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Н.Очгэрэл
ШҮА, Ботаникийн хүрээлэн
И-мэйл: П2 осЬоо@уаЬоо.сош

ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд Монголын орны нэн ховор Раеота 1асН^1ога Ра11., ховор Раеота апота1а Ь.-ийг
ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнгийн Ботаникийн цэцэрлэгийн овслог ургамлын цуглуулгын талбайд
2004-2012 онд тарималжуулан хамгаалж буй дүнг оруулав.

ТҮЛХҮҮР Ү Г : Тарималжуулах, Раеота 1асН^1ога Ра11., Р.апота1а Ь.

ОРШНЛ
Монгол улсын Засгийн газрын 2005 онд
батлагдсан "Монгол орны ховор ургамлыг
хамгаалах, зохистой ашиглах” үйл ажиллагааны
хөтөлбөрт ховор, ховордсон зүйл ургамлыг
хамгаалах, тарималжуулан ашиглах замаар
байгалийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, генийн санг
хамгаалах тухай онцлон заасан байдаг. Иймд бид
Цагаан Цээнэ, Ягаан Цээнийн генийн санг
Ботаникийн цэцэрлэгт амьд бодгаль биетээр
хадгалан,
үр,
ургал
эрхтэнээр
үржүүлж
хамгаалан, тарималжуулах судалгааг хийж зохих
үр дүнд хүрч байна. Манай оронд 2 зүйлийн

өвслөг Цээнэ ургадаг бөгөөд
Байгалийн
ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан
номны хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997)
Раеота 1асН^1ога нэн ховор, Р.апота1а-г ховор
статусаар бүртгэгдсэн [10]. Цээнэ нь хүйтэнд
өлчир, чийгсүү-хуурайсаг, чимэглэлийн болон эм,
балт тоост ургамал юм. Раеота 1асН^1ога Хянган,
Дорнод Монголын тойргийн харьцангуй нам дор
газрын үетэн-элдэв өвст хээрт алаг цоог тархсан.
Р.апота1а Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол
Дагуурт шинэсэн ой, холимог ой хусан төгөл,
ойн захад тохиолдоно [5].

СУДАЛГААНЫ МАТЕРНАЛ, АРГА ЗҮЙ
Ургамлын үр, дээж цуглуулах, цуглуулгын
талбайг бий болгож цуглуулга бүрдүүлэх [14],
үзэгдэлзүйн ажиглалтыг ерөнхий ботаникийн
цэцэрлэгийн, фенологийн ажиглалтын материал
боловсруулалтыг [8], тарималжих ирээдүйтэй
ургамлыг сонгох [9], гоёл чимэглэлийн шинж

чанараар нь үнэлэх [2], үрийн гарцыг [12]
аргазүйгээр тус тус хийв.
Бид Р. !асИ/1от-ийг Дорнод аймгийн Сүмбэр сум
(2002 он), Хэнтийн аймгийн дадал (2006 он),
Р.апота1а-ийг Төв аймгийн Баянчандмань (2006
он), Сэлэнгэ аймгийн Сант, Хөвсгөл аймгийн
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Жаргалант (2007 он) сумаас тус тус хээрийн
хайгуул судалгаагаар үр, суулгацаар судалгааны

материалыг бүрдүүлсэн.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Ботаникийн цэцэрлэгийн өвслөг ургамлын
цуглуулгын байнгын талбайд Цагаан Цээнэ,
Ягаан Цээнийг суулгацаар шилжүүлэн суулгахад

90-95 хувийн амьдралтай ургаж байв. Бид 2 зүйл
Цээнийг 2004 оноос ургал эрхтнээр, 2006 онд
үрээр тарималжуулах судалгааг хийлээ.

Ургал эрхтнээр үржүүлсэн судалгаа
Цээнийн ургамлыг ногоон байгууламжинд тарьж
ашиглахад суулгацын материал хангалтгүй
байдаг учраас үржүүлэх хэд хэдэн аргыг Оросын
Алтайн хязгаарт нилээд дэлгэрэнгүй судалсан
байдаг [3]. Цээнэ нь богино (болцуут) үндэслэг
ишт ургамлын бүлэгт хамаарагддаг [13]. Энэ
онцлогийг харгалзаж болцуут үндэслэг ишний
сэргэн ургах нахиагаар

Цагаан цээнэ, Ягаан Цээнийг 3-5 нахиатайгаар
(1-р зураг) салгаж үржүүлэхэд эхний жилдээ 2530 см өндөр, 90 хувь ургаж цэцэглэхгүйгээр
хагдарч байв. Хоёр дахь жилийн хавар 95 хувь нь
сэргэн ургаж, 50 хувь цэцэглэсэн боловч үр
боловсроогүй. Гурав, дөрөв дахь жилээс 85-90
хувь цэцэглэн үрлэж байв (2-р зураг).

