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ОМӮЗИШ 

оид ба  тарзи дуруст истифодабарии заҳрхимикатҳо дар мубориза 
бар зидди зараррасонҳо ва касалиҳои зироатҳои кишоварзї, риояи ќоидаҳо 
ҳангоми истифодаи онҳо, тарзи дуруст истифодабарии нуриҳои минералї ва 

органикиї, риояи ќоидаҳо ҳангоми истифодаи онҳо ва истифодабарии маводњои 
кимиёвї дар мубориза бар зидди зараррасонҳо ва касалиҳои ҳайвонот, риояи 

ќоидаҳо ҳангоми истифодаи онҳо 
 

Мақсад: Баланд бардоштани дониш, малака ва маҳорати фермерон оид ба 

гузаронидани тадбирњои муњофизати њашаротњои зараррасон ва 

касалињо, истифодаи нурињои органикию минералї дар майдонњо кишт 

ва боѓу токзор, дар ин замина баланд бардоштани њосилнокии зироатњои 

кишоварзї, боѓу токзор, зиёд намудани истењсоли мањсулоти кишоварзї 

ва сифати молии онњо њамзамон омўзиши тарзи дурустї истифодабарии 

маводњои кимиёвї дар мубориза бар зидди зараррасонҳо ва касалиҳои 

ҳайвонот, риояи ќоидаҳо ҳангоми истифодаи онҳо мебошад. 

Вазифаҳо: Баланд бардоштани савияи дониши фермерон доир ба пешгирии аз 

касалию њашаротњои зараррасони зароатњои кишоварзї ва њайвонот, 

инчунин тарзи дуруст истифодабарии нурињои минерию органикї. 

БАРНОМА 

№ Му
ҳла

т 
(дақ
иқа

) 

Мавзӯъ Усул Маводҳо Вақт 
 

1. 1 
 

15 Бақайдгирии 
иштирокчиён 

 Формати рӯйхат 8.45 - 9.00 

2. 2 5 Пазироӣ ва баёни 
барнома 

 Барномаи омӯзиш 9.00 - 9.05 

3. 3 25 Касалї ва 
зараррасонњои 
зироатњои полизї, 
сабзавотї ва картошка 

Баҳсу 
мунозира 

Флимчарт, маркер, 
скотч. 
Презентатсия “Оид 
ба зараррасонњои 
картошка” 

9.05 - 9.30 

4.  40 Касалию њашаротњои 
зараррасони дарахтони 
мевадињанда, ангур ва 
чорањои мубориза бар 
зидди онњо  

Лексияи 
хурд, 
мушоҳида, 
баҳсу 
мунозира 

Флипчарт, маркер, 
скотч, метр, 
термометр, диски 
DVD, видеофилми 
“Тарзи тайёр 
намудани мањлули 

09.30 - 10.10 
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моеъи Бордосї” 

5.  30 Усулњои мубориза бар 
зидди касалї ва 
њашаротњои зироатњои 
полизї,  сабзавотї ва 
картошка. 

Лексияи 
хурд, 
мушоҳида, 
баҳсу 
мунозира  

Флипчарт, маркер, 
скотч, метр, 
термометр, 
фонендоскоп, 
нусхаи ҷадвали 
муайян намудани 
вазн, формати 
мушоҳидаҳо, 
формати натиҷаҳо 
дар флипчарт  

10.10 - 10.40 

6.  20 Танаффус   10.40 – 11.00 

7.  30 Элементњои химиявї, 
нурињо, хокистар ва 
тавсифи мухтасари 
хосиятњои агрохимикии 
хок  

Мини-
лексия, 
баҳсу 
мунозира 

Флимчарт, маркер, 
скотч,  нурињо, 
презентатсия оид 
ба нурињо. 

11.00-11.30 

8.  30 Системаи самаранок 
истифода кардани нурї, 
таъсири киштгардон ба 
самаранокии нурїва 
истифодаи якљояи 
нурињои органикї ва 
минаралї 

Мини-
лексия, 
баҳсу 
мунозира 

Флимчарт, маркер, 
скотч,   

11.30 – 12.00 

9.  30 Таъсири нурї ба сифати 
њосил ва нуриандозї ба 
зироатњои кишоварзї 
ва боѓу токзор 

