
 



Нэг. ТАНЫ АНХААРАЛД 

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн (УЦУОСМХ)-ийн Орчил урсгал, урт хугацааны прогнозын 

судалгааны хэлтэс (ОУУХПСХ)-ээс 2020 оны дулааны улирлын төлөвийг (5, 6, 7, 8, 9 дүгээр сарууд) тооцоолон 

танд хүргэж байна. Дулааны улирлын төлөв гэдэгт дээрх саруудын агаарын дундаж температур, нийлбэр хур 

тунадасны хэмжээг урьдчилан тооцоолсон утга болно.  

Дулаан улирлын төлөвийг үндэслэн Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгээс газар тариалан эрхлэгчдэд 

зориулсан агрозөвлөмжийг хүргэж байна. 

Зуны улирлын төлөвийг http://www.tsag-agaar.mn/ цахим хуудсанд 4 дүгээр сард байрлуулдаг бөгөөд сар 

бүрийн 25 гэхэд сарын урьдчилсан мэдээ болон гурван сарын урьдчилсан төлөвийг шинэчлэн гаргадаг тул 

хэрэглэгч та бүхэн тухай бүрд нь шинэчилсэн мэдээг ашиглаж байна уу. 

Дэлхийн Цаг уурын байгууллагаас тогтоосноор олон жилийн дундаж (ОЖД) утга гэдэгт 1981-2010 оны 

хоорондох тухайн цаг уурын хэмжигдэхүүний дундаж утгыг авч үздэг.   

Дулааны улирлын төлөвийн талаар лавлах шаардлагатай бол УЦУОСМХ-ийн  11-326606 утсаар холбогдох 

болон тус хүрээлэнгийн ОУУХПСХ-ээс тодруулах боломжтой.  

 Хоёр. ЗУНЫ УЛИРЛЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ 

Монгол орноор дундажласан жилийн дундаж агаарын температурын олон жилийн эрэмбээс харахад 2007 он 

хамгийн дулаан жил, 2017 он 2 дахь, 2019 он 5 дахь дулаан жил болж өнгөрчээ. Хур тунадасны хувьд 1994 он 

1940 оноос хойших хур бороо элбэгтэй жил байсан бол 2019 он 35 дахь бага хур тунадастай жил байлаа.   

2019 оны хаврын саруудад  агаарын дундаж температур ихэнхи нутгаар ОЖД-аас дулаан, харин зуны 

улиралд ОЖД-ийн орчим байв. Хур тунадасны хувьд хаврын улиралд Ховд, Хөвсгөл болон Өмнөговь аймгийн 

нутгаар ОЖД-аас 20-80%-иар их, нутгийн зүүн хойд хэсгээр ОЖД-аас 20-оос 60%-иар бага тунадас орсон бөгөөд 

зуны улиралд ихэнхи нутгаар ОЖД орчим хур тунадас унасан байна.   

Монгол орны цаг уурын 56 станцын дунджаар жилд тохиолдох 300С-аас халуун өдрийн тоо 10 жилд 2-3 

хоногоор нэмэгдэж байгаа бөгөөд 1990 оноос хойш эрчимтэй нэмэгдэж байна. (1 дүгээр зураг). 
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Зураг 1. Монгол орны нутгаар дулаан улиралд 300С-ээс дээш давж халдаг өдрийн тооны хандлага 

Сүүлийн жилүүдэд 300С-аас дээш халуун өдрийн тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотой дулаан өдөр, шөнийн 

тоо Монгол орны хэмжээнд нэмэгдэж байна.  

Дулаан шөнө (Tn90p),  дулаан өдрийн (Tx90p) тооны олон жилийн  өөрчлөлтийн тархалтыг (2 дугаар зураг)-

д үзүүлэв. Монгол орны нийт нутгаар Tn90p, Tx90p нь ерөнхийдөө нэмэгдэж байгаа боловч Tn90p илүү их 

нэмэгдэх хандлагатай байна. Тухайлбал Tn90p төвийн бүс нутгаар 1961-2019 оны хооронд 15-20 өдрөөр тус тус 

нэмэгджээ.  

http://www.tsag-agaar.mn/


 

 Зураг 2. Дулаан өдөр (TX90p),  дулаан шөнө (TN90p) олон жилийн  өөрчлөлтийн газарзүйн тархалт. 

2019 онд улсын хэмжээнд цаг агаарын гаралтай аюултай үзэгдэл 78, гамшигт үзэгдэл 21 удаа болсноос 

салхи шуурга 19, нөөлөг салхи 13, их цас, нойтон цас 2, цочир хүйтрэл 6, их бороо 9, мөндөр 13, шар усны үер 

2, аянга цахилгаан 17 удаа тус тус ажиглагдав. Үүний улмаас 22 хүн амь насаа алдаж, 2 хүн гэмтэж, 22143 мал 

хорогдож, 5 зам, гүүр эвдэрч, 233 гэр, 226 хашаа нурж, 31 барилгын дээвэр хуурч, 27 эрчим хүчний шон унасан 

бөгөөд улс нийгэмд 15 тэрбум 139 сая 945 мянган төгрөгийн шууд хохирол учирсан байна. 

Гурав. ТОЙМ 

 3.1 Дулаан улирлын уур амьсгал 

Уур амьсгалын дунджаар агаарын сарын дундаж температур тав, есдүгээр сард Их нууруудын хотгор, Алтайн 

өвөр говь, говийн нутгийн өмнөд хэсгээр +15..+190С, Алтай, Хангай, Хөвсгөлийн уулсаар +4..+80С, бусад нутгаар 

+9..+140С байдаг бол зургаа, наймдугаар сард Алтайн өвөр говь, говийн нутгийн өмнөд хэсгээр +21..+250С, 

Хангай, Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар +10..+150С, бусад нутгаар +16...+200С байдаг. Дулааны улирлын хамгийн 

дулаан сар болох долдугаар сарын агаарын температурын дундаж нь Алтайн өвөр болон говийн нутгийн өмнөд 

хэсгээр +22...+270С, Алтай, Хангай, Хөвсгөлийн уулсаар +12..+160С, бусад нутгаар +17..+210С байдаг.  

