойлохдоо дараах стандартуудыг
мөрдөнө.
•

MNS 2951:2007 Ноос, ноолуур. Шинжилгээнд дээж авах арга

•

MNS 4054:2007 Ноос, ноолуур. Урт тодорхойлох графикийн арга

•

MNS 1000:2007 Ноос, ноолуур. Бичил дурангаар нарийн тодорхойлох
арга

•

MNS 380:2007 Ноос, ноолуур. Чийглэг тодорхойлох арга

•

MNS 1027:2007 Ноос, ноолуур. Хагт, хольц тодорхойлох арга

•

MNS 2949:2001 Ноосны бүрэлдэхүүн тодорхойлох арга

•

MNS 3661:2007 Ноос, ноолуур. Урт тодорхойлох, тоолох арга

Савлах, хадгалах:
Ноолуурыг өнгө чанараар нь ангилж чийг, тоосноос хамгаалсан уутанд
савлана.
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ХАВСРАЛТ 3. НООЛУУРЫН САМНЫ СТАНДАРТ

• Самны шүдний хоорондын зай ижил хэмжээтэй байна.

Самны үндсэн хэмжээ

НООЛУУРЫН
САМ

1

Самны нийт урт, мм

L

250

200

180

2

Самны эх биеийн нийт урт, мм

L1

120

120

120

Урт, мм

85

85

Самны бариул

L2

85

3

Голч, мм

d

25

25

25

Өргөн, мм

M

95

95

95

Зузаан, мм

H

12

12

12

Урт, мм

L3

18

18

18

Урт, мм

L4

130

90

70

Матсан хэсгийн
радиус

R

17

17

17

Тоо

Ш

12

12

12

Голч, мм

d1

3

3

2.5

Үзүүрийн шулуун
хэсгийн урт, мм

L7

15

15

15

Налуу /өнцөг/

&

10

10

10

Ирлэлтийн
хэсгийн урт, мм

L8

8

8

8

5

6

4

Самны бүрэлдэхүүн
эд ангийн нэр

№

• Cамыг ус чийг, шороо, тоосноос хамгаалан битүү газар хадгална .
18

4

5

Эх биенд самны
шүд бэхлэх хэсэг

Самны шүдний
ажлын хэсэг

Сmандартын самны бүдүүвч зураг

Малчид ямаа самналтын үеэр самыг ихэвчлэн худалдан авах эсвэл өөрсдөө
хийж хэрэглэдэг. Ингэхдээ самны техникийн үзүүлэлтүүд нь хүснэгт (Самны
үндсэн хэмжээ)-д нийцсэн байх хэрэгтэй.

18. MNS 1012:2016 Ноос ноолуурын сам. Техникийн шаардлага
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Самны нийт урт, мм

тэмдэглэгээ

• Ноос, ноолуурын самны эх биеийг болон бариулыг хөнгөн цагааны хайлшаар,
шүдийг “65г” маркийн зэврэлтээс хамгаалсан ган утсаар үйлдвэрлэнэ..

ДААХИНЫ
САМ

ШҮҮР САМ

6

Самны шүд хоорондын зай, мм

L6

7

Самны шүдний эх биед суух гүн, мм

L5

16

16

16

8

Жин, г

P

330

210

170

ХАВСРАЛТ 4. НООЛУУР САМНАСНЫ ДАРААХ АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА

Монголчууд хаваржааг сонгохдоо аль ч бүс
нутагт уулархаг биш наран ээвэр, задгайвтар,
мөн цас шороон шуурганд ашиглах нөмөртэй,
хужир ус ЭЛБЭГТЭЙ, эрт нүдэлж ногоордог
ургамлууд болох агь ерхөг ботууль, монгол
өвс, говьд бударгана, хээрт дэрс бараадан
сонгодог.

Хаваржааны бэлчээрийг хол, ойрын, нөмөр
дулаан гэж зааглан төллөсөн малын , хээлтэй
малын, ядарч доройтсон малынх гэж нарийн
хувиарладаг19.
Самналтын үед самнасан ямааг бэлчээх
ойрын бэлчээр буюу 0.8-1.2км радиусын
бэлчээрийг малын хөлөөс чөлөөлнө. Мөн
хашаандаа ус, тэжээл бэлтгэсэн байх ёстой.

Хавар бэлчээрийн ургамал хуурай бодисын
агууламж их бөгөөд ямаа 1кг хуурай
бодисыг боловсруулж шингээхэд 1.3 л ус
шаардлагатай байдаг тул ямааг өдөрт 1-2
услахаар тооцож худаг усандаа ойр байхаар
бэлчээрээ сонгох нь чухал.