Ҳуҷуми 
зеҳнӣ, 
лексияи 
хурд 

Флипчарт, маркер, 
скотч,  

12.00 – 12.30 

10.  60 Хӯроки нисфирӯзӣ   12.30 - 13.30 

11.  25 Зањролудшавии 
њайвоноти  хољагии 
ќишлоќ 
 

Баҳсу 
мунозира, 
лексияи 
хурд 

Флипчарт, маркер, 
скотч, метр, 
термометр, 
фонендоскоп, 
нусхаи ҷадвали 
муайян намудани 
вазн, формати 
мушоҳидаҳо, 
формати натиҷаҳо 
дар флипчарт 

13.30 – 13.55 
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12.  30 Сабаб ва омилҳои 
зањролудшавї 

Баҳсу 
мунозира, 
лексияи 
хурд 

Флипчарт, маркер, 
скотч, банерњо. 

13.55 – 14.25 

13.  35 Њашаротњо њамчун 
интиќолдињандагони 
касалињо 

Баҳсу 
мунозира, 
лексияи 
хурд 

Флипчарт, маркер, 
скотч,  

14.25 – 15.00 

14.  10 Танаффус   15.00 – 15.10 

15.  25 Усулњои мубориза бар 
зидди њашаротњои 
зараррасон 

Баҳсу 
мунозира, 
лексияи 
хурд 

Флипчарт, маркер, 
скотч,  

15.10 - 15.35 

16.  30 Беморињои 
сирояткунандаи 
инвазионї 

Баҳсу 
мунозира, 
лексияи 
хурд 

Флипчарт, маркер, 
скотч,  

15.35 - 16.05 

17.  35 Пешгирї ва мубориза 
бар зидди беморињои 
гиљљавї 
 

Баҳсу 
мунозира 

Флипчарт, маркер, 
скотч,  

16.05 – 16.45 

18.  10 Тартиб додани 
чорабиниҳои 
зиддиэпизоотӣ. Тартиб 
додани дафтари 
бақайдгирии 
чорабиниҳо 

 Флипчарт, маркер, 
скотч, 

16.45- 16.55 

19.  5 Ҷамъбасти омӯзиш Баҳсу 
мунозира 

Флипчарт, маркер, 
скотч 

16.55 - 17.00 
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Қисмати кушодашавӣ (барои ҳамаи қадамҳо 10 дақиқа) 

Дар оғози омӯзиш рӯйхати иштирокичён тартиб дода мешавад (намуна замима 
гаштааст).  Барои бақайдгирии иштирокчиён 10 дақиқа кифоя аст.  Омӯзгор бояд 
кӯшиш кунад, ки ному насаби иштирокчиён пурра ва дуруст ба қайд гирифта 
шавад. Барои ин, ба тарзи намуна сатри якумро бо кӯмаки омӯзгор  иштирокчӣ  
пур мекунад ва имзо гузошта, ба иштирокчии дигар мерасонад. 

Баёни мақсад, вазифаҳо ва маҳфуми мавзӯи машғулият (5 дақиқа) 

Мавзӯи омӯзиш:   мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои омӯзиш дар қоғази калони сафед 
бо ҳарфҳои калон навишта мешавад  ва пеш аз саршавии омӯзиш он дар девор  ё 
тахта  овезон карда мешавад. 

 
Сухани ифтитоҳӣ ва баҳодиҳии мавзӯъҳои машғулиятҳои қаблӣ  (15 дақиқа) 

 
Ба иштирокчиёни омӯзиш миннатдорӣ баён намуда, сипас бо суолҳои зерин ба 
онҳо муроҷиат  карда мешавад. 

Корҳои амалии инфиродӣ:  Аз иштирокчиён  пурсида мешавад, ки якчанд 
фаъолиятҳои  иҷро кардаашонро мисол биёранд. 

Натиҷаҳои бадастомада:  Дар натиҷаи ин фаъолиятҳо ба чӣ ноил шуданд, 
хулосаи иштирокчиён чӣ гуна аст. Дида баромадани ҳолати қайди фаъолиятҳои 
иҷрокардаи фермер дар рӯзномаи бақайдгирии ҳаррӯзаи  фаъолиятҳо.  

Душвориҳо ва комёбиҳо: Оё ҳангоми иҷрои фаъолиятҳои амалӣ ягон душворӣ ва 
нофаҳмӣ  ба миён омад? Чӣ тавр онҳоро бартараф кардед?  

