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2018 ОН 
Àðàá÷óóä XIV зууны эхэн ¿åä ã¿¿ã çîõèîìëîîð õýýë àâàõóóëàõ îðîëäëîãî õèéсэн нь ìàëûí 
¿ðæèëä хүн õºíäëºíãººñ оролцон зохицуулах гэсэн анхны оролдлого байсан ãýæ ò¿¿õýíä 
òýìäýãëýãäэн үлджээ.   

 
Малын зохиомол хээлтүүлэг гэдэг нь áóñäààñ äàâàìãàé 
¿ðæëèéí ¿íýò ÷àíàð бүхий шилмэл хээлтүүлэгчийн үрийг зохих 
технологийн дагуу авч,  хадгалаад хээлтэгч малын орооны үед 
үр тогтоох зорилгоор нөхөн үржихүйн эрхтэн системд 
зохиомлоор шахах арга ажиллагаа юм. Ýíэхүү арга нь 
биотехнологийн шинжлэх ухааны õàìãèéí хялбар, оновчтой, 
хямд арга бөгөөд гэрийн тэжээвэр амьтны удам зүйг 
сайжруулахад түгээмэл хэрэглэгддэг.   
 

  
 
Зохиомол хээлтүүлгийн давуу тал:  

 

• Шилмэл хээлтүүлэгчийн удам зүйн 
дэвшлийг богино хугацаанд олон тооны 
хээлтэгч малд хүртээн ашиг шим сайтай 
малтай болох боломжийг бий болгодог. 
Дур зоргын хээлтүүлэгт нэг бухыг 
сайндаа л 3-5 жил ашиглаж, хамгийн 
ихдээ 200 тугал авах боломжтой бол 
зохиомол хээлтүүлэгт ашиглах шилмэл 
бухнаас 100 мянга хүртэлх тугал авах 
боломж бий.   

 

     

 Үржил, ашиг шимийн сайжралтыг үр 
төлдөө баттай удамшуулах уäàì, 
ãàðâàëü íü òîäîðõîé хээлтүүлэгчээс 
авсан үрийг зохиомол хээлтүүлэгт 
ашигладаг.  Удам, гàðâàëü òîäîðõîé гэж 
тухайн малын эцэг, эх, эмэг, өвгийн 
болон үр төлийнх нь үүлдэр, угсаа, ашиг 
шим, нөхөн үржихүй, ºñºëò õºãæèëò, 
эрүүл мэндийн талаарх бүрэн бүртгэл, 
ìýäýýëëýëд тулгуурлан шилэн 
сонгогдсон хээлтүүлэгчийг хэлдэг. 

 



   

• Үргүйдэл, сувайралтын үндсэн 
шалтгаан болох нөхөн үржихүйн замын 
эмгэг, халдвар тархахаас найдвартай 
урьдчилан сэргийлдэг.  
Учир нь эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт 

оруулж, эрүүл гэдэг нь батлагдсан 

шилмэл хээлтүүлэгчээс ариун цэвэр, 

эрүүл ахуйн чанд дэглэмийн дор авсан 

үрээр íýã óäààãèéí õýðýãëýýíèé öýâýð 

áàãàæ, хэрэгсэл ашиглан хээлтүүлэг 

хийдэг 

 

  

• Үржүүлгийн бусад аргаас хямд 
зардалтай   

 

  

• Хээл авалтын хувь өндөр 
 

   

• Үнээг хээлтүүлсэн хугацаа тодорхой 
тул саалинд хамрагдах хугацаа, 
ширгэлт, төллөлт гэх мэт аж ахуйн 
менежментийг зөв төлөвлөхөд тустай 
àðãà.  

 

 
Монгол улс нь хүн амынхаа хүнсний хэрэгцээг хангах, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн түүхий эдийн 
найдвартай эх үүсвэрийг бүрдүүлэх арвин ашиг шимтэй малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор зохиомол хээлтүүлгийн аргыг 1953 онд анх нэвтрүүлж 1958 онд  “Малын 
зохиомол хээлтүүлгийн төв станц”-ийг байгуулснаар Малын удмын сангийн үндэсний төвийг 
суурийг тавигдсан юм.  
 
