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Аңдатпа 
Осы мақалада асханалық қызылшаны сорттық анықтауы ғылыми-зерттеу нəтежелері 

жазылған жəне Алматы облысында климаттық жағдайына байланысты ең көп өнімдік 
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КҤЗДІК БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ КӘДІМГІ СҤЛІКШЕ ҚОҢЫЗЫНА 
(OULEMA MELONOPUS L.) ТӨЗІМДІЛІГІ 

 
Андатпа  

Кҥздік бидайдың 19 сорты кəдімгі сҥлікше қоңызына төзімділік реакция шкаласы  

бойынша зерттелді. Далалық тəжірибе жҧмыстары Қазақ егіншілік  жəне өсімдік 

шаруашылығы ҒЗИ-ның егістік алқабында жҥргізілді.   
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Кілт сөздер: кҥздік бидай, сорттар,  кəдімгі сҥлікше қоңыз, дернəсілдер, төзімділік  

Кіріспе  

Қазақстанның оңтҥстік жəне оңтҥстік-шығысында кҥздік жҧмсақ бидай негізгі астық 

дақылы болып саналады жəне егістік аймақтарының 800-850 мың га егіледі.  

Ауылшаруашылық дақылдары бойынша  кҥздік бидайдың өндірістегі жалпы егін тҥсімі 

2001-2007 жж. 800 мың т. жетті. Өнім тҥсімі  барлық астық дақылдары өнімінен 4,0-тен 

10-12 ц/га дейін асып тҥседі [1-3].  

Кҥздік бидайдан мол өнім алу ҥшін  себілетін тҧқымның сапасына, сорттарды өсіру 

агротехникасына, жергілікті жердің экологиялық жағдайына, сонымен қатар сорттардың 

ауруға жəне зинкестерге төзімділігіне тығыз байланысты [4,5].  

Бидай өсімдігінің егін тҥсімін шектейтін негізгі факторлардың бірі дақылдың 

зиянкестермен зақымдануы. Өнім көрсеткіштері жоғары сорттардың басым көпшілгі 

зиянкестерге төзімсіз, олардың агробиоценозда жинақталуына мҥмкіндік береді.  

Кҥздік бидай өнімінің тҥсім  көрсеткіштеріне кəдімгі сҥлікше қоңызының кері əсерін 

шектеу тиімділігіне ие-өсімдік пен фитофаг арасындағы өзара қарым-қатынасты жан-

жақты зерттеу арқылы қол жеткізуге болады [6,7]. Сорттардың төзімділік белгісінің 

көрінуі, екі ағзаның, яғни ие-өсімдік пен зиянкестің өзара қарым-қатынасына тікелей 

байланысты.  

Селекционерлердің басты мақсаты жоғары өнімділік көрсеткіштерімен қатар 

зиянкеске төзімді сорттарды шығару. Бҧл ҥшін төзімділік көздерін анықтау, жаңа сорт 

шығару, шыққан сорттарды тиімді пайдалану жҧмыстары ҥздіксіз жҥргізілуі керек.  

Зерттеу материалдары және әдістері  

Кəдімгі сҥлікшені есепке алу  кҥздік бидай дақылының толық тҥптену фазасында 

жҥргізілді. Есепке алу ҥшін əрбір егістік алқабынан 14-16 м
2
 

 
егістік қатарлар,  

ҥшбҧрышты немесе тіктөртбҧрышты формада сынамалар, зиянкес біркелкі таралмаған 

жағдайда шахматты реттілікпен сынамалар алынды. Әрбір сынама кесіндісінен сҥлікше 

қоңыздың жəне өсімдіктің саны есепке алынды. Осыдан кейін 1м
2
 немесе бір өсімдіктегі 

зиянкестің  орташа саны есептеп шығарылды. Егістіктегі егілген сорт-ҥлгілердің қатар 

арасы 15 см болғанда кесінді 14 м
2
 немесе сынама 1 м

2
 қҧрады. Егер бір өсімдікте 10 

бөжек кездессе инсектицидтермен өңдеуді қажет етеді. Қоңызбен жəне дернəсілмен 

зақымдануды есепке алуды тҥтіктену фазасынан масақтану фазасына дейін жҥргіздік. 