Уур амьсгалын дулааралтын улмаас 2000-2002, 2005, 2007, 2008, 2017 онд зуны гурван сард ихэнх нутгаар 

уур амьсгалын дунджаас 2-50С-аар дулаан байв. Олон хоног дараалан агаарын үнэмлэхүй их температур говийн 

нутгаар +400С, хээрийн бүсэд +360С, бусад нутгаар +320С-аас давж халахыг их халуун гэж үздэг. Манай оронд 

зундаа их халах явдал  жил бүр тохиож байна. Тухайлбал: 1940 оноос хойших 70 гаруй жилийн дотор агаарын 

үнэмлэхүй их температур хамгийн өндөр байсан жил болох 2007,2017 оны 7 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногт 

үнэмлэхүй их температур Сэлэнгэ, Дорнодын нутгаар +40..+420С, Булган, Төв, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорноговийн 

нутаг, Дундговь, Увс, Ховдын зарим нутгаар +35..+390С, Монгол Алтай, Хангайн нуруугаар +26..+300С, бусад 

нутгаар +31..+340С, хөрсөн дээр Орхон-Сэлэнгийн бэлчир, Говийн нутгаар +59..+670C, бусад нутгаар +50..+570C 

хүрч халсан байна. 1975-2010 оны хооронд агаарын үнэмлэхүй их температур 300C-аас дээш ажиглагдсан 

халуун өдрийн тоо Их нууруудын хотгор, Монголын нутгийн зүүн хагаст 10 жилд 5-8 хоногоор нэмэгдсэн байна.  

Хур тунадас тавдугаар сард Хангайн нурууны өвөр тал, Эрээний нуруу болон Орхон, Сэлэнгийн сав нутгаар 

21-30 мм, Их нууруудын хотгор болон олон нууруудын хөндий, говийн нутгаар 3-12 мм, бусад нутгаар 13-20 мм 

ордог. Гэвч 1988, 2002, 2003 онд ихэнх нутгаар  уур амьсгалын дунджаас 1-3 дахин их бороо орсон бол 2004, 

2018 онд ихэнх нутгаар тун бага бороо оржээ. Зургаадугаар сард Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулархаг нутгаар 50-

70мм, говийн нутгаар 8-28 мм, бусад нутгаар 29-46 мм бороо ордог ба сарын сүүлчээр үргэлжилсэн хүйтэн бороо 

орох тохиолдол цөөнгүй тохиолддог. Долоо ба наймдугаар  сард зуны улиралд орох борооны 70 гаруй хувь нь 

ордог бөгөөд төвийн нутгийн баруун, зүүн зүгийн нутгийн хойд болон зүүн өмнөд хэсгээр 78-107 мм, баруун ба 

говийн нутгаар 13-40 мм, бусад нутгаар 45-75 мм бороо ордог боловч 1980, 1981, 1988, 2000-2002, 2007, 2010, 

2015, 2017 онд ихэнх нутгаар дунджаас харьцангуй бага бороо орж, гантай байв.  

Сүүлийн жилүүдэд их нутаг хамарсан зүс бороо орох тохиолдол багасч, ихэвчлэн түр зуурын ширүүн аадар 

бороо зурвас газраар орох нь ихсэж байна.  Харин 1990, 1993, 1994, 1998, 2012, 2018 онд ихэнх нутгаар, 1997 

онд нутгийн төв хэсгээр,  2003 онд нутгийн баруун хагаст уур амьсгалын дунджаас 1-3 дахин их бороо оржээ. 9 

дүгээр сараас борооны хэмжээ багасаж, орох тохиолдол нь цөөрдөг ба төв ба зүүн зүгийн нутгийн хойд хэсгээр 

32-44 мм, баруун ба говийн нутгаар 4-15 мм, бусад нутгаар 17-30 мм ордог ба зарим сэрүүн жилд сарын сүүлчээр 

уулархаг нутгаар нойтон цас ордог байна.  



Түүнчлэн ОЖД-аар дулааны улиралд бүс нутгуудын ихэнхийг хамарч 2 мм-ээс их хур тунадас 3-аас дээш 

хоног орж эхэлсэн ба дууссан өдрийг (3 дугаар зураг)-д харуулав. 

Зураг 3. Их хур тунадас орж эхэлсэн ба дууссан өдрүүд 

Хүчтэй салхи шуурга шуурах тохиолдол тавдугаар сард олон ажиглагддаг. Тухайлбал: 1993, 1996 онд Говь-

Алтай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Хэнтий, Сүхбаатар, Өмнөговь, Дорноговийн нутгаар 30-40 м/с хүрч онц хүчтэй 

цасан ба шороон шуурга шуурч, төв орон нутгийн олон аж ахуйн байгууллага, иргэдэд ихээхэн хохирол учруулсан 

байна. Долоо, наймдугаар сард их хэмжээний газар нутгийг хамарсан хүчтэй салхи шуурга тохиолдох нь ховор 

боловч аянга цахилгаантай аадар борооны өмнө салхи түр зуур 24-28, зарим үед 30 м/с-ээс давах тохиолдол 

гардаг.  

Намрын эхний цочир хүйтрэлт наймдугаар сард уулархаг нутаг болон газар тариалангийн бүс нутгаар 

голчлон ажиглагддаг. Есдүгээр сард цочир хүйтрэлт ажиглагдах тохиолдол нэмэгддэг онцлогтой.  

