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CHEMICAL AND BIOLOGICAL METHODS OF CONTROL PINK
BITTERLING OF VEGETABLE CROPS IN SOUTH REGION
R. K. Zhumakhanova, Zh. A. Baimagambetova
South Kazakhstan State University named after M. Auezov
E-mail: roza_aru76@mail.ru
Key words: weed, oxtongue, herbicide, vegetables, entomophage.
Abstract. This article investigates the effectiveness of chemical and biological methods of controlling quarantine-weed poisonous plant pink bitterling of the South region.
ƏОЖ 632.51

ОҢТҮСТІК ӨҢІРІНДЕГІ КӨКӨНІС ЕГІСТІГІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН
У КЕКІРЕНІ ЖОЮДЫН ХИМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ
БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛДАРЫ
Р. К. Жұмаханова, Ж. А. Баймағамбетова
М. О. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан
Тірек сөздер: арамшөп, у кекіре, гербицид, көкөніс, энтомофаг.
Аннотация. Соңғы 15-20 жылдары көкөністерді арамшөптерден қорғау мəселесі бойынша Оңтүстік
аймақта жаңа жүйелік гербицидтерді пайдалана отырып зерттеулер жүргізілуде. Облыстың көкөніс алқаптарында зиянды көпжылдық арамшөптер кездеседі: у кекіре, құмай, ажырық, шырмауық т.б. Сондықтанда,
көкөністерді өсіруде арамшөптермен күресудін химиялық жəне биологиялық шараларын зерттеу ғылыми
жəне практикалық қызығушылық танытып жəне зерттеудің басым бағыты болып табылады. Осы мақалада
Оңтүстік өңірінде көкөніс егістігінде кездесетін арамшөп түрі – у кекірені жоюдың химиялық жəне биологиялық тəсілдері көрсетілген.