Пешниҳодҳо ва фикру ақидаҳои нав: Аз иштирокчиён пурсон намуда,  дар 
дафтари корӣ қайд карда мешавад. 
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Қисмати асосӣ 
КАСАЛИЮ ЊАШАРОТЊОИ ЗАРАРРАСОНИ ЗИРОАТЊОИ ПОЛИЗЇ, 

САБЗАВОТЇ ВА КАРТОШКА 
Мақсад: Баланд бардоштани сатҳи дониши иштироккунандагон доир ба намуди 

зоњирии касалињо ва њашаротњои зараррасони зироатњои полизї, 
сабзавотї ва картошка . 

Вақт: 25 дақиқа 
Замима: 

1. Касалињои физиологї (ѓайрисироятї): 
- Норасои микроэлементњо; 
- Норасои макроэлементњо; 
- Сузиш аз њисоби нурњои офтоб; 
- Аз меъёр зиёд будани нурињои минералию органикї;. 

2. Касалињои сироятї: 

Касалињои сироятӣ (касалиҳое, ки онҳоро вирусҳо, бактерияҳо, занбӯруғҳо ва 
дигар микроорганизмҳои касалиовар ба вуҷуд меоранд): 
а) касалиҳои  вирусӣ; 

б) касалиҳои бактериявӣ; 

в) касалиҳои занбӯруғӣ. 

3.Њашаротњои зараррасон: 
Магаси харбуза 
Ширинчаи полизї 
Сафедболак  
Кирми ѓуза 
Тортанаккана  
4.Њашаротњои зараррасон: 
Куяи помидор 
Ширинча 
Сафедболак  
Кирми ѓуза 
Тортанаккана  
Кирми карам  
  
5. Касалињои асосии картошка 
Фитофторози картошка  (Фитофтороз картофеля) Phytophthora infestans. 
Ќутураки оддї  (Обыкновенная парша картофеля (Streptomyces scabies) 
Ќутураки нуќрагун (Серебристая парша картофеля) Spondylo cladium atrovirens. 
Ќутураки хокадор  (Порошистая парша картофеля)Spongospora subterranea. 
Алтернариоз ё доѓзании хушк (Альтернариоз или сухая пятнистость) 
Alternaria solan  
Фузариоз  (Пусиши хушк), Фузариозное увядание картофеля Fusarium oxysporum. 
Фомоз-пусиши тугмашакли лунда, (Фомоз картофеля),Phoma exiqua. 
Сиёњпоя  (Чорная ножка картофеля), Pectobacterium carotovorum subsp. Atrosepticum 

http://agroflora.ru/alternarioz-kartofelya/
http://agroflora.ru/alternarioz-kartofelya/
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Мозайкаи (њаррангии) картошка (Мозайка картофеля) Potato virus Y (PVY) —Y 
Тобхурии баргњо  (Скручивание листьев картофеля) Potato leaf roll virus (PLRV). 
  
6. Њашаротњои зараррасони картошка 
Гамбусаки  колорадї (Колорадский жук) Leptinotarsadecemlineata 
Симкирмакхо  (Проволочники) Elateridae 
Кирми тирамоњї  (Озимая совка)  Agriotessegetum 
Нематоди тиллоранги картошка   (Золотистая нематода)  Ditylenchusdestructor 
 
 

ЗАРАРРАСОНЊО ВА КАСАЛИЊОИ  ДАРАХТОНИ МЕВАДИЊАНДА, 
АНГУР ВА ЧОРАЊОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ОНЊО 

 
Мақсад: Омўзонидан ва фањмонидани давраи пойдошавии касалию њашаротњои 

зараррасони дарахтони мевадињанда ва ангур ба иштирокчиён.  
 
Вақт: 40 дақиқа 
Замима: 

 
Мевахўраки  себ (Laspeyresia Pomonellal).  
Дар нохияњои љануби љумњури  дар охири мохи март, НТМ  ва  вилояти 

Суѓд дар аввали моњи апрел афзоишаш сар мешавад. Ба  мевањои тухмдор:- себ, 
нок, бињї баъзан  зардолу  ва олу зарар мерасонад. Кирмина маѓзи меваро хоида 
сурох карда роњи рост ва каљу килеб гузошта   ба тухмхона дохил гашта тухмро 
захмдор мекунад. Чунин мевањо нопухта меафтад. Њосили мевањо сифати худро 
гум карда ва истифода   нашуда мепусад . Дар водињои Рашт - 2 насл медињад.  