3.2 Гол мөрний хаврын улирлын мөсний үзэгдэл эхлэх, мөснөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 

Монгол орны ихэнх гол мөрөнд хаврын мөсний үзэгдэл 3 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногт эхэлж усан зах үүсэх, 

мөс харлах, мөсөн дээгүүр ус урсах зэрэг үзэгдэл ажиглагдан урин дулаан цаг ирж агаарын температур 

дулаарсантай холбоотой тус үзэгдлүүд идэвхэжсээр гол мөрөн 4 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногт мөснөөс бүрэн 

чөлөөлөгддөг. Харин энэ жилийн хувьд гол мөрөн мөснөөс бүрэн чөлөөлөгдөх хугацаа ОЖД-ийн орчим зарим 

томоохон голуудад 5-10 хоногоор эрт ажиглагдах ба хаврын мөсний үзэгдэл зарим газраар ОЖД-аас 5-15 

хоногоор эрт ажиглагдах төлөвтэй байна. Тухайлбал Хөвсгөлийн уулсаас эх авсан Эг, Бүгсий, Бэлтэс, Орхон, 

Сэлэнгийн дагууд, Хангай нурууны араас усжих Идэр, Чулуут, Хануй Хэнтэй нуруунаас усжих Туул, Хараа, Ерөө, 

Онон, Хэрлэн, Халх, Улз голуудад хаврын мөсний үзэгдэл ОЖД-аас харьцангуй эрт ажиглагдах төлөвтэй байгаа 

бол Алтай нуруунаас усжих Буянт, Ховд, Сагсай, Турган, Харбут, Булган голуудын хувьд 5-10 хоногоор оройтож 

ажиглагдана. Гол мөрний эхээр мөсний үзэгдэл дөрөвдүгээр сарын эхэн үеэр, голын дунд ба адгаар гуравдугаар 

сарын сүүлийн арав хоногт эхэлж, дөрөвдүгээр сарын 20-30 хооронд ихэнх гол мөрөн мөснөөс  бүрэн 

чөлөөлөгдөнө. 

Хаврын шар усны үерийн тухайд олон жилийн ажиглалт хэмжилтээс харахад Хөвсгөлийн уулс, Хангай, 

Хэнтэй нуруунаас эх авсан голуудад 4 дүгээр сарын эхний 10 хоногт эхэлж 5 дугаар сарын эцсээр дуусдаг бол 

Монгол алтайн нуруунаас эх авсан Буянт, Ховд, Сагсай, Турган, Харбут, Булган голуудын хувьд шар усны үер 

өндөрт орших мөсөн гол, мөнх цастай уялдан 8 дугаар сарын дунд үе хүртэл ажиглагддаг.  

Шар усны  үерийн хэмжээ, эрч хүч нь цасны зузаан, нягт, цасан дахь усны нөөц агаарын температурын 

хэлбэлзлийн онцлогоос хамаарч жил бүр харилцан адилгүй байдаг. Цасны нягт түүнд агуулагдах усны нөөц 2 

дугаар сарын 2,3 дугаар 10 хоногт хамгийн их хэмжээндээ хүрдэг. Хаврын шар усны үерийн урсац цасны нөөц 

уснаас ихээхэн хамаарах боловч тухайн үеийн агаарын температур чухал үүрэгтэй. 

Дөрөв. ДУЛААН УЛИРЛЫН ТӨЛӨВ 

4.1 2020 оны V-IX сарын цаг агаарын мэдээ 

Тавдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завханы 

зүүн, Баянхонгорын хойд, Архангайн баруун, Өвөрхангайн баруун хойд, Төв аймгийн зүүн хойд хэсгээр 40C 

хүйтнээс 80C дулаан, Өмнөговь, Дорноговийн ихэнх нутаг, Говь-Алтай, Баянхонгорын өмнөд хэсгээр 15-200C, 

бусад нутгаар 8-140C дулаан байдаг. 

5 дугаар сарын агаарын температур Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн нутаг, Говь-Алтай, Завхан аймгуудын 

баруун хэсгээр олон жилийн дунджийн орчим, бусад нутгаар олон жилийн дунджаас 1.5-2.00C-аар дулаан байх 

төлөвтэй байна. ( 4 дүгээр зураг). 



 

Зураг 4. 5 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(С0) 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар Архангай, Булган, Сэлэнгийн ихэнх нутаг, Хөвсгөл, Төв аймаг, Хэнтий, 

Дорнодын хойд хэсгээр 20-30 мм, Өмнөговь, Говь-Алтай, Ховд, Дорноговийн ихэнх нутаг Баянхонгор, Дундговийн 

өмнөд хэсгээр 4-10 мм, бусад нутгаар 10-20 мм хүртэл хур тунадас ордог байна. 

5 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас Хэнтийн зүүн хойд, Дорнодын хойд хэсгээр ОЖД-ийн орчим буюу 15-

25 мм, бусад нутгаар ОЖД-аас бага хур тунадас орох төлөвтэй байна (5 дугаар зураг). 

 

Зураг 5. 5 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм) 

Зургадугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар  Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завханы 

зүүн, Баянхонгорын хойд, Архангайн баруун хэсгээр 0-120C, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, 

Дундговийн өмнөд хэсэг, Дорнодын зарим газар, Сүхбаатарын баруун өмнөд хэсэг, Өмнөговь, Дорноговийн 

ихэнх нутгаар 18-260C, бусад нутгаар 12-180C дулаан байдаг байна.  

6 дугаар сарын агаарын температур Баян-Өлгий, Увсын нийт нутаг, Ховд, Завхан, Хөвсгөл аймгуудын хойд 

хэсгээр ОЖД-ийн орчим, бусад нутгаар ОЖД-аас 1.5-2.00C-аар дулаан байх төлөвтэй байна (6 дугаар зураг). 



 

Зураг 6. 6 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(С0) 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар Хөвсгөл, Архангай, Булган, Сэлэнгийн ихэнх нутаг, Өвөрхангай,Төв, 

Хэнтийн хойд, Дорнод, Сүхбаатарын зүүн өмнөд хэсгээр 50-80 мм, Баян-Өлгий, Увс, Өвөрхангайн өмнөд, 

Завханы баруун хэсэг, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговийн ихэнх нутгаар 8-30 мм, 

бусад нутгаар 30-50 мм хүртэл хур тунадас унадаг ажээ. 

6 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын нийт нутаг, Дорноговийн зүүн 

хойд хэсгээр ОЖД-ийн орчим, бусад нутгаар ОЖД-аас бага хур тунадас орох төлөвтэй байна(7 дугаар зураг). 