Бүх аймагт салбар станциуд ажиллаж /1965-1990 онд/ жилдээ 1.0 сая хонь, 40.0 гаруй 
мянган үнээ, 80 гаруй мянган ямааг зохиомлоор хээлтүүлж байсан өргөн хүрээтэй үржлийн 
ажлын үр дүнд манай улсад урьд өмнө огт байгаагүй махны үүлдрийн үхэр, буржгар хурганы 
арьсны болон нарийн, нарийвтар ноост хонины үүлдрүүд, ноосны чиглэлийн ямааг шинээр 
бий болгож, 4 үүлдэр, хэвшлийн үхэр, 10 үүлдэр, омгийн ноолуурын ямаа, 1 үржлийн 
хэсгийн ноосны ямаа, 20 үүлдэр, үүлдрийн болон үржлийн хэсэг, омгийн хонийг 
баталгаажуулсан билээ.  



 
Хот суурин газрын хүн амын сүү, цагаан идээний хэрэгцээг хангах зорилгоор 1959-1988 
онуудад гадаад орнуудаас импортлосон 6000 орчим Хар тарлан, Талын улаан, 
Симменталь, Алатау үүлдрийн үнээ, гунжийг үржил селекцийн цэгцтэй хөтөлбөрийн 
хүрээнд дан зохиомол хээлтүүлгийн аргыг ашиглан 1990-ээд оны эхэн үед тоо толгойг нь 
54.0 мянгад хүргэж чадсан юм. 
 

 

 Дэлхий дахинд сүү, махны 
үхрийн удамзүйн дэвшил 
геометрийн прогрессоор 
жилээс жилд дээшилсээр 

 

 

 

Бидний зорилго: Сүүний, махны хэвшлийн үхрийн үүлдэрлэг байдлыг сайжруулан арвин 

ашиг шимтэй сайн малтай болж ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх  

   

Арга зам нь:  

• Дэлхийн хэмжээний сайжруулагч бухны үрийг зохиомол хээлтүүлэгт ашиглан 
малынхаа үүлдэр, угсааг сайжруулах  

• Үхэр сүргээ сүүний үхрийн гарваль, ашиг шимийн бүртгэл мэдээллийн санд 
хамруулан удамзүйн сайжралтыг хянах  

• Өмнөх 3 үеийн болон хойч 1 үеийн гарваль, ашиг шим тодорхойгүй бух ашиглахгүй 
байх!!! 

 
Зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг малын нөхөн үржихүйн зохих мэдлэгтэй, дадлага 
туршлагатай,   хээлтүүлгийн техникч гүйцэтгэдэг. Иймээс та манай төвтэй холбоо барьж 
эсвэл өөрийн орон нутагт байх зохиомол хээлтүүлгийн техникчтэй холбогдон малын 
чанараа сайжруулах үржлийн үйлчилгээгээ аваарай.   
 

Зохиомол хээлтүүлгийн талаар мэдээлэл өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх хүмүүсийн 
байршил, холбоо барих утасны жагсаалт 

 



Д/Д Нэрс Байршил Холбоо барих утас 

1 Ч.Түмэн-Өлзий УБ, МУСҮТ 456890; 99735254 

2 Д.Жамбацадимад УБ, МУСҮТ 456890; 99988212 

3 Г.Түвшинтуяа УБ, МУСҮТ 456890; 88073468 

4 Б.Цэнд-Аюуш УБ, МУСҮТ 456890; 

5 Ч.Батчимэг Улаанбаатар 99980183 

6 Б.Дорждэрэм Улаанбаатар, СХД 94112607 

7 Л.Цэдэнсодном Улаанбаатар, СХД, 21-р хороо 91896659, 96444046 

8 Х.Очирбат Улаанбаатар, БЗД, Гачуурт 99889573 

9 Д.Гэндэндарам Төв, Борнуур 95281904 

10 П.Наранбаатар Төв, Батсүмбэр 99793754 

11 М.Доржханд Төв, Батсүмбэр 93010937 

12 Р.Туяа Төв, Баянчандмань 95765005 

13 Д.Наранцэцэг Төв, Баян  89093479 

14 Б.Батхүү Дорнод 89695006 

15 П.Энхтуяа Сэлэнгэ, Сүхбаатар 99823406 

16 Б.Буянт Сэлэнгэ, Цагааннуур 99245863 

17 Ч.Гантөгс Сэлэнгэ, Хушаат 99012818 

18 Ч.Эрдэнэсэд Сэлэнгэ, Мандал 99146863 

19 Б.Отгонгэрэл Дархан-Уул 99344498 

20 Ä.Îþóí÷èìýã Орхон 99065226 

21 Ц.Бадамсэд Орхон, Жаргалант 99354319 

22 Б.Цолмонбаатар Хэнтий 89003134 

23 н.Түвшинжаргал Булган, Гурван булаг 88228922 

 
 

МАЛЫН УДМЫН САНГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ 

 