 
 
Сипарболаки Калифорни  (Quadraspidiotus porniciosus comst) 
Дар нимаи моњи май пайдо мешавад. Насли аввал дар моњи июн афзоиш 

намуда, васеъ пањн мегардад. Кирминањои соли якуми онњо дар зери сипар дар 
шохаю танаи дарахти cеб ва нок зимистонро мегузаронад. Њангоми њаракати 
аввалини ѓизо дар рагу бофтањои дарахтон кирминањо бедор шуда ѓизогириро 
оѓоз менамоянд. Дар як мавсим 3 насл медињанд. Сипарболакњо ба тамоми 
узвњои берунаи растанї. Дар мевањои зарардида доѓњои сурх пайдо мешаванд, 
ки сифати моли мањсулотро паст мекунанд.  зарар мерасонанд.  Ба себ, нок. 
олуча, олу, шафтолу ва гелос зарар мерасонад. Дар ангур ва зардолу низ дучор 
мешавад. Њашарот шарбати растаниро мемакад ва дар натиља дарахт аз 
сабзидан ва инкишоф мемонад. Њадди зарароварии иќтисодии 1 кирмина ин ба 
200 мм-и шоха дар давраи муѓчабарорї ва ё 2-3%-и мевањо дар давраи сабзиш 
мебошад.  

Сипарболаки  бунафшранг  (Parlatoria Oleae Colvee)- 
Дар як мавсим ду насл афзоиш медињад. Ба дарахтњои мевагии донакдор ва 

тухмдор зарар мерасонад. Зирењак дар  навдањо, баргњо ва мевањо маскан 
гирифта шарбати онњоро мемаканд. Пўстлохи тана ва навдањо мекафанд, 
шохањо,  баргњо ва навдањои дарахтњои љавон хушк мешаванд. Афзоиши 
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нињолњо суст гашта, шакли молии мевањо паст мешавад. Дар љойњои макидаи 
мева дѓњои сурх пайдо мешавад. Зимистонро модинаи бордоршуда бештар 
мегузаронад. 

Куяи себ (Heponomeuta malinellus Zell.) 
Кирмина ба баргњои себ зарар расонида онњоро пурра хоида аз онњо фаќат 

рагњои лучро боќи мемонад. Кирмакњои куяи себ бањорон дар давраи 
кушодашавии муѓчањо аз таги сипарњояшон мебароянд ва ѓизогириро аз муѓчањо 
шуруъ карда, сипас ба шохчаву баргњо мегузаранд. Баъди 10-15 рўз аз 
ѓадудњояшон баромада атрофии лонаро пура бо торњояшон печонида мегиранд, 
ки ин давра ба гулкунии дарахтони cеб, рост меояд. Дар њолати аз њадзиёд 
будани ин зараррасон барги дарахтон пура бо тор печонида мешавад. Кирмакњо 
баргњоро хурда нест мекунанд. Кирмак ба зочаи рангаш зард мубадал мешавад 
ва баъди 10-15 рўз аз он шапалакњо пврида мераванд. Њадди зарароварии 
иќтисодї барои куяи себ 1-2 лона ба як дарахт баъди гулгуни мебошад. 

 
Ширинчаи хунин (Ahis pomi Degeer  Dusaphis mali Ferr.)  Аз ин зараррасон 

дарахтони ct df нок зарари калон мебинанд. Баргњои аз ширинча зарардида 
шаклан таѓир меёбанд ва шоху барге, ки ин њашарот љой гирифтааст аз 
нашъунамо монда хушк мегардад. Зимистонро дар шакли тухм дар зери пусти 
шохањо мегузаронанд. Кирминањояшон бошад зимистонро дар решаи дарахти 
cеб мегузаронанд. Бањорон њангоми баромадани ширинчањо аз навдаи дарахтон 
варамкунии шохчањо ва шаклан таѓирёбии онњо ба назар мерасад. Дар давоми 
нашъунамо ширинчаи хунин то 15 насл медињад. 

Зарриндумболи туркистонї (Porthesia cargalia  
Яке аз  зараррасонњои хавфноктарини  дарахтони мевадињанда ва љангал 

мебошад. Зараррасонии он аз дањрўзаи якуми мохи май то охири август давом 
мекунад. Аз ин зараррасон дарахтони мевадињандаи води Рашт, Зарафшон ва 
ВМКБ  зарари сахт мебинанд.  Зариндумболи туркистонї ба себ, нок, бињї, 
шафтолу ва зардолу зарари љиддї мерасонад. Кирмњо дар давраи авали 
пойдоишашон пўсти болои баргњоро хоида, ки танњо рагњои барг боќи мемонад. 
Дар натиљаи инкишофёбии онњо хусусияти зарароварии онњо низ таѓир меёбад. 
Шапалакњояшон ранги сафед дошта, дар кунљи дохилии болњои пешаш на он 
ќадар калони љигари дорад. Дар охири думболи модинањои онњо як даста 
мўякњои норинљию зард мављуд аст. Баъзе шапалакњои сафед дар болњояшон 
доѓњои гирди сиёњ доранд. Дар моњњои июн- июл шапалакњо дар тарафи болоии 
баргњо ва навдањои борик тухм мегузоранд.  Аз ин зараррасон дарахтњо аз 34 то 
100%, баргњо аз 18 то 56% зарар мебинад. 