 

Зураг 7. 6 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм) 

Долдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завханы 

зүүн, Баянхонгорын хойд хэсэг, Архангайн баруун хэсгээр 2-160C, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, 

Дундговийн өмнөд хэсэг, Өмнөговь, Дорноговийн ихэнх нутгаар 22-280C, бусад нутгаар 16-220C дулаан байдаг 

байна. 

   7 дугаар сарын агаарын температур Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Завхан, Баянхонгорын нутаг, 

Хөвсгөл, Архангай, Өвөрхангай, Өмнөговийн баруун хэсгээр ОЖД-ийн орчим, бусад нутгаар дунджаас 1.5-2.00C-

ээр дулаан байх төлөвтэй байна (8 дугаар зураг). 



 

Зураг 8. 7 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(С0) 

Сарын нийлбэр хур тунадасны олон жилийн дунджаар Хөвсгөл, Архангай, Булганы ихэнх нутаг, 

Өвөрхангайн баруун хойд, Төв аймгийн зүүн хойд, Сэлэнгийн баруун, Хэнтийн хойд, Дорнодын хойд болон зүүн 

хэсгээр 80-120 мм, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дорноговийн ихэнх нутаг, Увс, Өвөрхангай, 

Дундговийн өмнөд, Завханы баруун өмнөд хэсгээр 10-40 мм, бусад нутгаар 40-80 мм хүртэл бороо ордог байна. 

7 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Дундговь 

Өмнөговийн нутаг, Төв аймаг болон Өвөрхангайн зүүн өмнөд хэсгээр ОЖД-аас ахиу, бусад нутгаар ОЖД-ийн 

орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна (9 дүгээр зураг). 

 

Зураг 9. 7 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм) 

Наймдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, 

Завханы зүүн, Баянхонгорын хойд хэсэг, Архангайн баруун хэсгээр 0-120C, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, 

Өвөрхангайн өмнөд хэсэг, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Сүхбаатар, Дорнодын ихэнх нутгаар 18-260C, бусад 

нутгаар 12-180C дулаан байдаг байна. 

8 дугаар сарын агаарын температур Өмнөговийн нутаг, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, 

Дорноговийн өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас 1.5-2.00C-аар дулаан, бусад нутгаар ОЖД-ийн орчим байх 

төлөвтэй байна (10 дугаар зураг). 



 

Зураг 10. 8 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(С0) 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар Хөвсгөл, Архангай, Булган, Сэлэнгийн ихэнх нутаг, Төв, Хэнтий, 

Дорнодын хойд хэсгээр 70-100 мм, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь, 

Дорноговийн ихэнх нутаг, Завханы баруун, Өвөрхангайн өмнөд хэсгээр 10-40 мм, бусад нутгаар 40-70 мм ордог 

байна. 

8 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас Увс, Хөвсгөл аймгуудын нийт нутаг, Баян-Өлгий, Завхан, Булган 

Архангайн хойд хэсэг, Сэлэнгийн бауруун хойд хэсгээр ОЖД-аас ахиу, бусад нутгаар ОЖД-ийн орчим хур 

тунадас орох төлөвтэй байна (11 дүгээр зураг). 

 

Зураг 11. 8 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм) 

Есдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завханы 

зүүн, Баянхонгорын хойд, Архангайн баруун, Төв аймгийн зүүн хойд хэсгээр 40C хүйтнээс 60C дулаан, Өмнөговь, 

Дорноговийн нутаг, Говь-Алтайн, Баянхонгорийн өмнөд хэсгээр 14-200C, бусад нутгаар 6-140C дулаан байдаг 

байна. 

9 дүгээр сарын агаарын температур Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор,  Өмнөговийн нутаг, 

Завхан, Өвөрхангай аймгуудын ихэнх нутаг, Архангай, Дундговь, Дорноговийн баруун урд хэсгээр ОЖД-аас 1.5-

2.00C-аар дулаан, бусад нутгаар ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна (12 дугаар зураг). 



 

Зураг 12. 9 дүгээр сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(С0) 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар  Хөвсгөл, Булган, Төв,  Хэнтий, Дорнодын хойд хэсэг, Сэлэнгийн 

нутгаар 30-40 мм, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговийн ихэнх 

нутаг, Завхан, Сүхбаатарын баруун өмнөд, Өвөрхангайн өмнөд хэсгээр 4-15 мм, бусад нутгаар 15-30 мм хур 

тунадас ордог байна.  

9 дүгээр сарын нийлбэр хур тунадас Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Өмнөговийн нутаг, Баянхонгорын 

ихэнх, Завханы баруун хэсэг, Өвөрхангай, Дорноговийн өмнөд хэсгээр ОЖД-ийн орчим, бусад нутгаар ОЖД-аас 

ахиу хур тунадас орох төлөвтэй байна (13 дугаар зураг). 

 

Зураг 13. 9 дүгээр сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм) 

  Сарын дундаж агаарын температур 5 дугаар сард төв, зүүн говийн аймгуудын нутгаар, 6 дугаар сард 

баруун аймгуудын өмнөд хэсгээр, 7 дугаар сард нутгийн зүүн хагаст, 8 дугаар сард говийн аймгуудын өмнөд 

хэсгээр, 9 дүгээр сард баруун аймгуудын нутаг, говийн нутгийн баруун хэсгээр ОЖД-аас 1.5-2.00C-аар дулаан, 

бусад нутгаар ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна.  

  Хур тунадас 5 дугаар сард зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр, 7 дугаар сард говь болон зүүн аймгуудын 

нутгаар, 8 дугаар сард баруун болон төвийн аймгуудын хойд хэсгээр, 9 дүгээр сард төв болон зүүн аймгуудын 

нутгаар ОЖД-аас ахиу, 5 болон 6 дугаар саруудад баруун, төв говийн аймгуудын нутгаар ОЖД-аас бага хур 

тунадас орох төлөвтэй байна.  