19. Чилхаажав, Ё. (1990). Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн гол ажлын лавлах, УБ
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ХАВСРАЛТ 4. НООЛУУР САМНАСНЫ ДАРААХ АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА
Самнасан ямааг нэн түрүүнд услах шаардлагатай. Үүний дараа үдээс
өмнө буюу эх сүрэг холдоогүй бол чиглүүлж гаргана. Эсвэл 5 ба түүнээс
дээш тоогоор бөөгнүүлж, эх сүрэгрүү тууж нийлүүлнэ. Үдээс хойш ямааг
нөөцөлсөн ойрын бэлчээртээ гаргана. Тэнгэр таагүй бол хашаанд тэжээл
ус хужир тавьж өгнө.
Хавар бусад улирлаас салхитай өдрийн тоо, өдөр шөнийн температурын
зөрөө их мөн гэнэтийн хавсарга шуурга тавьдаг тул ямаа сэнсрэх тэр
дундаа самнасан ямаа амархан доройтох талтай байдаг тул аль болох шинэ
ногоон өвс, хужир шүү тавьж өгөх нь зүйтэй.

Байр, пүнзийг барихдаа НЭГ ЯМААНД НОГДОХ ТАЛБАЙГ бодолцох
шаардлагатай:

ТӨЛД
0.8-0.9м²

ХЭЭЛТЭЙ
ЯМААНД
1.5м²

СУВАЙ ЭМ
ЯМААНД
1м²

УХНАНД
2м²

ИШИГТЭЙ
ЯМААНД
2.5м²

Дугуй хэлбэрийн хашааны хананд мал тулж хэвтдэг тул хот хөлдөх нь бага,
жавар салхи хотонд бага хорогддог, салхины гол хүчийг дугуй хананы
чиглэлээр хувааж тойруулдаг зэрэг сайн талтай20.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

• Ямааг давчуу пүнз, байр, саравчинд малласнаас үс ноос нь шээг, бууцаар
бохирдоно.
• Чийгтэй байранд байгаа малын тэжээл идэх дур багасан ашиг шим,
ноос, ноолуурын чанарыг доройтуулахаас гадна халдварт ба халдваргүй
өвчний эсрэг бие мах бодийн эсэргүүцэл суларна20.

20. Надмид, Н. (2019). Ямааны аж ахуй, УБ
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ХАВСРАЛТ 5. ХАВРЫН УЛИРАЛД ЯДАРЧ ДОРОЙТСОН ЯМАА БОЛОН ТӨЛИЙГ ТЭЖЭЭХ

Сэнсэрсэн төлд мангир,
таана, хөмөлийн дарш,
зоодой, сорсыг хандлан
уулгана.
•

Мөн сэвсийг бүлээн
усанд хандлан уулгавал
гүзээ сархинаг,
хэрхнэгт байх эслэг
нь идсэн тэжээлийг
боловсруулахад чухал
үүрэгтэй шаахайнцар
хэмээх бичил биетнийг
дэмжин өвсөн тэжээл
боловсруулалтыг
сайжруулна.

Төлд 7 хоногтойгоос
навчирхаг өвс өгч,
наралгааны талбайд цэвэр ус
тавьж өгч уулгаж сургана.
• 14 хоногтойгоос 20-30
грамм байхаар багсармал
тэжээлийг сайн дэвтээж
давс, хужраар амтлан
дасгаж улмаар 100 грамм
хүртэл өгч болно.
• Мөн энэ үеэс мангир,
таана, хөмөлийн зоодой,
агь, бударганы сорс өгч
болно.

Хээлтэй ямааг төллөхөөс
30-45 хоногийн өмнөөс эхлэн
өдөрт 0.5 кг өвс, 0.1-0.2 кг
хүчит тэжээл, хөхүүл үед
0.6 кг өвс, 0.2 хүчит тэжээл
нэмж өгнө.

Жилбэгүй төллөсөн ямааг
өдөрт сайн чанарын өвс,
хүчит багсармал тэжээлийг
3-4 удаа өгөх ба 2-оос
доошгүй удаа давстай бүлээн
усаар усална. Мөн шар будааг
хар цай, шөлөнд чанаж өдөрт
2-3 удаа 1 литрийг өгнө.