Тортанаккана (Schirotetranichus pruni Oud.) - Дар моњи июн афзоиш 
мекунад. Дар моњњои август ва сентябрь дараљаи  баланди зарароварииаш  ба 45-
60%  мерасад. Ба дарахтони мевадињанда тортанакканаи сурхи мевагї ва 
тортанакканаи сурхи сиёњтоб зарар мерасонанд. Тортанакканаи сурх асосан аз 
баргњо ѓизо гирифта, ки дар натиља ранги онњо сиёњтоб гардида мехушканд. 
Дарахтони аз тортанакканаи сурх зарардида, аз афзоиш боз монда, сифати моли 
меваашон паст мешавад. Дар таг ва ковокињои пўсти дарахтон тухм гузошта 
зимистонро он љо мегузаронанд. Кирминањо дар давраи гулкунии себ пайдо 
шуда, дар гарданаки баргњои нав села калонро ташкил мекунанд. Баъди се-чор 
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њафта кирминањо ба болиѓ мубадал гашта, дар болои баргњо тухмгузориро сар 
мекунанд. Тарзи њайётгузаронии тортанакканаи сурхи сиёњтоб ба тортанакканаи 
сурхи меваги монанд мебошад.   

Ширинчаи сабзи себ  (Eriosoma lanigerum Haus.) , ба дархтони себ, нок ва 

бињї зарари калон мерасонад. Махсусан ба нињолњои љавони дар нињолњона 

парваришёбанда ва нињолњои љавони мевадињанда. Аслан дар нуги навдањои 

љавон љойгир шуда шарбати онњоро мемаканд. Баргњо печу тоб хурда навдањои 

љавон аз инкишоф боз монда хушк мешаванд. Зимистонро дар шакли тухм дар 

навдањои љавон ва танаи дарахтон мегузаронанд. Кирминањо моњи март авали 

апрел аз тухм мебароянд. Онњо гуруњ- гуруњ инкишоф ёфта, шумораашон зуд 

инкишоф меёбад. Ширинчаи сабзи себ пањнкунандаи асосии касаливируси ба 

шумор меравад. Дар як сол то 17 насл медињад. 

Ќутураки  (парша) себ (Venturia inaegualis Wint), ќутураки нок -  (Venturia 
pirina Aderh). 

 Ин касалї  бештар дар боѓзорњои минтаќањои назди кўњї ва кўњї пањн гашта 
аст. Ба гулњо, баргњо, ѓурањо, мевањо ва шохњои дарахтон зарар мерасонад. Дар 
ќисми поёнии рагњои баргњо доѓњои сиёњи бо пўпанаки  бури зайтуни  аз 
замбўруѓњо  иборат  шуда пайдо мешавад. 

Бофтањои зарардидаи мевањо сахт мегардад ва мекафанд, мевањо шакли моли 
худро гумм мекунанд. Навдањо ва пусти дарахтон мекафанд. Барои  афзоиши 
ќутур  (парша)  њарорати  200, намнокии  45-60%-и  њаво шароити хуб мебошад. 
Навъњои зерини себ  ба ќутурак нисбатан устуворанд: Ранет, Симеренко, 
Розмарини сафед, Золотая грайма. Бисёр навъњои себњои мањаллї ва худрўй аз 
касалии ќутур  сахт зарар мебинад.Чунин њолатњо ба нок низ дахл дорад. 