4.2 2020 оны хаврын хөрсний угтвар чийгийн мэдээ 

Тариалан бүхий нутгаар 2019 оны намар хөрс хөлдөж эхлэхээс өмнө тодорхойлсон хөрсний чийгийн явуул 

судалгааны мэдээ болон 2020 оны 3 дугаар сарын цасан бүрхүүлийн мэдээнд үндэслэн 2020 оны хаврын 

хөрсний угтвар чийгийн урьдчилсан мэдээг тооцоолж гаргав.  

Уриншилсан талбайн 0-20, 0-50 см гүний ашигтай чийгийн нөөц Сэлэнгийн Ерөө, Баруунбүрэн, 

Алтанбулаг, Номгон, Зүүнбүрэн, Дархан-Уулын 5-р бригад, 4-р бригад, Алтангадас, 8-р бригад, Төвийн  



Жаргалантад хангалттай, Булганы Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Сэлэнгийн Түшиг, Цагааннуур, Орхон, Хушаат,  

Төвийн Угтаал, Баянчандмань, Хөвсгөлийн Тариалан, Орхоны Улаантолгойд дунд зэрэг, Архангайн 

Түвшрүүлэх, Булганы Тэшиг, Бүрэгхангай, Дорнодын Халхгол, Казакын нуур, Өвөрхангайн Хархорин, Сэлэнгийн 

Баруунхараа, Зүүнхараа, Дархан-Уулын Цайдам, Төвийн  Эрдэнэсант, Борнуур, Цээл, Хэнтийн Хурхын хөндий, 

Биндэр, Яргайт, Хөвсгөлийн Эрдэнэбулганд хангалтгүй байх төлөвтэй байна.  

Харин гуурстай талбайн хувьд Сэлэнгийн Ерөө, Баруунбүрэн, Номгон, Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Дархан 

Уулын 6-р бригад, Төвийн Баянчандмань, Жаргалантад хангалттай, Сэлэнгийн Цагааннуур, Дархан-Уулын 

Алтангадас, Дорнодын Модон гүүр, Хөвсгөлийн Тариаланд дунд зэрэг, Булганы Бүрэгхангай, Хутаг-Өндөр, 

Тэшиг, Сэлэнгэ, Дорнодын Халхгол, Сэлэнгийн Түшиг, Орхон, Баруунхараа, Хушаат, Зүүнхараа, Дархан-Уулын 

Цайдам, Төвийн Угтаал, Эрдэнэсант, Борнуур, Увсын Баруунтуруун, Хөвсгөлийн Эрдэнэбулган, Хэнтийн Биндэр, 

Яргайт, Хурхын хөндий, Орхоны  Улаантолгойд хангалтгүй байхаар байна. Хөрсний ашигтай чийгийн нөөцийг 

сумдаар гаргаж (Хүснэгт 1) -д үзүүлэв. 

Хүснэгт 1. Хөрсний ашигтай чийгийн нөөц 

 

4.3 Гол мөрний хаврын мөсний үзэгдлийн мэдээ 

Харин энэ жилийн хувьд 4 дүгээр сарын урьдчилсан мэдээнээс ихэнх нутгаар ОЖД-аас дулаан байх 

төлөвтэй байгаа бөгөөд тухайн үеийн цаг агаарын эрс дулааралтаас шалтгаалан голын мөсөн бүрхүүл задрах, 

цөн түрэх, хайлсан цасны ус мөсөн дээгүүр  урсах зэрэг үзэгдэл нэгэн зэрэг эрч хүчтэй явагдаж улмаар цөнгийн 

хахаа үүсэж, ус эргээсээ хальж эрэг орчмын газар нутаг усанд автах эрсдэл үүснэ. 

Зарим гол мөрний хаврын мөсний үзэгдэл эхлэх, мөснөөс чөлөөлөгдөх хугацааг ус судлалын харуул 

орчмоор гарган (Хүснэгт 2)-д үзүүлэв. 

4.4 2020 оны зуны улирлын онцлог 

Зуны эхэн саруудад ихэнхи нутгаар ОЖД-аас дулаан,  хур тунадас татруу байх төлөвтэй байгаагаас  хуурайшилт 

ихтэй, шороон шуурганы давтамж өндөр, хангай, тал, хээрийн бүс нутгаар ой, хээрийн түймэр гарах нөхцөл 

бүрдэж болзошгүй байна.  

Сүүлийн жилүүдэд цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн давтагдал, эрч хүч нэмэгдэж байгаа тул зуны хугацаанд 

зурвас газраар үе үе ширүүн аадар бороо, мөндөр орж, үер буух, салхины түр зуурын хүчтэй ширүүсэлт 

ажиглагдах магадлал өндөр байна. Мөн хаврын сүүлч, зуны эхэн болон эцсээр  цочир хүйтрэх, зуны дунд үеэр 

хэд хоногоор хүчтэй халж үр тариа, бэлчээрийн болон таримал ургамлын ургалтад тааламжгүй нөлөөлөх, 9 

дүгээр сард нойтон цас орж тариа, хүнсний ногоо цасанд дарагдах зэрэг байгаль цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл 

ажиглагдаж болзошгүйг анхаарна уу. 

 



 

Хүснэгт 2. Мөсний үзэгдэл эхлэх, мөснөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

  Олон жилийн дундаж хугацаа 2020 оны прогноз 

 
д/д 

 
          Гол – Харуулын нэр 
 
 

 
Хаврын мөсний үзэгдэл 

Эхлэх 

 
Мөснөөс чөлөөлөгдөх 

 
Хаврын мөсний 
үзэгдэл эхлэх 

 
Гол мөснөөс бүрэн 

чөлөөлөгдөх 

  Дундаж эрт орой Дундаж эрт орой Хугацаа 

1 Сэлэнгэ мөрөн – Хутаг сум IV.12 IV.01 IV.21 IV.20 IV.04 V.08 IV.01 IV.15  

2 Сэлэнгэ мөрөн - Хялгант бригад IV.13 IV.02 IV.25 IV.20 IV.11 IV.28 IV.01 IV.20  

3 Сэлэнгэ мөрөн - Зүүнбүрэн сум IV.13 III.28 IV.21 IV.18 III.31 V.04 III.25 IV.15 