Ухныг хавар хэт доройтохоос
сэргийлж хээлтүүлгийн
улирал дуусмагц тэжээлд
оруулах нь зүйтэй. Өдөрт
1-1.5 кг ногоон өвс, 0.1-0.2
кг хүчит тэжээл, 10-15 г давс
хужир өгнө.
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ХАВСРАЛТ 6. ЯМААНЫ ДӨРВӨН УЛИРЛЫН ХАРИУЛГА-БЭЛЧЭЭР СОНГОЛТ
ЧАНАРТАЙ НООЛУУР БЭЛТГЭНЭ ГЭДЭГ НЬ ЖИЛИЙН ДӨРВӨН
УЛИРЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГААНААС ШАЛТГААЛНА.

11-р сарын 20-ноос
хаврын сар дуустал
тарга хүчээ алддаг
тул өдрийн дулааны
хэмийг анзаарч цас
багатай нөмөр газрыг
бараадуулан
бэлчээнэ.

Өвлийн улиралд ямааг тарга хүчийг
тогтоон барих нь чухал. Агь, ботууль,
ерхөг, хялгана, шаваг, дэрс бүхий нөмөр
дулаан бэлчээр сонгоно. Өдөрт 1 удаа
усална.

Хаврын эхэн үед
салхи нөөлөг багатай
дэрстэй уул толгодын
бэл, энгэр ээвэр
газрыг бараадан
бэлчээх нь зүйтэй.
ӨВӨЛ
НАМАР

Намрын улиралд
бэлчээрийг аль болох
олон цагаар ашиглахыг
хичээх нь зүйтэй. Өглөө
хяруу чийг унасан үед орой
харуй бүрийд хотлуулна.

9-10 сард тарга хүч чамбайрч гүйцдэг
тул агь, таана, ботууль, хиаг, хялгана,
тогторгоно
элбэгтэй
бэлчээрт
хариулна. Өдөрт 1-2 удаа усална.
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ХАВАР

Ямааг төллөх үед ойрын соргог бэлчээр
ашиглана. Цас эрт ханзарч яргуй ургаж,
агь нүдэлдэг нөмөр дулаан энгэр бэлд
бэлчээх, өдөрт 1-2 удаа усална.

ЗУН

7-р сард халууны
элч нэмэгдэх үед
ялаа шумуул багатай
уулын хяр толгодын
ар, сүүдэрлэг
газраар бэлчээнэ.
7-р сард халууны элч нэмэгдэх үед ялаа
шумуул багатай уулын хяр толгодын ар,
сүүдэрлэг газраар бэлчээнэ.
Хялгана, хазаар өвс, хиаг, тогторгоно
бүхий бэлчээр сонгоно. Өдөрт 2 удаа
усална.

ХАВСРАЛТ 7. ЯМААНЫ АЖ АХУЙД ЖИЛИЙН ТУРШ ДАГАЖ МӨРДӨХ АЖЛУУД
Энэ хуанли нь ямааны аж ахуйд бүтэн жилийн турш үйлдвэрлэл явуулахад мөрдөгдөнө.
Иймээс та аж ахуйн төлөвлөгөөндөө хуанлийн дагуу хугацаа, хүн хүч, зарцуулах төсөв зэргээ тооцож тусгаарай.
№

Ямааны аж ахуйн
Үйлдвэрлэлийн технологи

1

Тарилга, туулга, угаалга

2

Үржлийн бүртгэл хөтлөх

3

Хээлтүүлэг

4

Ишиг бойжуулалт

5

Ухна ишигний сонголт

6

Ишиг хөнгөлөлт

7

Ишиг ялгалт

8

Ангилалт, заазлалт

9

Ноолуурын дээж авах

САРУУД
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10 Ямаа самналт
11 Сааль, сүү ашиглалт
12 Отор нүүдэл
Ногоонд цатгах
Махан тарга авахуулах
Өөхөн тарга авахуулах
Тарга хүч тогтоох
13 Хадлан гар тэжээл бэлтгэх
Хужир шүү бэлтгэх
14 Хашаа хороо засварлах
15 Хөрзөн ховхлох
16 Худаг гаргах, засварлах
17 Нядалгаа хийх
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ДҮГНЭЛТ: ЭНЭ ТОВХИМОЛЫН АШИГ ТУС

Монгол улс экспортын нийт орлогын 12%-ийг зөвхөн ноолуур болон

тавигддаг шаардлагад тулгуурлан зөв дадлуудыг хэвшүүлэх зорилгоор

ноолууран бүтээгдэхүүн бүрэлдүүлдэг бөгөөд МАЛЧИД ТА БҮХЭН

энэхүү товхимолыг эмхтгэн толилуулж байна.