Гардзании себ  (Podosphaera Leucotricha Salm) 
Ин касали дар Тољикистон ба таври васеъ пањнгашта мебошад. Аз ин касали 

муѓчањо, њамаи узвњои љавони  дарахтхтон, баргњо, навдањо ва гулпояњо осеб  
мебинанд. Њангоми баланд будани њарорати њаво хуб инкишоф меёбад. 
Пайдошавии нишонањои асосии ин касали дар давраи гулкунї ва кушода 
шудани муѓчањо дар дарахтони себ дар шакли пардаи сиёњу cафед дар баргњои 
нав пайдо мегардад. Парда тамоми сатњи баргро то гулпояњо мепушонад.  Ин 
касалї ба воситаи навдањо ба поён пањн гардида, ки дар натиља навдањо аз 
инкишоф  монда ранги бўрро мегиранд ва хушк мешаванд. Баргњо каме ба 
тарафи боло тоб мехуранд. Дар мевањо бошад наќшњои зарди љигарранг ё доѓњо 
пайдо мешаванд. Ин касалї барои кўчатњои љавон ва нињолњои нињолхонањо 
хатарнок аст.  

Саратони сиёњи себ (Sphaeropsis malorum Fech.) 
 Аз ин касали баргњо, мевањо ва пўсти дарахтхои тухмакдор, хусусан 

дарахтњои кўњансол зарар мебинанд. Бештар  ин касалї дар тана ва навдањои 
бисьёрсола мушоњида мегардад.  Гулњо ва ѓурачањо хушк шуда мерезанд. 
Намуди зарароварии ин касалї аз сироятёбии танаи дарахт ва навдањои асосї 
иборат мебошад. Дар баргњо саратони сиёњ дар намуди доѓњои сиёњи хурд, сурху 
љигарранги афзоишёбанда зоњир мегардад. Дар онњо ба намуди нуќтањои сиёњ 
(пикнидњо) ќисмњои наслии занбўруѓ ташакул меёбанд. Нишонааш дар гулу 
мевањо ба доѓњои сухта монанд мебошад, ки баъдтар ранги бўрро мегиранд ва 
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хушк мешаванд. Сироятёбии мевањо на он ќадар пештар аз њосилѓундорї оѓоз 
ёфта дар анборњои нигањдории мева идома меёбад, ки мевањо пўсида сиёњ 
мешаванд. Дар танаи дарахт ва навдањои асосї занбўруѓ танњо ба воситаи захм 
ворид мешавад. Сироятёбї бо ташаккул ёфтани доѓњо оѓоз меёбад. Бофта 
хушкида, фишор ёфта ранги бунафши бўрро мегирад. Баъдан доѓњо тез инкишоф 
ёфта, бофта дар зери он нобуд мешавад, љои осебдида ранги сиёњи дурахшро 
мегирад. Пўст аз тана људо гашта, чўби сиёњгаштаро озод мекунад. 

Монилиоз ё пўсиши мева (Clasterosporium carpophilum (led) Aderch)  
Монилиоз  (Монилия фруктигена) -Ин касали ба шакли сўхта дар муѓчањои 

навкушода, гулњо, баргњо  аз охири  моњи апрел  ва авали моњи май  вобаста аз 
шароити иќлим, пайдо мешавад. Касалии аз њама пањнгашта ва зарароварандаи 
дарахтон донакдори Тољикистон мебошад. Ин касалї дар тамоми давраи 
ншъунамои дарахтони донакдор пайдо мешавад. Аввали бањорон бўррангу хушк 
шудани гули ѓурањо, пажмурдашавї, хушкшавии баргњои нав, шохањои 
мевадињанда ва навдањои љавон аломатњои ин касалї мебошанд.  Касалї хело бо 
суръат пањн мешавад. Тўдагул ва навдањои осебдида ба оташи сўзон монанд 
мебошад. Аз ин касалї њамчунин мевањо низ осеб мебинанд. Дар онњо аввал 
доѓи хурдакаки сиёњтоби тира пайдо шуда сипас ташаккул ёфта, тамоми меваро 
фаро мегирад. Мевањои пусида дар шохањои дарахтон то бањорон овезон 
мемонанд. 

Касалии Клястероспориоз ё доѓзании сурох (Дырчатая пятнистость) 

Барангезандаи  касалии Доѓзании сурох ё Кластероспориоз – замбўруѓ  

Clasterosporium carpophilum (led) Aderch.) мебошад. 

Ин касалї њамаи љинси дарахтони донакдор: олу, олуболу, олуча, бодом, 

гелос, зардолу, шафтолу ва ѓ-ро осеб мерасонад. Дар шароити Тољикистон вай 

бештар ба зардолу ва гелос зарар мерасонад. Муѓча, гул, ѓўрак, мева, барг, ва 

навдањо сироят мекунад. Дар баргњои калон доѓњои гирд бо ранги љигарии 

равшан, ки атрофашон  њошияи сурх доранд  пайдо мешаванд. Баъд аз 1-2 њафта 

доѓњо нобуд гашта меафтанд, ва љойњои онњо сурох мемонад.     

