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ХУРААНГУЙ
Импортыг орлохуйц, малын гадна шимэгчийн эсрэг өндөр үйлчилгээтэй байгалъ, мал амътанд ээлтэй
акарицид, инсектицид үйлдэл бүхий эмийн бэлдмэл гаргах шаардлагад үндэслэн М олекул генетикийн
лабораторит дусаалга (пур-он) хэлбэрийн гадна шимэгчийн эсрэг бэлдмэлийн технологийг
боловсруулж, Делътатраз гэж нэрлэсэн. Делътатраз бэлдмэлийн хачгийн эсрэг үйлчилгээг
Бегтасе Ш ог пи й аШ, Бегтасе Ш ог ёадке М а т с ш , Нуа1отта а м а Нсит зүйл хачигуудад туршин
тогтоолоо.
Лабораторийн нөхцөлд делътатраз пур-он бэлдмэлээр үйлчлэхэд 10 минутын дараагаас хачгийн
хөдөлгөөний идэвхи эрс буурч, 72 цагийн дараа хачгийг 100% үхүүлж байв. М алд ассан, цус сорсон
Бегтасе Ш ог пи((аШ хачгийн эсрэг үйлчилгээний идэвхийг байгалийн нөхцөлд хачигтсан хонъ, ямаанд
туршиж үзэхэд Делътатразад 83.3%, Экотраз (хяналтын бүлэг) 76.4% -ийн үр дүн тус тус үзүүлэв.
Тэмээнд дээрх бэлдмэлийг туршихад Бегтасе Ш ог ёадке М а Ш с ш , Нуа1отта а м а Нсит хачгийн эсрэг
идэвхийг тогтоох зорилгоор у г хачгуудаар хачигтсан тэмээнд туршихад Делътатраз 81.2%,
Экотраз 80.3% үр дүнтэй байлаа.

ТҮЛХҮҮР Ү Г : Дельтатраз пурон, бэлчээрийн хачиг, дусаалга

ОРШИЛ
Манай улсад малын гадна шимэгч, түүний дотор
бэлчээрийн хачигтай тэмцэх эм бэлдмэл
импортоор орж ирдэг ч зах зээлийн хэрэгцээг
бүрэн хангаж чаддаггүй, жил бүр олон мянган
мал шимэгчид нэрвэгдэн, хачигтах, хачгаар
халдварладаг өвчний халдвар тархах эрсдлийг
нэмэгдүүлж хүн, малын зооноз өвчний тархалт
нэмэгдэн шинээр болон дахин сэргэж буй өвчин
нэмэгдэх хандлагатай байна. Өндөр хөгжилтэй
орнуудад малын гадна шимэгчид, бэлчээрийн

хачгийн эсрэг сонгомол үйлчилгээтэй боловч
байгаль
экологид
ээлтэй
бэлдмэлийн
технологиуд 1980 -аад оны сүүл үеэс нэвтэрч
хачиг, хамуу болон бусад гадна шимэгчтэй
тэмцэхэд өргөн хүрээтэй ашиглагдаж байна.
Эрт үед малчин ардууд хус, нарсыг жижиглэн,
тогоонд хийж битүү нэрж хар өнгөтэй тос гарган,
хамуутай малд халуун бүлээнээр түрхэж
эмчилдэг байжээ (Г.Нямдаваа 2007). Манай орны
судлаачид мөн бэлчээрийн хачгийн эсрэг цацаж
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хэрэглэдэг бэлдмэлийн технологи, мөн угаалгын
бэлдмэлийн
технологийг
үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлсэн байна. 1980 оноос олон оронд гадна
шимэгчийн эсрэг дусаалга (пур-он) бэлдмэлийг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж өргөн хэрэглэж эхэлсэн
ба гадаадын үйлдвэрлэгчид жилээс жилд ийм
бэлдмэлийн технологид дэвшил гаргасаар байна.
Олон улсад өргөн хэрэглэгддэг өөр нэг эмийн
гол үйлчлэгч бодис нь дельтаметрин буюу (8) циано-3-феноксибензил
(1К)-цис-3-(2,2дибромвинил) -2, 2-диметил цикло-пропан
карбоксилат бөгөөд нийлэг II хэв шинжийн
пиретроид төрлийн инсектицид ба акарицид юм
(№со1аз В. е! а1, 2008, АЫпепе М. е! а1 1999).
Дельтаметрин (95% цис изомер)-ийг үхэр,
хонины гадаад шимэгчтэй тэмцэхэд ашигладаг
(Оеогде I. Е. е! а1, 2004). Үүнээс гадна хачиг,