Кіріспе. ОҚО республикадағы көкөністі негізгі өндіруші аймақ жəне солтүстік аймақтарды
көкөністермен қамтамасыз етеді. Еліміздің бүкіл əлемдік сауда ұйымына кіру алдында тұрғанда
біз, тауарлық жəне дəмдік сапасы жоғары көкөністер өндіруіміз қажет. Өйткені нарықтың қатаң
жағдайларында басқа да шетелдік тауар өндірушілермен бəсекелестікке түсіп, көкөніс өнімімен
еліміздің ішкі нарығын жаулап алу керек.
Оның үстін көкөністер алқабындағы арамшөптермен күресу бойынша тиімді ұсыныстардың
жоқтығы оңтүстік өңірдің жағдайын өте ауыр қалге алып келеді. Егер осы арамшөптерге қарсы
тиімді шараларды таппаса, олардың одан да əрі қарай басқа да ауыл шаруашылығы өсімдіктеріне
таралуы мүмкін. Бұл əрине өзімен бірге алқаптардың фитосанитарлық ахуалының нашарлауы мен
көкөніс өнім сапасының төмендеуіне алып келеді[1].
Сондықтан арамшөптермен күресті табысты жүргізу үшін, ең алдымен олардың өсуі мен
дамуының, пісуі мен биологиялық ерекшеліктерін зерттеу керек. Көкөніс егістігінің фитосанитарлық жағдайын жақсартумен ғалымдар мен практиктер көптеген жылдар бойы айналысып келе
жатыр. Арамшөптердің түрлік құрамын, олардың зияндылық баспалдығымен қауіптілік кезеңін
анықтау маңызды мəселе.
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Егістіктегі кездесетін карантинді арамшөп у кекірені жоюдың химиялық жəне биологиялық
жолдарын қарастырып, тиімді тəсілін анықтаудың өзектілігі артуда.
Зерттеудің мақсаты. Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі көкөніс егістігінде кездесетін у
кекіремен күресу жолдарының тиімді тəсілдеріне зерттеу жүргізу.
Жұмыстың міндеттері:
- Оңтүстік өңіріндегі егістік алқаптағы у кекіремен күресу жолдарын зерттеу;
- химиялық күресуде гербицидтердің тиімділігін анықтау;
- биологиялық күресу тəсілінде пайдаланған энтомофагтардың белсенділігін бақылау.
Материалдар мен əдістер
Тəжірибе барысында жүргізілген зерттеу жұмыстарында мөлтек өлшемі 50м2, қайталану 4 рет,
энтомофагтардың саны 1 м2 - 5-6 дана. Химиялық тəсілде жұмыс сұйықтығы 250 л/га.
Оңтүстік Қазақстан облысының егістік алқаптарында карантинді арамшөп у кекіренің таралу
аймағына зерттеулер жүргізуде арамшөптермен ластануы Бүкілодақтық өсімдік қорғау институтының əдістемесі бойынша жүргізіліп, арамшөптердің саны анықталды; Егістіктің арамшөптермен
ластануын төрт баллдық шкала есебі арқылы жүргізілді.
Бір балл: арамшөптер өте сирек (əлсіз ластанған).
Екі балл: егіс алқабында арамшөптердің 25% аспауы (орташа ластанған кезде биологиялық
тəсіл қолданылады).
Үш балл: арамшөптермен мəдени өсімдіктердің саны жағынан бірдей болып келуі (күшті
ластанған кезде химиялық тəсіл қолданылады).
Төрт балл: арамшөптердің мəдени өсімдіктерден басым болуы (өте күшті ластанған).
Зерттеу нəтижелері мен жаңалығы
Көкөніс алқаптарында у кекіренің саны өнімге нұқсан келтіретін денгейге жетіп, олар жаппай
тарала бастағанда, күрестің биологиялық əдісі қолданылады. Өсімдіктерді қорғаудың биологиялық
əдісі – ауыл шаруашылығындағы карантинді арамшөп у кекіренің еңсесін көтертпеу жəне таралу
санын шаруашылықтың егістігіне елеулі зиян келтірмейтіндей мөлшерде азайту үшін тірі
организмдерді пайдалану болып табылады.
Бұл əдістің мəнісі – ауылшаруашылық дақылдардың арамшөптері мен олардың паразиттерінің,
жыртқыш жəндіктердің арасында қалыптасқан бітіспес қарама-қайшылығын мақсатты түрде
пайдалану.
Күрестің биологиялық əдіс дегеніміз – пайдалы жəндіктерді қолдан өсіру арқылы көбейтіп,
оларды табиғат аясына – көкөніс егістігіне жіберу.
Зерттеу барысында Оңтүстік Қазақстан облысында көкөніс егістігінде кездесетін у кекіреге
қарсы жапырақта ісік түзетін бізтұмсық жəне сүген қоңызын өсіру қолға алынып, олардың
тиімділігін анықтау мақсатында егістік алқапқа жіберілді.
Жапырақта ісік түзетін бізтұмсық – алғаш рет Балқаш көлі маңынан табылған. Кейіннен бұл
насеком Шымкент қаласы мен Қырғыз Алатауының алқаптарында, Батыс Қазақстанда көптеп
таралғаны мəлім болды.
Бізтұмсықтың личинкалары у кекіренің жапырағында ұзындығы 7-18 мм, ал ені 5 мм жуық
ісіктер түзеді. Мұны жаз айларында көптеп кездестіруге болады. Бұл томпайған ісіктерге личинкалар орналасады. Бізтұмсық қоңыздар, ерте көктемде қыстап шығысымен, у кекіренің алғашқы
жапырағына жұмыртқаларын сала бастайды. Жұмыртқаларын жапырақтың ұшына - паренхима
бөліміне салуға бейімделген. Міне, осы паренхима бөлігінде личинкалардың өсіп-даму процестері
жүріп, жапырақ сырт қарағанда ісінген сияқты болып көрінеді. Личинка өзінің өсіп-дамуы үшін
жапырақтың тканьдарымен қоректене отырып, бүлдіріп, жарамсыз етіп, өзінің личинкалық даму
кезеңін аяқтап, қуыршаққа айналады да, май айының алғашқы онкүндігінде қоңыздар шыға
бастайды. Зақымдалған жапырақтар қурап, өсімдіктің жалпы даму процесіне кедергі жасайды. Бұл
қоңыздар тек қана у кекіренің зиянкесі екені дəлелденіп отыр.
Сүген қоңызы – қоңыз личинкалары у кекіренің сабақтарының ішінде өсіп дамуға бейімделген. Зақымдалған кекіренің сабақ, жапырақ бөлімдері сарғайып кетеді. Кейде мұндай сарғайған
жерлерді өсімдіктің генеративті органдарынан да көруге болады. Көбіне бұл қоңыздар жұмыртқаларын сабақтың ұшына салады. Бұл олардың сабақ дəніне оңай өтіп, төмен қарай дайын заттармен қоректене отырып, жылжуына мүмкіндік береді. Личинкалар осылайша кекіре сабақтарын
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бүлдіре отырып, тіршілігін аяқтап, сонда қыстап шығады. Қыстап шыққан личинкалар көктемде
қуыршаққа айналып, одан қоңыздар ұшып шығады.
Личинкалардың осындай қоректенуі у кекіренің сабағын мүлдем құртып, қуратып жібереді.
Міне, сондықтан да сүген қоңызының кекірені құртуда маңызы зор.
Жапырақта ісік түзетін бізтұмсық жəне сүген қоңызын өсіріп шығарып, у кекіренің алғашқы
3-5 жапырақ түзу кезеңін тұстас келтіріп, егістікке таңертеңгі немесе кешкі мезгілде жіберген
дұрыс. Олар егістікке біркелкі тарау үшін бір гектарға кемінде 50 мың дана жіберілді.
Жапырақта ісік түзетін бізтұмсық жəне сүген қоңызын биологиялық зертханаларда, арнайы
дайындалған күнбағыс дəнін ашытып, сол жерде көбейтілді.
1-кесте – Көкөніс егістігіндегі у кекіремен күресуде жапырақта ісік түзетін бізтұмсық жəне
сүген қоңызының биологиялық тиімділігі, дана /га
Бір шаршы алаңдағы у кекіре саны, дана
Есептеу күндері

