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хураан гуй

Судалгааг уринш-буудайн талбай болон лабораторийн нөхцөлд цагаан луулийг ургуулж гербицид
хэрэглэхэд иш, наеч, улайх, ягаарах зэрэг шинж тэмдэг илэрч түр зуур тайван байдалд орж дахин
сэргэн ургаж гербицидийг тэсеэрлэж байлаа.
Скепөрөётт а!Ъит-ын хуеьд гербицид хэрэглэснээр наеч, ишний дотоод бүтцийн эс эдүүд эедэрэлд
орсон болоечхөгжлийн үе шат бүрэн яеагдаж үр нь болоесорч байсан учир гербицидэд тэсеэрлэх
байдлыгургамлын ургал эрхтний дотоод бүтцийн судалгааг хийе.
Судалгаанаас үзэхэд, сорьж туршсан гербицидийн хог ургамалд үзүүлэх нөлөөлөл сайн, хүрээлэн
байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй болохыг лабораторийн болон хээрийн туршилтаар баталгаажуулан
үйлдеэрлэлд нэетрүүлэхэд чиглэнэ.

ТҮЛХҮҮР Ү Г: Цагаан лууль Скепөрөйгит а1ЪитЫ, гербицид

орш ил

Ургамал хамгааллын арга хэмжээ нь таримал
ургамлыг өвчин, хөнөөлт шавьж, хог ургамлаас
хамгаалах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг
эрчимжүүлэх, таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх,
хурааж авах бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж
хорогдлыг багасгах технологийн үндсэн хэсэг
юм.
Тариалангийн үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж
сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтэд тариалан
эрхлэх шаардлага тавигдаж байна [1].
Судлаачдын судалгаагаар сүүлийн жилүүдэд
тэмцэхэд төвөгтэй төрөлжсөн хог ургамлын
тархалт, нягтрал ихсэж, тэмцэх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэхэд зарцуулагдах зардал нэмэгдэж

байгаа нь тодорхой цаг хугацаанд, уламжлалт
болон орчин үеийн аргаар хөрс боловсруулахад
цөөн төрлийн гербицидийг олон жил дараалан
хэрэглэх явцад тэсвэртэй хог ургамлын тархалт,
зүйлийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөн, уг гербицидэд
дасан зохицох байдал ажиглагдаж байна [1].
Хор хор хөнөөл ихтэй тэмцэхэд төвөгтэй хог
ургамлын хөнөөлийн улмаас үр тарианы ургац 40
хүртэл хувиар буурч байгаа судалгааны дүнгээс
тэдгээртэй тэмцэх аргыг зөв сонгох нь (хог
ургамлын
тэсвэргүй,
таримал
ургамлын
тэсвэртэй үед)
зайлшгүй шаардлагатай болж
байна [7].
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СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГА ЗҮЙ
Хог ургамлын гербицидэд тэсвэрлэх судалгааны
ажлыг Магнум гербицид хэрэглэсэн,
хэрэглээгүй хувилбаруудаас Цагаан лууль /
Скепоро&ит а!ЬитЬ /-ийн
хатаадас болон 700-ийн этилийн спиртэнд
фиксацилсан дээжнээс ургамлын ургал эрхтний
дотоод бүтцийн судалгааг явууллаа. Ургамлын
дотоод бүтцийн судалгааг ШУА-ийн Ботаникийн

хүрээлэнгийн “Ургамлын физиологи бичил
үржүүлэг”-ийн биологийн лабораторт хийж
гүйцэтгэв.
1. Хог
ургамлын
гербицидэд
тэсвэрлэх
үнэлгээний [9];
2. Ургамлын анатомийн судалгааг М.С. Гзырян,
М.Н. Прозина нарын аргаар тус тус
тодорхойлов [4].