энэхүү орлогыг бүрдүүлэгч нэг хэсэг билээ. Шинэ зуун гарснаар
хэрэглэгчид аливаа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа түүний ГАРАЛ
ҮҮСЛИЙГ чухалчлах болсон төдийгүй амьтан, ургамал ба нийгэм,
хүний эрүүл мэндэд ээлтэй ТҮҮХИЙ ЭД-ийг хариуцлагатай бэлтгэн
нийлүүлж буйд анхаарал хандуулах болсон.
Түүнчлэн ноолууран ширхэг НАНО бүтэцтэй тул галд тэсвэртэй,
дулаан, хүйтнийг тусгаарлах, ус, чийгийг шингээх, агаар шүүх, бөх
бат, уян зөөлөн, байгальд задардаг зэрэг үзүүлэлт нь ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ
МЭНД, БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ гэсэн үнэлэмжийг бүрдүүлдэг.
Монгол ямаа жилийн 4 улирлын туршид бэлчээрийн ургамлаас өөрийн
хэрэгцээт тэжээлийг авч, эргээд байгальдаа шингэж, экологийн
цэвэр бүтээгдэхүүн бий болгох үндэс юм гэдгийг дэлхийн ЗАХ ЗЭЭЛД
ОНОВЧТОЙ ТАНИУЛАХ хэрэгцээ шаардлага урган гарч байна.
Тиймээс малын гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдээхүүн болох
ноолуурыг ХУДАЛДААНД ЗОХИСТОЙ БЭЛТГЭЖ түүний үнэлэмжийг
нэмэгдүүлэхэд та бүхний ОРОЛЦОО чухал юм.
Иймээс НООЛУУР САМНАХ НЬ малчид та бүхний хийж заншсан ажил
хэдий ч бид ноолуурын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, орлогыг дээшлүүлэх
үүднээс түүхий эдийн бэлтгэл ба боловсруулах үйлдвэрийн зүгээс
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Таны хотонд бэлтгэж буй НООЛУУР нь малын гаралтай түүхий эд
дотроос эцсийн бүтээгдэхүүн хийж, экспортын орлогыг бүрдүүлэгч,
эдийн засагт чухал ач холбогдолтой нөхөн сэргээгддэг ҮНЭТ БАЯЛАГ
билээ.
Иймд та ямаанаас ноолуурыг ургасан үед нь самнаад ашгийг нь
авахын зэрэгцээ түүний арчиллагаа маллагааны технологи, эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, үржил, селекци, дэвшилтэт арга туршлага зэргийг
бүхэлд нь анхаардаг ТОГТВОРТОЙ МАЛ АЖ АХУЙ эрхлэгч болох
шаардлагатай юм.
Мал аж ахуй ба хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлогын баримт
бичиг, дүрэм, журам, эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэн
судлаачдын бүтээл, сайн малчдын тэргүүн туршлага болон Монгол
улсад мөрдөгдөж буй стандарт зэрэг техникийн болон судалгааны
зохих БАРИМТ БИЧГҮҮДЭЭС түүвэрлэн боловсруулж эмхтгэн гаргав.
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Энэхүү товхимолыг Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын эвслээс дэвшүүлсэн “Ноос,
ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлийн стандарт”-ийн бүрэлдэхүүн болох Мал аж ахуй
эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадал(C001)-ын стандартыг мөрдөхөд чиглүүлсэн
зааварчилгаа болгон танд хүргүүлж байна.

Веб: www.sustainablefibre.mn

C001 “МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ”
ЗОХИСТОЙ ДАДЛЫН ХЭСГЭЭС

ШАЛГУУР
6.1.Ноолуурыг хяргахгүйгээр жигд иртэй самаар зөөлөн самнана.
Урт хялгастай ямааны хялгасыг эхэлж сэрмээд дараа нь самнах
6.2.Самнаж, хяргахдаа малын арьсыг нь урж, гэмтээлгүйгээр
болгоомжтой самнах, туршлагатай хүнээр самнуулах хэрэгтэй.
6.Ямаа самнах,
ноолуур бэлтгэх
дадал

6.3. Самнах үед шарх үүсэх, арьс нь урагдах тохиолдолд зохих
эмчилгээ зайлшгүй хийх.
6.4. Хэрэв хашаа, хороогүй үед, ямаа самнах шаардлага гарвал, уул
хадны нөмөртэй, энгэр газар, салхи шуурга, цаг агаарын хүндрэлээс
6.5.Самнасны дараа цаг агаар муудвал, зайлшгүй хашаа саравчаар
хангаж, доройтсон малыг нэмнэх.