шавжийн эсрэг ихээхэн хэрэглэдэг амитраз
гэгдэх гол үйлчлэгч бодис нь шавжийн
моноамин оксидаз болон простогландин дааврыг
саатуулах, хачиг шавжид мэдрэл хордуулах,
таталт үүсгэх нөлөө үзүүлдэг ба энэ нь
тэдгээрийн
а-адренег
авууруудыг
хэт
идэвхижүүлсэнтэй холбоотой байдаг байна
(Оеогде I. Е. е! а1, 2004). Гэвч эдгээр гол
үйлчлэгч бодисуудыг агуулсан хачиг шавжийн
эсрэг хэрэглэгддэг импортын бэлдмэлүүд нь
өртөг өндөртэйгээс гадна дасал үүсгэж байхыг
үгүйсгэхгүй юм.
Малын хачиг, шавж, бусад гадна шимэгчийн
эсрэг сайн үйлчилдэг харьцангуй малын биед
эмийн бодисын үлдэгдэл нь бага хуримтлагддаг
тийм бэлдмэлийг үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлэх
шаардлага нэмэгдэж байна.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
МЭХ-ийн Молекул генетикийн лабораторит
малын гадна шимэгчийн эсрэг үйлчилгээний
идэвхи сайтай хэрэглэхэд хялбар, хачиг шавжийн
эсрэг өргөн үйлчлэл бүхий дельтамитрин,
амитраз зэрэг үйлчлэгч бодисыг агуулсан
дусаалга (пур-он)-ын бэлдмэлийн технологийг
бий болгох зорилго тавьсан.
Монгол оронд хэрэглэгдэж байгаа ижил төрлийн
дусаалга (пур-он)-ын бэлдмэлтэй орц, найрлагын
хувьд өөр боловч үйлчилгээний идэвхи өндөртэй
хүн, мал амьтан болоод байгальд хор нөлөө
багатай бэлдмэл шинээр бий болгож бэлчээрийн
хачгийн эсрэг туршлаа.
2.
1.
Лабораторийн
нөхцөлд
пур-он
бэлдмэлийн
идэвхийг
тодорхойлохдоо:
Дельтатраз пур-он бэлдмэлийн идэвхийг В.
пийаШ
болон
В.
ёаф еМ ат сш
хачигт
лабораторын
нөхцөлд
туршив.
Хяналтанд
экотраз (англи улсын, Эко эмийн үйлдвэрээс
импорлогдож) орж ирдэг бэлдмэлийг хэрэглэв.
Бүлэг тус бүрт 10 ширхэг В. пийаШ, 10 ширхэг
В. ЗадкеМатсш зүйлийн хачиг авч шүүлтүүрийн
цаас ёроолд нь дэвсэж бэлдсэн петрын аяганд
хийлээ. Петрийн аяганд хачгуудыг хийхээс өмнө
Дельтатраз пур-он бэлдмэл болон хяналтын
Экотраз бэлдмэлээс 500 мкл авч, петрийн аяганд

хийсэн 8 см-ын диаметр бүхий филтр цаасан дээр
дусааж, жигд тархаан шингээсний дараа
хачгуудыг хийв. Туршилтын дараах 5, 10, 15 , 30
минут, 1, 2, 4, 24, 48, 72 цагуудад үзлэг хийн
хачгийн амьд, үхсэн эсэхийг шалган тэмдэглэж
туршилтын үр дүнг гаргав.
2.2. Байгалийн нөхцөлд хачигтсан хонь, ямаа,
тэмээнд
бэлдмэлийн
хачгийн
эсрэг
үйлчилгээний
идэвхи
тодорхойлохдоо:
Туршилтын ажлыг Төв аймгийн Алтанбулаг
сумын малчин Н. Борын суурьт 4 сард В. пиИаШ
хачиг малд шимэгчилж буй үед туршилтыг
явуулав. Туршилтанд нийт 30 хонь, 30 ямаа
сонгон авч туршилтын 1 бүлэг болон хяналтын 2
бүлгийн бүлэг тус бүрд 10 хонь, 10 ямаа сонгон
авч үзлэг хийн бэлдмэл туршихын өмнө нийт
ассан хачгийг тоолж, түүж устгав.Үүний дараа
туршилтын бүлэгт дельтатраз бэлдмэлээр,
хяналтын 1-р бүлгийн хонь, ямааг Экотраз
бэлдмэлээр хяналтын 2-р бүлгийн хонь ямааг
ямар нэг бэлдмэл хэрэглэхгүйгээр үлдээв.
Бэлдмэл туршсаны дараах хугацаанд туршлагын
болон хяналтын хэсгийн нийт малд 7 хоногийн
турш мөн 14 хоногт давтан боловсруулалт хийн
14, 21 дэх хоногуудад малд үзлэг хийн ассан,
үхсэн, цус сорож буй хачгийн тоог гарган доорх
хүснэгтэнд харуулсны дагуу үр дүнг гаргалаа.
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2-р хүснэгт
Хонь, ямааны хачигт пур-оны үйлчлэлийг тогтоох схем
Туршилтын бүлгүүд