СУДАЛГ ААНЫ ҮР ДҮН
Хог ургамлын гербицидэд тэсвэрлэсэн байдал
Буудайн бутлалтаас гол хатгалтын үед хос үрийн
талт хог ургамлын эсрэг Магнум гербицидийг
янз бүрийн тунгаар хэрэглэхэд 82.7-90.1- иар тус
тус хог ургамлын тоог бууруулсан техник үр дүн
үзүүлэв. Хог ургамалд гербицидийн үйлчилсэн
байдлыг хээрийн болон лабораторийн нөхцөлд

тодоруулахад ургамлын иш, навч шарлах, улайх,
ягаарах зэрэг (1-р зураг а,б,в,г гадаад шинж
тэмдэгээр) тайван байдалд хэсэг хугацаанд орсон
боловч дахин сэргэн ургаж хөгжлийн үе шат
бүрэн явагдаж үр нь боловсорч огт гербицид
хэрэглээгүй ургамлын үртэй (2-р зураг а, б)
харьцуулахад 99,4%-иар цөөн байлаа.

1-р зураг. Цагаан луулийн тэсвэрлэлт гадаад шинж тэмдэгээр
а, б-гербицид хэрэглэхийн өмнө в, г-гербицид хэрэглэсний дараа

2-р зураг. Үр боловсорсон байдал. а.в- Гербицид хэрэглэсэн хувилбар
б.г- Гербицид хэрэглээгүй хувилбар
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Н авчны дотоод бүтцийн харьцуулсан судалгааны дүнгээс.
Н авчны дотоод бүтэц

3-р зураг. Навчны дотоод бүтэц
а. Гербицид хэрэглээгүй
б. Гербицид хэрэглэсэн/(10х40)
Навч нь дорзовентраль хэлбэрийн бүтэцтэй (3-р
зураг). Хлоренхим нэг эгнээгээр байрласан
баганалаг эд болон 6 хүртэл эгнээгээр байрласан
хөвсгөр эдээс бүрдэнэ. Аномоцит хэлбэрийн
амсрууд
навчны
дээд
ба
доод
талд
(амфистоматик
байрлал)
байрлана.
Дээд
эпидермийн эсийн хана тэгш өнцөг үүсгэсэн
байхад (5-р зураг), доод эпидермийн эсийн хана
долгиотсон (5-р зураг). Баганалаг эдийн доод
талд хөвсгөр эдийн дунд коллатераль хэлбэрийн
дамжуулах багцууд оршино [2,11,12].
Ялгаа. Гербицид хэрэглээгүй хяналтын талбайн
ургамлын навчны дотоод бүтцийг гербицид
хэрэглэсэн навчны дотоод бүтэцтэй харьцуулан
судлахад, төдийлөн өөрчлөлт илрээгүй ба
эпидермийн эсийн хана эвдрэлд орж, эс эдийн
зай завсраар ихээхэн хэмжээний агууламжтай
болсон байгаа нь 3бзураг дээр харагдаж байна.
Бидний нэрлээд байгаа энэхүү агууламж гэдэг нь

тухайн
гербицидийн
үйлчилгээ
гэдгийг
илэрхийлж байна.
Н авчны бариулын дотоод бүтэц
Навчны бариул нь хөндлөн огтлолоороо тал
саран хэлбэртэй (4а-р зураг). Гадна талаараа нэг
эгнээгээр байрласан эпидермтэй. Түүний дотор
талд эпидермтэй залгаа 2-3 эгнээгээр байрласан
дугуйдуу хэлбэртэй жижигхэн эсээс бүрдсэн
паренхимийн давхраатай. Навчны бариулын
дотор тал руу паренхимийн давхрааг бүрдүүлэгч
эсүүд нь хэмжээгээр том, хоорондоо өнцөг
үүсгэн байрласан онцлогтой. Өнцөг үүсгэсэн
хэлбэртэй паренхимээс бүрдсэн хөвсгөр эдийн
дунд биколлатераль хэлбэрийн дамжуулах багц
өнцөг үүсгэн байрласан хөвсгөр эдийн дунд
орших ба багц тус бүр гадна талдаа тулгуур
эдийг агуулсан байв. Бариулын гол хэсгийн
эсүүд хэмжээгээр том хоорондоо зай завсаргүй
шахцалдан байрласан.