Өсімдіктердің зақымдануын есепке алу келесі шкала бойынша жҥргізілді:  

0- зақымдану жоқ,  

1-балл– жапырақ тақтасы 5% - ға дейін зақымданған;  

2-балл – 6% - дан 25%- ға дейін; 

3-балл – 26% - дан 50%-ға дейін;  

4- балл – 51% - дан 75% дейін;  

5-балл – 75% - дан жоғары [8].  

Зерттеу нәтижелері  

Астық дақылы егістіктерінде, əсіресе кҥздік бидай егістік алқаптарында кеңінен 

таралған өте зиянды фитофагтардың бірі – Oulema melonopus L.  кəдімгі сҥлікше қоңызы 

(Cleoptera – қатты қанаттылар отряды, Chrysomelidae – жапырақ жеміргілер тҧқымдасы.). 

O.melonopus L. топырақта немесе өсімдік қалдықтарында қыстайды.   

Кəдімгі сҥлікше қоңызы кҥздік бидай сорттарының егін тҥсімін 10-20% төмендетеді 

жəне дəн сапасын кемітеді, ал өте қарқынды дамып, таралған жылдары өнім тҥсімінің 

толық жойылуына əкелуі мҥмкін. Дернəсілдері  өсімдік жапырағының жҧмсағымен 

қоректенеді. Ересек  қоңыздар кҥздік бидай жапырақтарын ҧзынша жолақтар жасап 

зақымдайды, саңылау қалдырады. Кəдімгі сҥлікше қоңыздың əсерінен вегетативті 

мҥшенің бірі - жапырағы зақымданады, яғни жапырақ ерте сарғайып, солып қалады. 
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Кҥздік бидай сорттары жапырақтарында су қоры кемиді, ассимиляция процесі баяулайды, 

хлоропластарының жойылуынан фотосинтез процесі бҧзылады. Бҧл кҥздік бидай 

сорттарының дəн салуын кештетеді, осының нəтижесінде майда, технологиялық 

көрсеткіштері төмен дəн тҥзіледі.   

Кҥздік бидай сорттарына кəдімгі сҥлікше қоңызының зияндылығы тікелей климат 

жағдайына байланысты. Фитофаг жылына бір рет ҧрпақ береді, өсіп-өніп көбеюі ҥшін 

көктемгі-жазғы мезгілдегі ылғалды ауа райы өте қолайлы, 450-700 мм мөлшерде жауын- 

шашын тҥсім мөлшері қарқынды дамуына мҥмкіндік береді. Ауа райы қолайлы жылдары 

егіннің тҥсім  шығыны артады, ал жаз айлары ылғалды,  əрі салқын жылдары сҥлікше 

қоңыздың кездесу жиілігі кемиді жəне зияндылығы төмендейді. Сонымен қатар бҧл 

зиянкестің зияндылығы сорттардың төзімділік қасиетіне де байланысты.   

Генетикалық жағынан біртекті төзімсіз сорттардың ҥлкен алқаптарға егілуі Oulema 

melonopus L. қоңыздың жəне оның дернəсілінің қарқыныды таралып дамуына мҥмкіндік 

береді.  

Кəдімгі сҥлікше қоңызбен кҥресуде агротехникалық, химиялық жəне биологиялық 

тəсілдерді дҧрыс пайдалана білу керек. Химилық іс-шарлар көптеген экономилық 

қаржыны жҧмсауды қажет етеді жəне қоршаған ортаға кері əсері де бар. Яғни, зиянкеспен 

кҥресудің экономикалық жағынан тиімді, экологиялық жағынан қоршаған ортаға қауіпсіз 

жолы - биологиялық жол, бҧл төзімді сорттарды шығару, өндірісте қолданысқа енгізу.  