№
1
2
3

Туршилт (Дельтатраз)
Хяналт 1 (Экотраз)
Хяналт 2 (хэрэглээгүй)

Өлөн хачгийн
тоо
1-7, 14, 21
1-7, 14, 21
1-7, 14, 21

Лабораторийн
нөхцөлд
хачигт дельтатраз
бэлдмэлийн үйлчилгээний идэвхийг тогтоохдоо
туршилт, хяналтын бүлгийн хонь, ямаанд өдөр
бүр үзлэг хийж, 7 хоногийн турш нийт ассан,
өлөн, цус сорсон, үхсэн хачгийг тоолж
бэлдмэлийн үйлчилгээний идэвхийг хяналтын
бүлэгтэй харьцуулан гаргав.
Дельтатраз бэлдмэлийн үйлчилгээний идэвхийг
Хачигтсан тэмээнд шалгахдаа Дундговь аймгийн
Өлзийт сум, Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо

Цус сорсон
тоо
1-7, 14, 21
1-7, 14, 21
1-7, 14, 21

Үхсэн хачгийн тоо
1-7, 14, 21
1-7, 14, 21
1-7, 14, 21

сумдын нутгаас нийт 15 тэмээг авч Төв аймгийн
Алтанбулаг сумын нутагт авчирч уг судалгааг
хийлээ. Туршилтын бүлэг тус бүрт тав таван
тэмээг хамруулав. Н. амаНсит болон В.
ёаф вМ ат сш хачгаар хачигтсан 15 тэмээг сонгон
авч 5, 5 аар 3 бүлэг болгон хувааж, 1-р бүлгийн
тэмээнд дельтатраз бэлдмэлээр, 2-р бүлгийг
Экотраз бэлдмэлээр, 3-р бүлгийг ямар нэг
бэлдмэл хэрэглэхгүйгээр хяналт болгон авч үр
дүнг харьцуулан гаргалаа.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
3.1.
Дельтатраз
пурон
бэлтгэсэн
нь.
Дельтамитрин 1.5±0.1%, амитраз 1.5±0.1% -ийн
тус тус агууламжтайгаар бэлтгэн гаргалаа.

Энэ
бэлдмэлээ
нэрлэхдээ
дельтамитрины
үйлчлэгч бодисын “дельта” нэршил дээр хоёр
дахь үйлчлэгч бодис болох амитразын траз гэх
төгсгөлийг авч “Дельтатраз ” гэж нэрлэв.

1-р зураг. Дельтатраз пур-он бэлдмэл
3. 2. Лабораторийн нөхцөлд Дельтатраз пур-он
бэлдмэлнйн идэвхийг тодорхойлсон дүн.
Лабораторийн нөхцөлд
дельтатраз
пур-он
а

•

*
.

бэлдмэлийн идэвхийг Б. пиПаШ болон Б.
^а§кех(ат сш хачгигт туршин сорьж туршилтын
үр дүнг 2-р зурагт үзүүллээ.
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2-р зураг. Туршилтын 72 цагт. А. Делтатраз, Б. Экотраз В. Хяналтын бүлэг
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Туршалтын дүнгээс дельтатраз бэлдмэлийг
хэрэглэснээс
10 минутын дараа хачгийн
хөдөлгөөн удааширч, 30 минутын дараагаас
идэвхитэй хөдөлгөөн хийх чадваргүй болж, 72
цаг өнгөрсний дараа үр дүнг тооцоход дээрх
гурван хувилбарыг туршсан хачигнууд 100%
үхсэн байсан.

3. 3. Хээрийн нөхцөлд хонь, ямаа, тэмээнд
хачгийн
эсрэг
дельтатраз
бэлдмэлийн
үйлчилгээний идэвхийг тодорхойлсон дүн.
Дельтатраз бэлдмэлийн В. пиМаШ хачгийн эсрэг
үйлчилгээг байгалийн нөхцөлд хачигтаж буй
хонь ямаанд туршин үр дүнг 3, 4-р зурагт
үзүүлэв.

3-р зураг. Дельтатраз бэлдмэлийн В. пиМаШ хачгийн эсрэг үйлчилгээг
байгалийн нөхцөлд хачигтаж буй хонь ямаанд туршсан дүн
Туршилтын
дүнгээс
харахад
Дельтатраз
бэлдмэлийн хачиг үхүүлэх идэвхи нь 83.3%,
Экотраз бэлдмэл 76.4% байсан ба хяналтын

бүлгийн хонь, ямааны хачиг үхээгүй харин хачиг
илүү ихээр тоо нь нэмэгдэн шимэгчилж
хувалзлан унаж байв.