4 Эг гол - Эрдэнэбулган сум IV.11 III.11 V.04 IV.28 IV.01 V.19 III.25 IV.20 

5 Эг гол - Хантай бригад IV.19 III.28 V.01 IV.25 III.31 V.10 III.25 IV.20 

6 Дэлгэрмөрөн – Мөрөн сум  IV.08 III.07 V.04 IV.23 III.21 V.13 IV.05 V.07 

7 Идэр гол – Зүрх баг IV.18 III.25 V.05 IV.26 IV.09 V.21 IV.15 IV.25 

8 Орхон гол – Орхон сум IV.16 III.10 IV.28 IV.23 IV.07 V.04 III.25 IV.20 

9 Орхон гол – Сүхбаатар сум IV.11 IV.01 IV.27 IV.18 IV.07 V.05 III.30 IV.15 

10 Туул гол – Улаанбаатар хот  IV.21 IV.01 V.07 IV.27 IV.09 V.11 IV.01 IV.20 

11 Тэрэлж гол – Тэрэлж  IV.30 IV.05 V.28 V.08 IV.24 V.31 IV.05 V.05 

12 Хараа гол – Баруунхараа сум IV.03 III.21 V.02 IV.17 III.31 V.10 IV.01 IV.15 

13 Ерөө гол – Ерөө сум IV.10 III.15 IV.29 IV.21 IV.10 V.06 III.25 IV.15 

14 Хануй гол Эрдэнэмандал сум IV.14 IV.01 V.01 V.03 IV.15 V.25 IV.15 IV.20 

15 Онон гол – Биндэр сум IV.22 III.06 V.20 IV.27 III.26 V.25 III.25 IV.25 

16 Хэрлэн гол - Өндөрхаан сум IV.10 III.10 IV.26 IV.21 IV.03 V.11 III.20 IV.15 

17 Хэрлэн гол – Чойбалсан хот IV.04 III.09 IV.22 IV.18 IV.05 V.27 III.25 IV.10 

18 Завхан гол – Гуулин тосгон  IV.15 III.22 V.09 IV.30 IV.06 V.21 III.25 IV.25 

19 Байдраг гол – Байдраг сум  IV.11 III.27 V.14 V.10 IV.11 VI.04 IV.10 V.10 

20 Халх гол - Сүмбэр сум IV.15 IV.02 IV.28 IV.21 IV.06 V.04 III.31 IV.25 

21 Богд гол – Улиастай сум IV.12 III.02 V.09 V.01 III.28 V.27 IV.05 IV.30 

22 Түйн гол – Баянхонгор сум IV.12 IV.03 V.05 V.01 IV.12 V.23 IV.10 V.01 

23 Ховд гол - Өлгий сум IV.13 III.15 V.10 V.04 IV.07 V.22 IV.01 V.05 

24 Сагсай гол – Буянт сум IV.11 III.01 V.13 V.12 III.31 V.13 IV.10 V.15 

25 Булган гол – Булган сум IV.23 III.07 V.08 V.04 IV.13 V.20 V.05 V.10 



2020 оны хаврын тариалалтад баримтлах агрозөвлөмж                                                                    

Манай орон өндөр уул нурууд,өргөн уудам хээр тал хосолсон нутагтай болохоор газар тариалангийн бүсүүд нь 

хөрс, уур амьсгалын нөхцлөөр эрс ялгаатайгаар  барахгүй бүс дотроо цаг агаарын нөхцөл жил жилд харилцан 

адилгүй байдагаараа онцлогтой. Энэ зөвлөмжид тулгуурлан тухайн орон нутаг, нугын хэмжээнд талбай бүрээр 

нарийвчилсан агрозөвлөмж боловсруулж мөрдөж ажиллавал зохино.      

Монгол орны уур амьсгалын горимд хуурайшилт нэмэгдэж, дулааны улирал уртассан,  хавар эрт дулаарч, 

намар орой хүйтэрч, аагим халуун өдрийн тоо нэмэгдэж хахир хүйтэн нөхцөл зөөлөрч байгаа,  агаарын 5°С;10°С-

аас дээшхи ашигтай болоод идэвхтэй дулааны нийлбэр, хур тунадасны эрчим болон аадар бороо орох 

тохиолдол нэмэгдэж, хур тунадасны улирлын хувиарлалт өөрчлөгдөн гамшигт үзэгдлийн давтагдал ихсэж, 

эрчим нь нэмэгдэж байгаа зэрэг олон сөрөг үр дагаварууд бий болоод байна. Хуурай гандуу уур амьсгалтай 

манай орны нөхцөлд таримлаас тогтвортой арвин ургац авах боломжийг хязгаарлаж байгаа гол хүчин зүйл нь 

хөрсний чийгийн хангамж юм. Иймээс хөрсний чийгийн нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлэх гол эх үүсвэр нь орсон хур 

тундасыг хөрсөнд бүрэн шингээж хуримтлуулж авах уриншийн боловсруулалтын тоо, төрлийг хөрсний онцлогт 

тохируулан зөв сонгох явдал чухал болно.  

Төвийн бүс. Манай орны газар тариалангийн бүтээгдэхүүний 60 гаруй хувийг үйлдвэрлэдэг энэ бүсэд 5-р сарын 

дундаж температур Хөвсгөл, Архангайн ихэнх нутгаар 5-10 градус буюу олон жилийн дундаж орчим, бусад нутагт 

олон жилийн дундажаас 1.5-2.0 градусаар дулаан тул үр суултын гүний дулааны хангамж сайжрах боловч нөгөө 

талдаа хөрс эрт халж чийг ууршилт нэмэгдэх сөрөг нөлөөтэй. 

Тариалангийн төв бүсэд энэ хавар хөрсний чийг, ялангуяа хойд хэсэгтээ   чамлахааргүй хэмжээнд байна.  