Дар шохањо ва мевањои растанї доѓњои зарди баланд ё сурх пайдо шуда 

мекафанд. Доѓ ботадриљ ба бофтаи мева  роњ ёфта, калон гашта карахшеро 

ташаккул медињад, ки бо тарќишњо пўшида мегардад. Аз дохили кафидањо 

маводи ширешмонанд (шилм) ќатраи моеъњои равшан људо шуда, дар танаи 

шохањо равон мешаванд ва хушк гашта шакли сахтро мегиранд.  Манбаи 

осеббинии дарахтон конидияњои занбурўѓ мањсуб мегарданд, ки зимистон дар 

баргњои рехта, байни пулакчањои мўѓчањо ва таркиши пўстлохи навдањо мањфуз 

мемонанд. Сироят бо шамол, боќимондањои растанї пањн мешавад. Манбаи 

асосии касалї баргњои рехташуда  ё   навдањои  зарардида,   ва олатњои корї 

мебошанд.           

Касалии ордак ё гард (маѓор) дарахтони донакдор  (Мучнистая роса 
косточковых культур) 

Барангезандаи  касалии  Ордак  ё гард дар растанињои олу ва шафтолу ва 

дигар  – замбўруѓ Sphaerothca panosa Lev. мебошад. 
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Ба ин касалї асосан баргњо ва шохањои растанї, њангоми њарорати  гарми  

хушки тобистон дучор мешаванд.  Дар баргњо ва шохањо маѓори сафеди зич 

пайдо мешавад. Дертар дар рўи ин гард нуќтањои сиёњ – клейстотетсияњо (меваи 

замбўруѓ) њосил мешавад. Дар дохили ин мевањо халтаспорањо, ки бо роњи љинсї 

афзоиш мекунанд мушоњида  меша-ванд. Бањорон дар рўи маѓор  афзоиши 

ѓайриљинсї ављ гирифта,   конидияњо дар давоми  наъшуна-мо дар  растанињоро  

пањн гашта, оммавї зарар мерасо-нанд. Барангезанда дар намуди   митселия  ва 

конидияњо њолати оромиро мегузаронад. Сироят бо шамол ва боќимондањои 

растанї пањн мешавад. Манбаи  асосии касалї баргњои рехташуда,  ё  навдањои  

зарардида ва олотњои   корї мебошанд. 

Касалии Ќадшавии барги шафтолу (Курчавость листьев персика) 

Барангезандаи  касалии Ќадшавии барги шафтолу – замбўруѓ Taphrina 

deformans  Tul. мебошад. 

 Ин касалї дар шохањо ва баргњои растанї пайдо мешаванд. Сипас болои 

баргњо ноњамвор (ќатшуда) гашта бо ранги сурхи-гулобї ё  зарди баланд 

мешаванд. Дар зери баргњои сироятёфта ќабати шаммонанд (монанди парафини 

- рехта) њосил мешавад, ки ин (афзоиши љинсї) буда баргњо ва мевањои 

сироятёфта  аз афзоиш мемонанд ва хушк гашта барваќт мерезанд.   

Барангезанда дар намуди   митселия   њолати оромиро мегузаронад.  Сироят 

боќимондањои растанї ва њашарот пањн мешавад. Манбаи асосии касалї  

баргњои рехташуда,   навдањои  зарардида ва олотњои корї мебошанд. 

Касалии саратони бактериявии дарахтон 

Барангезандаи касалии Саратони бактериявии (себ, нок, бињи, зардолу, 

шафтолу, олу ва ѓайра) – Бактерия  Pseudomonas  cerasus  Griff. мебошад. 

Дар тана ва шохањо   захмњои  саратонї  пайдо шуда, нобуд шудани пўстлох 

дида мешавад. Дертар дар зери пўстлох доѓњои бур, бо људошавии ширеши 

часпак мушоњида шуда,  варамињо пайдо мешаванд. Баъд  пўстлох мекафад ва 

захм бо ширеш маълум мешавад. Оњиста оњиста дар атрофи захм варамињо 

пайдо шуда, растаниро хушк карда нобуд мекунанд. Инхел варамињо асосан дар 

тана, шохањо,   гарданаки реша ва реша зиёд мешаванд. 