4-р зураг Дельтатраз пур-оны хачгийн эсрэг үйлчилгээг судалсан дүн
Тэмээнд шимэгчилж буй Н.амаПсит болон В.ЗадкеМ атсш хачгийн эсрэг үйлчилгээний идэвхийг 5-р
зурагт үзүүллээ.

100
я
5

!?
><

ш

50

19.9%

ы

0
Дельтатраз

Өмнө

17.2%

ь

■

Экотраз

Хяналт

Дараа

5-р зураг. Туршилт хийснээс хойш 3 хоногийн дараах пуроны эмчилгээний үр дүн
5-р зургаас харахад тэмээнд шимэгчилж буй Н.
амаНсит болон В. ёадкеМ атсш зүйл хачигт
туршилтын 72 цагт хачгийн эсрэг үйлчлэх

идэвхийггаргахад
дельтатразад
81.2%,
экотразад 80.3% ийн тус тус үр дүн үзүүлсэн
байна.

Т.Амгаланбаатар, П.Мягмарсүрэн бусад (2015) ХАА-н шинж лэхухаан сэтгүүл № 14 (01): 5-10

9

6-р зураг Тэмээнд ассан болон цус сорсон Н. аыаИсит болон В. пийаШ хачгийн эсрэг
Дельтатраз пур-оноор эмчилгээ хийж буй туршилт
А. Туршилтанд хамрагдсан тэмээ, Б. Тэмээнд
ассан хачиг тоолж буй нь, В. Г. Тэмээнд ассан

хачиг, Д. Пуроныг дусааж байгаа байдал, Е.
Хачиг унасны дараах товруу болон үхсэн хачиг.

ШҮҮН ХЭЛЭЛЦЭХҮЙ
Технологийг
боловсруулан
гарган
авсан
Дельтатраз
пуроны
гол
үйлчлэг
бодис
дельтамитрин (95% цис изомер)-ийг үхэр,
хонины гадаад шимэгчтэй тэмцэхэд ашигладаг
(К1со1аз В. е! а1, 2008 & А1у1пег1е М. е! а1 1999 &
Оеогде Г Е. е! а1, 2004) ба мэдрэлийн судлын
мембраны давсны сувгийн нэвтрэх чанарыг
өөрчилдөг ( Кишаг К. е! а1 &Иагйеп§ Р., 1992,
§ 1п§Ь К., 2009) зэрэг шинж чанарт нь тулгуурлан
судалгааны гол үйлчлэгч бодис болгон авсан нь
ихээхэн оновчтой сонголт болсон байлаа.
Бидний гарган авсан бүтээгдэхүүний үйлчлэл
импортоор оруулж ирдэг ижил зориулалт бүхий
эмийн бэлдмэлтэй харьцуулан лабораторийн
болон байгалийн нөхцөлд туршин үзэхэд
дельтатраз бэлдмэл нь акарицид үйлдлээр илүү
болон ижил төвшинтэй байлаа. Лабораторийн
туршилтаар бидний гарган авсан дельтатраз
бэлдмэл нь Монгол орны бүхий л газар зүйн бүс
бүслүүрт зонхилон тохиолддог, В. пиПаШ,

В. ЗадкеМатсш зүйлийн хачгуудыг үхүүлэх
өндөр идэвхитэй байгаа нь харагдаж байна.
Байгалийн нөхцөлд хачигтсан малд дельтатраз
бэлдмэлийг импортын бэлдмэлтэй харьцуулан
судлахад хонь, ямаанд дельтатраз 83.3, экотраз
76.3% -ийн үйлчилгээний идэвхитэй байсан.
Тэмээнд шимэгчилж буй Н. амаИсит болон В.
ЗадкеМатсш зүйл хачигт туршилтын 72 цагт
хачгийн эсрэг үйлчлэх идэвхийг гаргахад
дельтатразад 81.2%, экотразад 80.3% ийн тус тус
үр дүн үзүүлсэн байна. Энэ нь бидний
боловсруулсан
гадна
шимэгчийн
эсрэг
үйлчилгээтэй дусаалга хэлбэрийн дельтатраз
бэлдмэл нь импортоор орж ирж буй экотраз
бэлдмэлээс идэвхээр өндөр байгаа нь харагдаж
байна. Туршилтын дүнгээс харахад бидний хийж
буй дельтатраз бэлдмэл нь үйлчилгээний
идэвхийн хувьд импортын бүтээгдэхүүнийг
бүрэн орлож чадах, мал эмнэлгийн зах зээлд
ижил
төрлийн
эм
бэлдмэлтэй
өрсөлдөх
боломжтой нь харагдаж байна.

ДҮГНЭЛТ
Малын гадна шимэгчийн эсрэг өвөрмөц өндөр
идэвхитэй Дельтатраз пурон нь импортын

бүтээгдэхүүнийг
бүрэн
орлохуйц
бэлдмэл
болохыг туршилт, судлагаагаар тогтоолоо.
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