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СҮӨҺҮЛЭЭХ БУОЛАН 
БИЛБЭТЭХТЭРЭ

Урукку кэмнэргэ биһиэхэ, 
“Ынах кутуругун кэтээн олоруоҥ 
дуо, үөрэниэҥ этэ»  диэн үгүс 
киһини тыа хаһаайыстыбатыттан 
тэйитэн, өйбүтүн-санаабытын 
огдолуппут буолуохтаах. Онтон 
дьиҥэ, кэтээн көрдөххө, бэй-
элэрэ сүөһүлээх-астаах дьон 
кимтэн да, туохтан да тутулуга 
суох олороллор. 90-с сс. буол-
бут дойду сууллуутун үөрэхтээх 
дьон оҕолоро эппитинэн-ха-
аммытынан билбиппит. Ас-үөл 
биирдэ баар, биирдэ суох бу-
олан хааларын оччолорго 3-4 
кылаас оҕолоро өйдөөбүппүт. 
Дьиэбитигэр аһыыр ас суоҕа, 
ийэбит учуутал, аҕабыт суоп-
пар. Онтон уһун өрөбүллэргэ 
тыа сиригэр таҕыстахха, остуол 
хотойорунан эт-ас, үүт-сүөгэй, 
оҕуруот аһа дэлэй буолара. 
Аны кэлэн өйдөөтөххө, дойду 
кириисиһин, бэйэлэрэ кэтэх 
хаһаайыстыбалаах дьон билбэк-
кэ утаарбыттар эбит. Баҕар, ол 
сахха өссө даҕаны саха бэйэтин 
төрүт үгэһинэн сүөһүтүн көрөн 
олорор буолан, тулхадыйбакка, 
эбиитин өссө өрөйөн-чөрөйөн 
биэрбитэ буолуо дии саныыбын. 
Ол кэмҥэ төһөлөөх элбэх нуучча 
дэриэбинэлэрэ имири эстибит-
тэрэ, буолуой? Айаннаан иһэн 
сылыктаатахха, сүөһүнү-аһы 
кыайан көрөр эрэ дьон дойду-
ларыгар хаалбыттар. Оннуктара 
аҕыйах, онтон үксэ быраҕыллан 
түннүктэрэ-үөлэстэрэ оҥоһон 
иччитэх хаалбыт дьиэлэр. 

Билигин уопсастыбаҕа эн-мин 
дэһэн, туруктаахтык сылдьар 
дьонтон ыйыттахха, үксүлэрэ 
сүөһүлээх-астаах дьон оҕолоро, 
тыа сириттэн тахсыбыт дьон. Ки-
нилэр төрөппүттэрэ дьиэлэрит-
тэн-олбуордарыттан ырааппакка 
эрэ оҕолорун батыһыннара сыл-
дьан кэтэх хаһаайыстыбаларын 
көрбүттэр эбит. Билигин үгүспүт, 
дьиэ кэргэн бүтэһик сүөһүтүн 
толук ууран туран үөрэхтэнэн 
олоробут, онтубут бэйэтин төһө 
төнүннэрбитин айбыт таҥара 
бэйэтэ билэн эрдэҕэ... Билигин 
дойду олоҕо эмиэ эмискэ огдо-
луйар түгэнигэр ханна тиийэр 
дьон эбиппит буолла. Бэл, аҕыйах 
хонуктааҕыта ГРЭС саахалыгар 
уота суох хаалбыппытыгар ык-
сыы сырыттыбыт.

САҤА КЭМ СИРДЬИТТЭРЭ
Билигин Ил Дархан бэйэ аһын-

үөлүн оҥорон таһаарыыга улахан 
болмҕототун уурар. Араас мини-
стиэристибэлэр таһымнарыгар 
аһы-үөлү оҥорон таһаарыыны 
атаҕар туруорар сыаллаах-со-
руктаах улахан үлэлэр ыытылла 
тураллар. Саха сирэ тас дойду-
ларга бу биһиэнэ диэн уунара 
көмүс, алмаас эрэ буолбакка, 
тыа хаһаайыстыбата оҥорон 
таһаарбыт аһа-үөлэ, “тыытыл-
лыбатах” ааттаах тайҕабытыгар 
үүммүт отон эгэлгэтэ (дикорос) 
буолар. Бу эйгэҕэ утумнаахтык 

уонна таһаарыылаахтык үлэлиир 
Саха сирэ киэн туттар тэрилтэ-
тинэн "Сахаагропродукт" буолар. 