а

б
1-р зураг. Раеота Х.-ийн болцуут үндэслэг иш
а. болцуут үндэслэг ишийг салгаж хуваахын өмнө
б. болцуут үндэслэг ишийг салгаж хуваасан байдал

Р.1аеИ/1ога цэцэглэсэн эхний жилдээ нэг ургамал
дахь цэцгийн тоо цөөн ганц нэгээр цэцэглэж, 2
дахь жилээс нэг найлзуур дахь цэцгийн тоо 4-5
ширхэгээр цэцэглэж, нэгэн зэрэг цэцэглэх
цэцгийн тоо 10-13 ширхэг, цэцгийн голч 10,2 см
байв.

Хөгжлийн 7 дахь жил буюу 2010 онд нэг ургамал
дахь цэцгийн тоо Цагаан цээнэ 150.5±1.3 ш,
бутны өргөн 118.5±2.47 см, Ягаан цээнэ 64 ш,
бутны өргөн 110 см болж байлаа (2-р зураг,
хүснэгт 1).

Хүснэгт 1
Цээнийн биоморфологийн зарим онцлог
(ид цэцэглэх үе, 2009-2010, Ботаникийн цэцэрлэгт)_____________________
Үзүүлэлт
Найлзуурын тоо, ш
Цэцгийн тоо /нэг бодгальд/
Цэцгийн голч/см/
Бутны өргөн /см/

Ягаан цээнэ
2009 он
2010 он
35
90
30
10.0
85.7

64
12.0
120.0

2009 он
53±3.38
150.5±1.3
10.4±0.16
118.5±2.47

Цагаан цээнэ
2010 он
45.2±3.8
121.1±10.1
9.7±0.21
105.8±12.2
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2-р зураг.Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулсаи Раеота 1асИ/1өга (а) Р. апота1а (б)
Бидний үндэслэг болцууны сэргэн ургах
нахиагаар үржүүлсэн судалгааны үр дүнд 2 зүйл
Цээнийн өсөлт хөгжилт жилээс жилд нэмэгдэж,
нэг бодгаль ургамлын найлзуур, цэцгийн тоо

олширсноор чимэглэлийн чанар сайжирч байв.
Найлзуурын тоо нэмэгдэх тутамд цэцгийн тоо
ихэссэн нь шууд эерэг (цагаан цээнэ г=0.99,
ягаан цээнэ г=1) хамааралтай байна (3-р зураг).

Цагаан цээнэ
у = 0.048х2 - 0.316х + 4.183
---------К3 = 0.985--------г=0.99

0)
X
о ч

э
н у = -0.007х2 + 1.527х -15 ,70

о ^ ------------ГС2 = 0.997
о ч
-г=4тн

—
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нт
йу
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ц
э
Ц

I- х
х

Ягаан цээнэ
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ц
э
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Найлзуурын тоо
Найлзуурын тоо ,ш

3-р зураг. Цэцгийн тоо, найлзуурын хамаарал
Үрээр тарьсан судалгаа
Цуглуулгын талбай болон хээрийн судалгаагаар
цуглуулсан Цагаан, Ягаан Цээнийн үрийг 2006
оны намар тус тус 1000 ширхэг үрийг тарьсан.
Судалгааны явцаас үзэхэд Цээнийн үрийг шууд
ил хөрсөнд тарихад дараа жилийн хавар буюу
2007 онд цухуйц гараагүй бөгөөд 2008 оны хавар
нийт үрийн 55-60 хувь нь ургаж нэгээс хоёр
навчтай, 2-4 см өндөр ургаж тайван байдалд
шилжиж байсан.
Бидний судалгааны явцад Цагаан Цээнэ, Ягаан
Цээнийн үр 2 дахь жилдээ цухуйц гарахаас гадна
3 дахь жилдээ ч цухуйц гарч байгаа нь
ажиглагдлаа. Хөгжлийнхөө 4 дахь жил (2010 он)
хаврын сэргэн ургалт тавдугаар сарын дунд үеэс
эхэлж, ургамлын өсөлт 20-25 см өндөртэй ургаж,
наймдугаар сарын сүүлч хүртэл үргэлжилж
тайван байдалд шилжиж байгаа нь уг ургамал
түүхэн хөгжлийн эртний гаралтай, үржлийн
эрхтэн нь боловсронгуй биш гэдгийг харуулах