 

Кесте 1 – Кҥздік бидай сорттарының кəдімгі сҥлікше қоңызына (Oulema melonopus 

L.) төзімділігі 

 

Сорттар аты 

Төзімділік реакциясы, % 

Төзімді (1-5) Орташа төзімді  

(6-25) 

Орташа төзімсіз 

(26-50) 

Төзімсіз (51-75) 

Алмалы Басар Жетысу Рамин 

Арай Наз Көксу Прогресс 

Богарная 56 Қараспан Чолпан Память 47 

Зернокорновка 56  Қиял Опакс 18 

  Сапалы Адыр 

   Южная 12 

   Эритроспермум 350 

 

Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының егістік 

алқабында тəжірибелік телімде кҥздік бидай сорттарының кəдімгі сҥлікше қоңызына 

(Oulema melonopus L.) төзімділігі зерттелді. Зерттеу нəтижесінде кҥздік бидай сорттары 

зиянкеске төзімділік рекциясы бойынша  төзімді, орташа төзімді, орташа төзімсіз жəне 

төзімсіз   топтарға жіктелді. Төменгі жеті сорт: Рамин, Прогресс, Память 47, Опакс 18, 

Адыр, Южная 12, Эритропремум 350 төзімсіз екенін көрсетті, бҧл сорттардың кəдімгі 

сҥлікше қоңызымен зақымдалғаны  51-75% болды,  орташа төзімсіздікті бес сортта:  

Жетысу, Көксу, Чолпан, Қиял, Сапалы байқалды, олардың зақымдалғаны 26-50%.  Ҥш 

сорт: Қарсапан, Басар жəне Наз төзімділік реакция жіктелуі бойынша орташа төзімді 

келді, олардың зиянкеспен зақымдалғаны 6-25%, ал төменгі төрт сорт:  Алмалы, Арай, 

Богарная жəне Зернокорновка 56 (Oulema melonopus L.) зақымдануы 5% аспады (кесте 1 ).  
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Әдебиет мəліметтері бойынша кҥздік бидай сорттары жапырақтарында тҥкті 

өсінділердің, жылтыр жабындының (налеттардың) болуы кəдімгі сҥлікшемен 

зақымданудан қорғайды [9-11]. Зерттелген сорттар арасынан төзімді төрт сортта, əсіресе 

пиротрикс  тҥршесіне жататын  Богарная 56  сортында вегетативті мҥшелерінде тығыз 

орналасқан тҥкті өсінділер байқалды.  

Қорытынды   

Қазақстанның оңтҥстік-шығыс  жағдайында кəдімгі сҥлікше қоңызына  қарсы  кҥздік 

бидайдың 19 сортының төзімділігі зерттелді, оның жетеуі төзімсіз, бесеуі орташа төзімсіз, 

ал ҥшеуі:  Басар, Наз жəне Қараспан орташа төзімді келді, зақымдалғаны 6-25%,  төртеуі: 

Алмалы, Арай, Богарная 56 жəне Зернокорновка 56 төзімді болды, қоңызбен 

зақымдалғаны 5% жетпеді. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ К ОБЫКНОВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ 

ПЬЯВИЦЕ (OULEMA MELONOPUS L.) 

 

Аннотация  

На основании шкалы реакции устойчивости оценены 19 сортов озимой пшеницы к 

обыкновенной хлебной пьявице. Полевые исследования проводились на стационарных 

посевах Казахского НИИ земледелия и растениеводства.  

Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, обыкновенная хлебная пьявица, личинки, 

устойчивость.  
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RESISTANT VARIETIES OF WINTER WHEAT TO COMMON BREADY PYAVITSE 

(OULEMA MELONOPUS L.) 

 

Abstract  

According bases of the scale  of resistance reaction have been   evaluated 19 winter wheat 

cultivars to Oulema melonopus L. Field researches have been conducted on the traits 

experiments of Kazakh Research Institute of Farming and Plant Growing.  

Keywords: winter wheat, cultivars, Oulema melonopusL., larvaes, resistance.  

 

 

  