Угтвар чийгээр Булганы Хутаг, Сэлэнгийн Ерөө, Баруунбүрэн, Номгон, Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Дархан-уулын 

ихэнх талбай, Төв аймгийн Жаргалант, Хөвсгөлийн Тариалан, Эрдэнэбулганд хангалттай, Булганы Сэлэнгэ, 

Өвөрхангайн Хархорин, Сэлэнгийн  Зэлтэр, Цагааннуур, Орхон, Хушаат, Зүүнхараа,Төв аймгийн Угтаал, 

Баянчандмань, Хэнтийн Яргайт,Орхон-Уулын Улаантолгойд дунд зэрэг, Архангайн Түвширүүлэх, Булганы 

Тэшиг, Бүрэгхангай, Сэлэнгийн Баруунхараа, Дархан-Уулын Цайдмын талбай,Төв аймгийн Эрдэнэсант, 

Борнуур, Цээл сумдад хангалтгүй байгаа дүн гарчээ. Угтвар чийгийн хэмжээ ийнхүү   бүс дотроо мэдэгдэхүйц 

ялгаатай байгаагаар барахгүй нэг сумын бараг зэргэлдээ байрлалтай талбайнуудад харилцан адилгүй  байх 

тохиолдол цөөнгүй байна. Энэ бол тарилтын технологид зайлшгүй харгалзах үзүүлэлт бөгөөд газар дээр нь 

зохицуулж шийдвэрлэх асуудал юм. Угтвар чийг хичнээн хангалттай байсан ч буудайн ургалтанд зарцуулагдсаар 

бутлалтаас хойш газрын дээрхи масс нь ихсээд ирэх үед ус дутагдан ургамал гандаж эхэлдэг. Иймээс гандалт 

эхлэхээс өмнө  хур бороо орох нөхцлийг бүрдүүлэх ёстой, өөрөөр хэлбэл угтвар чийгийг  хадгалж анхны 

бороотой залгуулна гэсэн үг. Үүнийг хэрэгжүүлэх хөшүүрэг нь тарих хугацаа,үрийн норм,үр суулгах гүн,сортын 

болц юм.  

6-р сард төв бүсэд олон жилийн дунджаас 1.5-2.00 С дулаан байх төлөв гарсан нь хөрснөөс ууршиж 

алдагдах  чийгийг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг.  Энэ сөрөг нөлөөг багасгаж ургацыг хамгаалдаг тунадасны хэмжээ олон 

жилийн дунджаасаа бага байх төлөвтэй. Ийм нөхцөлд хэт эрт таривал буудай бутлалтаас гол хатгалтын 

шатандаа ганд нэрвэгдэх аюултай. 6-р сарын хур тунадас ургацад шийдвэрлэх үүрэгтэй бөгөөд хэмжээний хувьд 

олон жилийн дунджаас бага хур тунадас  орохоор байгаа ч  үр дүн нь хэдийд ямар хэмжээтэй орохоос шууд 

хамаардаг. Хэрэв  унах тунадас нь сарынхаа 2-р хагаст багтаж ашигтай (1удаагийн оролтоор 5 мм-ээс дээш) 

хэмжээгээр орвол хөрсний угтвар чийг хангалттай юмуу дунд зэрэг хэмжээтэй байгаа газруудад 3.5 сая ширхэг, 

хангалтгүй чийгтэй талбайд 3.0 сая ширхэг соёолох чадалтай үрээр тухайн нутагт тариалах тохиромжтой 

хугацаанд тарина. Энэ жилийн цаг уурын гандуу нөхцөлд тухайн орон нутагт зохицсон эх орны нутагшсан 

сортуудыг тариалах, нэн ялангуяа ганд тэсвэртэй сортыг сонгож тариалах чиглэл баримталбал зохино. 

Тухайлбал  тариалангийн төв бүсэд буудайн Дархан-144, Дархан-181, Бурятская-34, Сэлэнгэ, Алтайская-530 

зэрэг  дунд оройн болцтой сортуудыг тариалалтын эхний хугацаанд, дунд болцтой Дархан-34, Дархан-74, Арвин 

/Дархан-166/, Бурятская-79, Бурятская остистая, Алтайская-100, Алтайская-325 зэрэг сортуудыг тариалалтын 

тохиромжтой хугацаанд, эрт болцтой Халх гол-1, Дархан-131, Дархан-160 сортуудыг тохиромжтой хугацааны 

сүүл рүү тариалах шаардлагатай.  

Харин тарихын өмнө үрийг нарлуулах, фракцлах, ариутгах  ажлыг заавал хийнэ. Гуурстай талбайд тарих 

эсэхээ орон нутгийн хэмжээнд өөрсдөө шийдэх бөгөөд хэрэв тарих бол үртэй  хамт азотын  бордоог  20 кг-аас 

(үйлчлэх бодист шилжүүлснээр) багагүй хэмжээгээр  хийж өгвөл сайн. Хог ургамал бага,тэгш гадаргуутай 

талбайд СЗС маягийн суман хошуутай үрлүүрээр 6-7 см гүнд эхний ээлжинд шууд тарина. 

Чийг хангалтгүй, хог ургамалтай юмуу  ховил шан ихтэй, гадаргуу нь  тэгш биш  талбайг сийрүүлж тэгшлээд 

бул явуулж тарилтанд сайтар бэлдсэний дараа цаг агаарын мэдээг харгалзан бороог угтуулж 5-р сарын сүүлчээр 

үрийн нормыг бага зэрэг нэмэгдүүлээд 3-5 см гүнд эрт болцтой сортоор тариална.  



2019 онд хураалтын үед хур тунадас ихтэй байснаас тариа түрүүн дээрээ ургаж соёолох, болц гүйцээгүй 

ногоон тариа нэлээд хэмжээгээр хураагдсан бөгөөд хэрэв тэр тарианаас тарих үрээ хадгалсан бол лабораторийн 

соёололтыг сайн шалгаж тариалах шаардлагатай.   

Үе үе бага зэргийн бороо орох нь хог ургамлыг ургуулах нэг нөхцөл болдог тул хог ургамал ихтэй талбайд 

буудайн бутлалтаас гол хатгалтын үе шатанд гербицид цацна.  Мөн гантай буюу гандуу жилүүдэд хортон шавж, 

өвчин гарах магадлалтай тул  гарсан тохиолдол бүрт тохирсон ургамал хамгааллын бодисыг шүршиж тэмцэнэ.  