нэг үзүүлэлт юм. Ховор Ягаан Цээнэ, нэн ховор
Цагаан Цээнийг үрээр тарихад 5 насандаа /2011
он/ цэцэглэн 1-р үеийн тарималын үрийг хураан
авав.
Тарималжих боломжийн үнэлгээ
Бид Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулж буй
Цагаан Цээнэ, Ягаан Цээнийн 2004-2012 оны
судалгааны материалд тулгуурлан тарималжих
боломжийн анхан шатны үнэлгээг аргазүйн дагуу
хийж, үр болон ургал эрхтэнээр үржих байдал,
хүйтнийг тэсвэрлэх чадвар, өвөлжилт, ургамлын
ерөнхий хэлбэрээ хадгалах байдал, өвчин
хорлогчийг тэсвэрлэх гэсэн Карписоновагийн
(1985) 3 баллын 6 үзүүлэлтээр тарималжих
боломжийн үнэлгээгээр үнэлэхэд
Раеота
апота1а 15 балл, РЛасН^ога 16 балл буй маш
сайн тарималжих боломжтой гэсэн үнэлгээг өгч
байна (хүснэгт 2).
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Хүснэгт 2
Цээнийн тарималжих боломжийн үнэлгээ
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ногоон байгууламжинд шилжүүлэн тариалах
асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Ш ҮҮН ХЭЛЭЛЦЭХҮЙ
Судлаач Мядаг (1987)-ийн судалгаагаар Цээнийг
үрээр тарихад Ягаан Цээнэ 6 дахь жилдээ,
Цагаан Цээнэ 5 дахь жилдээ цэцэглэж, судлаач
Жавзан (2001)-ийн судалгаагаар Ягаан Цээнийг
үрээр тарихад 2 дахь жилийн хавар 74 хувийн
цухуйцтай, Цагаан Цээнийг суулгацаар тарихад 7
хоногийн дараа цухуйц гарч, 2 дахь жилээсээ
ургал, үржлийн найлзуур 60 см өндөр, 25-30
цэцэг үүсгэж, тарималжуулахад Р. апота1а 12
балл, Р. 1асН^1ога 11 балл буюу ирээдүйтэй
тарималын үнэлгээг авч байжээ. ОХУ-ын судлаач
Гараева & Третьяк (1974) нарын судалгаагаар
Цээнэ (Раеота Ь.)-ийн төрлийн ургамал таримал
нөхцөлд ургал ба үржлийн найлзуур, цэцгийн
тоо, бутны голч нь жил ирэх тутам нэмэгдэж
энэхүү ургамал нэг байрандаа 10-15-20 жил [7]

сайн ургаж чаддаг гэж тэмдэглэсэн байдаг.
Бидний
2004-2012
оны
интродукцийн
судалгаагаар Р. апота1а, Р. 1асИ$ога-ийг үрээр
тарихад 5 дахь жилдээ цэцэглэж байлаа. Ургал
эрхтнээр салгаж үржүүлэхэд гурав дэх жилээс
цэцэглэн үрлэж байсан.
Ургал ба үржлийн
найлзуурын тоо, нэг ургамал дахь цэцгийн тоо,
бутны голч нь жил ахих тусам нэмэгдэж,
тарималжих боломжийн үнэлгээгээр Р. апота1а
15 балл, Р. 1асН^1ога 16 балл буй тарималжих
боломжтой гэсэн үнэлгээг авч байлаа. Цээнийн
зүйлүүд тухайн орчиндоо дасан зохицож, дээрхи
хугацаанд
өсөлт хөгжил
сайтай байхын
зэрэгцээгээр цэцгийн тоо аажмаар олширч
чимэглэлийн чанар сайжирч байгаа нь дээрхи
судлаачдын үр дүнтэй нийцэж байв.

ДҮГНЭЛТ
1. Цээнийг ургал эрхтнээр хувааж үржүүлэхэд
гурав дахь жилээс, үрээр тарихад 2-3 жилийн
дараа цухуйц гарч, хөгжлийнхөө 5 дахь жилд
цэцэглэн үрлэж байна.
2. Тарималжуулахад өсөлт хөгжилт жилээс
жилд нэмэгдэж, нэг бодгаль ургамлын
найлзуур,
цэцгийн
тоо
олширсноор
чимэглэлийн чанар сайжирч, найлзуурын тоо
нэмэгдэх тутамд цэцгийн тоо ихэссэн нь

3.

4.

шууд эерэг (цагаан цээнэ г=0.99, ягаан цээнэ
г=1) хамааралтай байна.
Нэн ховор Цагаан Цээнэ, ховор Ягаан
Цээнийг ех иИи хэлбэрээр генофондыг
хадгалж үр, суулгацын зохих нөөцийг бий
болгов.
Ягаан Цээнэ 15, Цагаан Цээнэ 16 баллыг тус
тус авч тарималжих боломжтой байна.
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по( § 1Уе неейн. Ткггё уеаг, 85-90% о / а11 т ёт ёи а к соиШ § 1Уе $еей$. 8ееёз о / (козе нресген Ъедап 1о
сиШуа!е ыпсе 2006 апё неейкпдн 8(аг(её 1о дгом> зесопё апё (кггё уеагз а/1ег сиШуаИоп. Рг\е уеагн, оп1у
3% о / а11 т ёт ёи а к §ауе $еей$.
КетШ тёгса1е (ка( Раеопга ШсН/ога Ра11 апё Р. апота1а Ь. сап ниссенн/иПу дгом> т (ке Бо(апгса!
дагёеп апё ме сап гезегуе (кезе епёапдегеё апё гаге нресген гп ех тЫ.