өңдеуге
дейін

барлығы

зақымдалғаны

барлығы

зақымдалғаны

5,0

–

6,0

–

6,5

–

6,8

–

5,0 120

130

136

–

–

–

6,0

50

6,0

2,7

6,0

1,2

6,0

0,8

6,0 45,0

20,0

13,3

62,5

84,6

90,2

5,5

50

6,0

2,5

,0

1,8

6,0

1,2

6,0

30,0

20,0

65,3

76,9

85,2

өңдеуден кейін

зақымдалғаны

14

барлығы

7

Есептеу күні

жіберілу саны /м.д

Бақылау
Жапырақта ісік
түзетін бізтұмсық
Сүген қоңызы

3

Зақымдалудың өзгеруі
%, есептеу күні

барлығы

Тəжірибе
нұсқалары

У кекіре зақымдалуы,
%

3

1,6

7

14

3

7

14

Тəжірибе нəтижесі бойынша бір шаршы алаңдағы у кекіренің санын бақылау нұсқасымен
егіске энтомофагтар жіберілген нұсқаларға салыстырмалы есепті (1-кесте) сəйкесінше 3, 7 жəне
14 күндері жүргізіліп, жапырақта ісік түзетін бізтұмсық жіберілген нұсқада 7 есеп күні зақымдалу
84,6%, ал 14 есеп күні 90,2% құраса, сүген қоңызы жіберілген нұсқада 7 күні 76,9%, ал 14 күнгі
есептеу 85,2%, яғни 5,0% жапырақта ісік түзетін бізтұмсық нұсқасы жақсы нəтиже көрсетті.
Гербицидтер ауыл шаруашылығы дақылдарын, жеміс-жидек алқаптарын, жайылымдар мен
шабындықтарды арам шөптерден тазартып қана қоймай, сонымен қатар олардын, өнімділігін де
арттырады.
2-кесте – Пайдаланған гербицидтердің карантинді арамшөп у кекіреге əсері
У кекіре