Зүүн бүс. Энд хүйтэнгүй хоног үргэлжлэх хугацаа харьцангуй урт, 5,6 сард салхи ихтэй, анхны бороо нилээд 

хожуу ордогоороо төвийн бүсээс ялгаатай. Өнөө жилийн  хөрсний угтвар чийгээр энэ бүсэд багтдаг 

Хэнтий,Дорнод, Сүхбаатар аймгийн тариалан бүхий сумуудад хангалтгүй, дулааны хэмжээ  төвийн бүстэй адил 

олон жилийн дунджаас их байна. Ийм нөхцөлд тарих хугацааг тохируулах, сортыг зөв сонгоход  онцгой 

анхаарвал зохино, гэхдээ агротехникийн бусад элементүүд (үрийн норм,үр суултын гүн,сорт,ариутгал,талбайн 

тэгшилгээ)-д  нягт нямбай хандах хэрэгтэй.Зүүн бүсэд 6-р сард орох тунадас олон жилийн дундаж  орчимд,7-р 

сард дунджаас ахиу хэмжээтэй байгаа нь нааштай үзүүлэлт юм. Энэ бүсэд хөрсний угтвар чийгийн зарцуулалтыг 

зуны түрүүчийн бороотой залгуулахын тулд агротехникийн тохиромжтой хугацааныхаа эхний хагаст дундын 

болон дунд оройн сортуудыг, хугацааны сүүлч рүү эртийн сортыг сонгож, үрийн нормыг хуучин мөрддөг 

хэмжээнээсээ ялимгүй нэмэгдүүлээд таривал зохино.Тарилтыг өөртөө булгүй  үрлүүрээр хийсэн тохиолдолд 

араас нь заавал булдаж хөрсийг нягтруулж өгвөл зохино.   

Баруун бүс. Баруун ба говийн бүс нь хөрс уур амьсгалын хувьд усалгаатай тарихад тохиромжтой боловч 

Увс,Завхан аймгуудад үр тариа,тэжээлийн зарим ургамлыг услахгүйгээр ургуулдаг 60 шахам  мянган га газар 

байгаа,үүний ихэнх нь Увсын Баруунтуруун суманд байдаг. Услахгүйгээр ургац авдаг газар бол байгалиас 

бидэнд зориулж бүтээсэн үнэлж  баршгүй баялаг учраас алга дарам хэмжээтэй байсан ч  чамлалгүй ашиглах 

хэрэгтэй. Өнөө жил гуурстай талбайн хагалгааны давхаргад 16 мм, 0-50 см гүнд 47 мм чийгтэй байгаа нь дунд 

хангалттай үзүүлэлт, гэхдээ энд хавар цас оройтож хайлдаг болохоор тарилтын үед хөрс өнгөндөө голдуу 

чийгтэй байдаг онцлогтой. Энэ нь 6-р сард олон жилийн дунджаас бага байх тунадасны хомсдлыг ямар нэгэн 

хэмжээгээр нөхөх бололцоотой.  

Үрийн норм бага 2.5 сая буюу 100 кг орчим соёолох чадвартай үрээр агротехникийн тохиромжтой хугацааны 

сүүлийн хагаст тариалах талбайн 80 хүртэл хувьд нь  эрт болцтой сортыг, 20 орчим хувьд нь дундын болцтой 

сортыг хугацааны сүүлчээр тариална. Мөн тарих талбайгаа азотын бордоо бордох, тарилтын дараа булдах 

шаардлагатай.  

Газар тариалангийн салбарын эзэд, тариаланчид хөрсний үржил шимийг хамгаалсан, хөрсний чийгийн 

алдагдлыг бууруулсан, механик боловсруулалтыг цөөлж цомхотгосон, бордоо, ургамал хамгааллын арга 

хэмжээг зохистой хэмжээгээр хэрэглэж хэвшсэн,  байгаль экологид сөрөг нөлөөгүй дэвшилтэт техник, 

технологиор тариаланг хөтлөн явуулахаас гадна 

➢ Тариалангийн технологийн ажлыг зөвхөн мэргэжлийн агрономичийн удирдлага заавраар хэрэгжүүлэх 

➢ Тарилтын өмнөх хөрсний чийг, 5-6-р сарын цаг уурын мэдээг харгалзан тариалах технологио талбай 

бүрээр тогтоож байх 

➢ Чанарын шаардлага хангасан тэгшрэлт сайтай уриншид тариалах 

➢ Цэвэрлэж, дугаарлаж шинжилгээ хийлгэж стандартад тэнцсэн нутагшсан сортын нарлуулж , ариутгал 

хийсэн үрээр тариалах,  

➢ Усалгаагүй тариалангийн үр тарианы /бууц, ногоон бордуур хэрэглэснээс бусад/ талбайн хөрсийг хагалж 

элдэншүүлэхээс бүрэн татгалзах,  

➢ Дараа жил нь уриншлах талбайг заавал сүрэл цацагчтай комбайнаар хурааж сүрлийг талбайд цацах, 

сүрэл цацсан болон уриншилсан талбайд мал оруулахгүй байх,  

➢ Механик элдэншүүлэлттэй уриншийг намар сайн тэгшлээд дараа хавар нь аль болохоор хөдөлгөхгүй 

шууд тарих  

Монголын тариаланд  сүүлийн жилүүдэд 1-2 жилд нь ган хуурайшил тохиолдож ургац алдах нь ихэсч байгаа 

өнөөгийн нөхцөлд тариалангийн технологид заавал мөрдөх технологийн үйлдлийг цаг хугацаанд нь зөв мөрдөж 

ажиллавал  ургац авах боломж бүрэн бий.  

Цаг агаарын өөрчлөлт, ган хуурайшилт нь ургацын хэмжээ чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа ч цаг агаарын 

эрсдэлтэй нөхцөлд ч тариалах технологийн горимыг мөрдөж ажиллах шаардлагатай байна. 