Дьон бэйэлэрин олбуорда-
рын иһигэр сүөһүнү-аһы кыай-
ан көрбөт буолан, тыа сиригэр 
"сүөһүбүн эстим" диэн этии олус 
элбэхтэ иһиллэр буолбута. Ити 
2000 сыллар саҥаларыгар тыа 
сирин дьонугар киирдэххэ, искус-
ственнай "Рама" арыыны сии оло-
рор хартыыналарын өйдүү биэр-
дим. Бу курдук туруктан кэлиҥҥи 
кэмнэргэ тахсан, бэйэбит сахабыт 
сирин сыһыыларыгар мэччий-
бит ынах сүөһүбүт үрүҥ илгэтин 
атыылаһан аһыыр буолбуппутун 
хааччыйбыт хампаанньа буолар. 

Сахаагропродукт систиэмэтин 
бүтүн Арассыыйаҕа сэргээннэр, 
тыа хаһаайыстыбатын сайын-
нарыы схематын үтүктүөххэ 
сөп эбит диэн "Путеводитель" 
диэн сурунаалга бэчээттээн ту-
раллар: "Генеральный директор 
Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем 
Востоке Валентин Тимаков по-
лагает, что опыт сельскохозяй-
ственной кооперации Якутии 
можно успешно тиражировать 
и в других дальневосточных реги-
онах".Онон Саха сирэ бэйэтин 
аһын-үөлүн тарҕатыыга биир 
бастыҥ көрдөрүүлээх. 

"Сахаагропродукт" Саха сирин 
араас улуустарыттан 12 оҥорон 
таһаарааччылары холбуур, ки-
нилэр аҕалбыт астарын суулуур-
хахтыыр, холобур, арыыны кыра 
брикеттарга кутан бренд оҥорон 
батарар, өрөспүүбүлүкэҕэ уонна 
Арассыыйаҕа киэҥник тарҕатар. 

Онон Дьокуускайга улахан 
логистическай киин үлэлиир. 
Маны таһынан, РСХПССК «Са-
хаагропродукт» бэйэтин пай-
щиктарыгар судаарыстыбаттан 
көмө үп ылалларыгар көмөлөһөр, 
оборудование , тимир көлө ылы-
налларыгар төһүү күүс буолар. 

Кооператив бэрэссэдээтэлэ 
Константин Егорович Тимо-
феев, бу үтүө дьыала олоххо 
киирэригэр этинэн-хаанынан 

эриллибит-мускуллубут киһи, 
2013 сыллаахха үлэҕэ киирбит 
логистическай киин бэйэтин 
үлэтин түмүгүн чаҕылхайдык 
көрдөрөн эрэр: "Саха сирэ тый-
ыс айылҕалаах дойду, манна 
тыа хаһаайыстыбатын эйгэ-
тигэр үлэлээн киһи эргитэр-
урбатар буоллаҕына, улахан 
хаһаайыстыбаны тутуон на-
ада, онон соҕотох киһи кыайбат 
үлэтэ. Ону толкуйдаан, ыра санаа 
оҥостон, Саха сирин бааһынай 
хаһаайыстыбалар түмсэр биир 
кииннэрин оҥордубут. Манна ото-
ну барыанньа уонна сироп оҥорон 
таһаарар, эт астан полуфабри-
каттары оҥорор, арыыны суулуур, 
үүт аһылыктарга анаан табыга-
стаах иһити оҥорон таһаарар 
сыахтар үлэлииллэр. Бааһынай 
хаһаайыстыбалар биһиэхэ боро-
дууксуйаларын кууһунан аҕалан 
туттараллар. Биһиги салгыы 
переработкалаан, биирдиилээн 
маҕаһыыннарга тиксэрэбит. 
Онон бааһынай хаһаайыстыбалар, 
үлэлэрэ арыый да чэпчиир, кинилэр 
сүөһүлэрин-астарын көрөр сорук-
таах буолаллар "-диэн кэпсиир.

САХА СИРИН 
АМТАННААХ АҺА

Кистэл буолбатах, үгүспүт хан-
тан эрэ ыраахтан кэлбит эти 
чэпчэкитин эрэ иһин атыылаһан 
аһаан олоробут. Онтубут төһө 
иҥэмтэлээҕэ биллибэт. Онтон 
сибиэһэй бэйэбит сылгыбыт этэ, 
сыалаах ынахпыт үүтэ, кылгас 
сайын устата ситэн үүнэ охсубут 
отоммут туох туһалааҕын миэхэ 
Константин Максимович Степа-
нов тыа хаһаайыстыбатын наука-