Тəжірибе варианты
Бақылау

РАУНДАП, 36% с.е. – 1,5л/га

ТОРДАН, с.е. -2,5 л/га

дана/м

2

жойылуы, %

1 есеп

4,5

–

2 есеп

5,2

–

3 есеп

5,4

–

1 есеп

1,4

68,8

2 есеп

1,0

80,7

3 есеп

1,2

77,8

1 есеп

1,5

66,7

2 есеп

1,3

75,0

3 есеп

1,6

70,3
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Бақылау нұсқасымен салыстырғанда у кекіре санының аз болу себебі у кекіре тұқымдары мен
өскіндеріне қолданылған гербицидтің əсері байқалды. У кекіреге есеп жүргізуде шаршы алаң
бірлігіндегі саны 5,4-1,0 данаға дейін қысқарған, яғни бастапқыдан 66,7% төмендеген. Көкөніс
дақылдарының көктеу кезеңінде РАУНДАП, 36% с.е. – 1,5 л/га мөлшерінде қолданған нұсқада
бастапқы арамшөптер саны 1,4-1,2 дана болып, ТОРДАН, с.е. – 2,5 л/га гербицидін қолданған
нұсқаларда бұл көрсеткіш 66,7-70,3 % құрады.
Зерттеу жүргізілген жылдары көкөніс егіс алқаптарының 45-55% карантинді арамшөп у
кекіремен ластанған, сол себепті егістіктегі арамшөп у кекіренің санын азайту немесе мүлде жою
мақсатында көкөніс дақылдарының көктеу кезеңінде, сондай-ақ қызғылт укекіре сабағы 4-7 см
көтерілгенде РАУНДАП, 36% с.е. – 1,5 л/га мөлшерінде қолданылды.
Қорытынды. Зерттеулердің нəтижесі бойынша Қазақстанның оңтүстік өңірінде көкөніс
алқабында кездесетін карантинді арамшөп у кекірені жоюдың химиялық жəне биологиялық əдістерінің тиімділігі анықталды. Көкөніс егістігіндегі у кекіремен биологиялық күресуде жапырақта
ісік түзетін бізтұмсық қоңызы у кекіренің жалпы даму процесіне 90,2 пайыз кедергі жасайтыны
дəлелденді. Химиялық күрес шараларында у кекіренің санын азайту немесе мүлде жою мақсатында
көкөніс дақылдарының көктеу кезеңінде, сондай-ақ қызғылт у кекіре сабағы 4-7 см көтерілгенде
РАУНДАП, 36% с.е. – 1,5л/га мөлшерінде гербицид қолданылғанда, ең жоғары көрсеткіш у кекіре
санының 80,7 пайызға азайғандығы байқалды.
ƏДЕБИЕТ
[1] Төребаев С.С., Шілдебаев Ж.Б. Арамшөппен күрестің биологиялық шаралары. – Алматы: Қайнар, 1987. – 144 б.
[2] Методические указания по проведению испытаний гербицидов, дефолиантов, десикантов и регуляторов роста
растений. – Алматы-Акмола, 1997.
[3] Сулейменова З.Ш. Методические указания по учету и выявлению карантинных объектов. – Астана, 2009.
REFERENCES
[1] Torebayev S.S. Shildebayev Zh.B. Almaty: Kainar, 1987. 144 р. (in Kaz.).
[2] Testing the methodology of herbicide, defoliant, desiccant and plant growth regulators. Almaty-Akmola, 1997 (in
Russ.).
[3] Suleymenova Z.Sh. Guidelines for accounting and the identification of quarantine objects. Astana, 2009 (in Russ.).

ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГОРЧАКОМ РОЗОВЫМ
В ПОСЕВАХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ЮЖНОГО РЕГИОНА
Р. К. Жумаханова, Ж. А. Баймагамбетова
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан
Ключевые слова: сорняк, горчак, гербицид, овощи, энтомофаг.
Аннотация. В статье исследовалась эффективность химических и биологических способов борьбы с
карантино-сорным ядовитым растением горчака розового южного региона Казахстана.
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