4-р зураг. Навчны бариулын дотоод бүтэц (10x10)
а. Хяналт, б. гербицидтэй
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5-р зураг. Навчны 1- дээд, 2-доод эпидерм
а.Гербицид хэрэглээгүй
б. Гербицид хэрэглэсэн

Ялгаа. Гербицид хэрэглэсэн ургамлын навчны
бариулын дамжуулах багцны долонгийн бүтэц
эвдрэлд орсон. Навчны бариулын дотоод
бүтцийг бүрдүүлэгч үндсэн эдийг бүрдүүлэгч
эсүүддээ ихээхэн хэмжээгээр бодис нөөцөлсөн
байв. (4б-5б-р зураг).
И ш ний дотоод бүтэц. Иш нь хөндлөн
огтлолоороо дугуйдуу хэлбэртэй.

а.Хяналт

Гадна талаараа нэг эгнээгээр
байрласан
эпидермийн давхраатай (6-р зураг). Түүний
дотор талд 5-6 эгнээгээр байрласан гадаргын
паренхим ба төв хэсэгтээ хэмжээгээр том,
хоорондоо зай завсаргүй байрласан голч
паренхим оршдог. Коллатераль хэлбэрийн
дамжуулах
багц
ишээ
тойрч
байрлана.
Склеренхимэн тулгуур эдүүд дамжуулах багцыг
хооронд нь холбоно (6а-р зураг).

6-р зураг. Итттний дотоод бүтэц (10x40)
б.Гербицид хэрэглэсэн

Ялгаа. Ишний гадаргын болон голын паренхим
дамжуулах багцны модлогын хэсэг эвдрэлд
орсон (6б-р зураг).
Үндэсний дотоод бүтэц. Үндэс нь хөндлөн
огтлолоороо дугуй хэлбэртэй. Г адна талаараа нэг
эгнээгээр байрласан эпиблемтэй (7а-р зураг).

Эпиблемтэй залгаа 4-5 эгнээгээр байрласан
паренхимтэй. Үндэсний ихэнх хэсгийн зузаан
ханатай модлог болон долонгоос бүрдсэн
дамжуулах багц эзлэдэг. Дамжуулах багц нь
үндэсний төв хэсэгт цацраг байдлаар байрлана.
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7-р зураг. Үндэсний дотоод бүтэц (10x40)
а. гербицид хэрэглээгүй
б. гербицид хэрэглэсэн
Ялгаа. Үндэсний бүтцэд
өөрчлөлт орсон.
Үндэсний
эпиблемийн
давхраа
эвдэрсэн,
үндэсний төв хэсэгт орших цацраг байдлаар

байрласан дамжуулах багцны үндсэн элемент
(модлог, долон)-үүд салж завсар үүсгэсэн байв
(7б-р зураг).

ШҮҮН ХЭЛЭЛЦЭХҮЙ
Өмнөх судлаачдын судалгааны үр дүн тухайн
зүйл ургамлын өөрийн онцлогоос хамаарч
гербицид тус бүрийн үйлчилгээ болон үйлчлэх
хугацааны хувьд харилцан адилгүй байна [8].
Зэрлэг олсны эсрэг хэрэглэсэн 2.4 Д бутилийн
эфирийн үйлчилгээ хамгийн хурдан нөлөөлсөн
байлаа. Зэрлэг олс /СаппаЫз гиёегаИз Татзек/,
цагаан луульд
/Скепоро&ит
аТЬит.Г/
хэрэглэсэн 2.4 Д бутилтйн эфир, Чисталан,
Раундап, Зенкор, Гезагард зэрэг гербицидэд

бүтцийн болон үйл ажиллагааны өөрчлөлтөд
ордог болохыг илрүүлсэн байна .
Монгол орны хөрс-газар зүйн мужлал болон
анатоми-физилогийн
үндэслэлээр
ургамлын
дасан зохицох чадавхийн үнэлгээг тариалангийн
хөл газрын ургамалд судалгаа хийхэд хамгийн
өндөр чадавхитай 1-р ангийн 1 зэрэгт мезофитдорзвентраль бүтцийн Скепоро&ит а1Ьит,
Р!ап(а§о та]'ог /Ц.Шийрэвдамба 1990/ ургамлууд
ордог байна [13].