тын доктора, естествознание ака-
демиятын академига, профессор, 
ветеринарнай наука кандидата, 
СВФУ доруобуйа харыстабылын 
инстититутун Аһылык киинин 
салайаачччытын солбуйааччы, 
медицинскэй биотехнология 
лабораториятын сэбиэдиссэйэ, 
Таба национальнай акционер-
най хампаанньатын, «Айыы-Ас» 
инновационнай тэрилтэ научнай 
салайааччыта, Саха сирин аһын-
үөлүн туһатын маннык быһааран 
турар:  «Сылгы этин сыата уонна 
этэ киһини эмтииллэр. Аан дойду 
үрдүнэн саха сылгытын этигэр 59 
% сыа кислотата баар, ону тэҥэ 
24,3 %-ҥа тиийэ альфа-линоле-
вай кислота диэн баар. Атыннык 
эттэххэ, Омега-3. Бу Омега 3 
киһи этигэр-сиинигэр олохсуйбут 
куһаҕан килиэккэлэри суох оҥорор, 
онон онкология ыарыы сайдара 

бытаарар. Киһи тымырдара 
ыраастаналлар, кэҥииллэр. Сылгы 
этигэр ынах этинээҕэр түөрт 
төгүл элбэх калий, кальций, медь, 
железо, цинк, кобальт диэн баар. 
Онон биһиги сылгыбыт этэ туохха 
да тэҥнэммэт туһалаах эттик 
буолар. Ынах арыытыгар E, С, А, D 
уонна В бөлөх битэмииннэр баал-
лар. Бу битэмииннэр киһи иммун-
най систиэмэтигэр, тириитигэр, 
уҥуохтарыгар олус туһалаахтар. 
Күннэтэ ынах арыытын сиир киһи 
оһоҕоһун үлэтэ тупсар. Оттон 
отоҥҥо А, B, C, E, кальций, магний, 
железо баар. Ону тэҥэ лимоннай 
уонна салициловай кислота баар».

 Итинэн буоллаҕына, биһиги 
ыарыйдыбыт диэн күннэтэ ап-
тека эмин атыылаһарга барыыр 
харчыбытын бэйэбит аспытын 
аһаан экономиялыахпытын сөп 
эбит. 

Константин Максимович Саха 
сирин аһа тоҕо маннык мааны 
амтаннанарын быһаарар: «Саха 
сирин сайына олус кылгас, ол эрэн 
күн Сир хайа да муннугунааҕар 
күүскэ тыгар, бу кылгас кэм иһигэр 
үүнээйи түргэнник ситэ охсоо-
ру сир туох баар битэмиинин 
иҥэринэр. Оннук окко мэччийбит 
ынах, сүөһү этэ, үүтэ иҥэмтэлээх, 
киһи доруобуйатыгар туһалаах 
буолар. Онтон биһиги отомму-
тун эмп курдук туһаныахха сөп», 
- диир.

Онон бэйэбит аспытын-
үөлбүтүн оҥорон таһаарыы төһө 
даҕаны сыанатынан ыараабытын 
иһин, доруобуйабытыгар уон 
оччонон туһалаах буолан, кэлии 
аһы аһаабыппытынааҕар ордук 
эбит.

***
С а х а  с и р и г э р  т ы а 

хаһаайыстыбата сайдар кы-
ахтаах. Биһиэхэ биирдилээн 
да ыалга буолбатар, бааһынай 
хаһаайыстыбалар тупсаҕай 
тутуулаах, аныгылыы фер-
маларыгар хас биирдии ыал 
анабыл сүөһүтүн көрдөрөн, 
онтон сылын аайы ас-үөл 
ыла олороро буоллар. Дьом-
мутугар да, бүддьүөппүтүгэр 
да табыгастаах буолуо эбит. 
Онон бу эйгэҕэ үлэлии сыл-
дьар дьону бука барыгы-
тын, Тыа хаһаайыстыбатын 
ү л э һ и т т э р и н  к ү н ү н э н 
эҕэрдэлээн туран, толкуйгут 
тобулуннун, санааҕыт сайын-
нын диэн баҕа санаабытын 
ыытабыт.

Эрэлкээнэ

Тыа хаһаайыстыбата

Тыа хаһаайыстыбата 
олох ханнык баҕарар 

эйгэтин сытыы боппуруо-
старын быһаарар кыахта-
ах. Ол курдук, экономика 
буоллун, доруобуйа, со-
циальнай да эйгэ буоллун 
– тыа хаһаайыстыбата ити 
кыһалҕаларга сөптөөх хо-
руйу биэрэр.

Сүөһүлээх-астаах — 
уйгулаах олохтоох