ДҮГНЭЛТ
1. Магнум гербицидийг хог ургамлын эсрэг
хэрэглэхэд 82.7-90.1%-ийнтехник үр дүн
үзүүлэв.
2. Хог
ургамал,
гербицидийн
хоорондын
үйлчилгээг тодруулахад Скепороётт а1Ьит
X, Скепороётт аеиттаШт X, АНетгыа
ыеуегмапаШШ, ГадоекИиз Ьипдег Г,8опекш
агуетгз X зэрэг ургамлын иш, навч шарлах,
хуйлрах, улайх, ягаарах, цэцэг унах зэрэг
шинж тэмдэг илэрч түр зуур тайван байдалд
орж дахин сэргэн ургаж гербицидийг
тэсвэрлэж байлаа.

3. Скепороётт а1Ьит-ын ургамлын хөгжлийн
үе шат бүрэн явагдаж үр боловсорсон боловч
үрийн тоо хяналтын хувилбараас бага байв.
Гербицид хэрэглэсэн хувилбарын навч,
навчны бариулын дотоод бүтцийг бүрдүүлэгч
үндсэн эдүүд болон навчны дээд ба доод
эпидермийг
бүрдүүлэгч
эсүүд
ихээхэн
хэмжээгээр агууламж үүсгэж өөрчлөгдсөн.
Харин ургамлын ишний гадаргын болон
голын паренхим агууламжтай, эд эс эвдэрэлд
бага өртсөн нь хэвийн (хяналтын) ишний
дотоод бүтэцтэй адил байлаа.
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8ОМЕ8ТПОҮОИКЕШТАИСЕ ТО НЕЕБТСТШ ОЕ СНЕШРОВШМАЬБПМ. Ь
Ацауа Т1, О1допяигеп М1, Тзегепккапд С2
1-Р1ап( Рго(есИоп Кезеагек 1тШи1е
2-1тШи1е о/Бо(апу, МопдоИап Асаёету о/8сетсе
Скепоро&ит а1Ъит Ь ка$ Ъееп дготпд оп $еЫ о//а11ом>-м>кеа{ апё !аЬога(огу сопёШопз апё изтд
кегЫсМе адагт! Скепоро&ит а1Ъит Ь.
Тке ге$и!( о / 1кгн $(иф р!ап( Ма1к, 1 е а а г е теш( оп кегЫсМе т рас( Ъш /гг$( р1ап(’8 огдат м>кгск
тс1иёт§ 1еа/ апё М а к Шгптд (о геёпезз, ртЫзк еуМепсе ёе(ес(её (кеп (игптд (о ёогтапсу апё
уе§е(айоп адат.
АЪои( Скепоро&ит а1Ъит Ь, ш тд кегЫсШез р!ап(’з 1еа/ апё я(а1к се11 8(гис(иге ка$ Ъееп сгизкеё.
Ыеуег(ке1е88 дготпд 8(аде г$ догпд м>е11 апё $еей$ аге догпд (о та(ига(е. Ткеге/оге м>е ехаттеё уе§е(айуе
р1ап( огдат т(егпа1 $(гис(иге.
П$е о/Мадпит /о г соп(гоШп§ Шсо(у1еёопои8 мееё$ ка$ 82.7-90.1% (есктса! е//ес(гуепе$$. Тке
Скепороёгит а1Ъит Ь мееё гесоуегеё 21 (о 30 ёауз а/(ег ш её кегЫсгёе, апё (кеу меге (о ге$г$(апсе /о г
кегЫсгёез.