 Сироят бо боќимондањои растанї, њашаротњои пўстлоххур, олотњои корї 

ва борон  пањн мешавад. Манбаи асосии касалї навдањои  зарардида, ќисмои 

пўстлох,   олотњои корї ва нињолњои љавон мебошад. 

Оидиум - ин касалии гардзанї мебошад – яке аз касалињои хафнок ва 

пањншудаи токзор аст. Ин барангезанда ба њамаи узвњо ва навдањои сабзи  

рўизаминиро захмдору иллатнок месозад. Дар кисми болои баргњо ќабати 

тунуки гарди (маѓорак) сафед ё хокистаррангро ба вуљуд оварда, баъди якчанд 

муддат ба дигар узвњои (навда, мўйлабчањо, гулњо, хўша) ток пањн мегардад 

(расми 20.). 
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 Баргњои зарардида зарду пажмурда, зудшикан ва хушк мешаванд. Донањои 

сабзу хоме, ки ба гардзанї дучор шудаанд, дигар намесабзанд, инкишоф 

намеёбанд, зуд – зуд мекафанд, тухми онњо луч шуда пўпанак мебанданд ва 

мепўсанд. Дар таъсири барангезанда мевањои токи  зарардида дар соатњои гарми 

рўз аз худ бўйи пўсидаи моњї медињанд.  Дар навдањо низ чунин ќабати тунуки 

гард пайдо мешавад, њангоми шакидани онњо доѓњои сиёњтоби (ќањваранг) хира 

дида мешавад. Замбўруѓ дар њолати оромї, бо гифњои (риштањои танаи 

замбўруѓ) ѓафс  дар пумба ва дар навда, ё дар баргњои рехтаи зарардида 

зимистон мегузаронад. Навдањои зарардида суст инкишоф меёбанд ва дар 

зимистон онњоро сармо  зиёдтар   мезанад.  

Антрокноз - касалии бенињоят хафноки замбўруѓии  токзор мебошад. Дар 

давраи бањору  тобистон дар натиљаи боришњои  пай дар паи зиёд пайдо 

мешавад. Ин касалї дар њама минтаќањои  токпарварї  пањн гаштааст, хусусан 

дар токзори обї ва ќитъањои  сернам, ки оби зери замини наздик љойгиршуда  ва 

токзори зич шинонда шуда, пањн мегардад. Барангезанда  ба њамаи узвњои болои 

заминии  растанї зарар мерасонад.  

Дар баргњо доѓњои ранги хокистари сурхчатоб ё љигарии хираи   

доирашакл,  бо шакл  ва андозаи гуногун пайдо мешаванд. Бофтањои зарардида 

нобуд шуда мерезанд, дар  баргњо љойњои доѓ сўрох-сўрох мешаванд. Гулњо ва 

ѓўрањо сиёњтоб шуда хушк мешаванд. Дар донаи ангур лўндањо ранги сиёњтоби 

тобиши бунафшагї бо њошияи сиёњи доирашакл пайдо мешаванд. Чунин мевањо 

якпањлу месабзанд ва зуд хушк мешаванд. Дар навдањо инчунин доѓњо пайдо 

мешавад, онњо шакли захми ранги љигарї  мегиранд. Дар атрофњои захм ѓўрии 

бофтањои растанї ба вуљуд меоянд ва хушк  мешаванд (расми 21.).  

             Зимистонро (њолати ороми) дар навдањои зарардида,  дар њолати 

митселий (танаи занбўруѓ)  мегузаронад. Навдањои  зарардида мўрт (чарс) шуда  

ва аз шамоли сахт мешикананд, њосили мева бесифат  буда  зуд  кам  мегардад. 

Навњои  пешпазаки Њисор, Зариф, Анзоб хеле  устувору тобовар буда, аз 

навъњои дигар фарќ мекунанд. 

 Касалии  саратон  ё  ѓурришавии  реша-Бактерияњое, ки сабаби пайдоиши 

касали мегарданд. Њангоми дар натиљаи саратони бактериявї захмин гардидани 

танаи бутта, шох ва навдањои яксолаи ба чўб  табдилёфта варам - ѓуррии њачму 

шаклашон гуногун пайдо мешавад. Онњо аввал сафед, мулоим ва сипас сахт ва 

сиёњ мешаванд. Буттањое, ки ба ин касали гирифтор шуда оњиста оњиста 

пажмурда шуда аввал шохчањо пас тамоми бутта хушк мешавад. 

Ѓўррї (варамиҳо) аввал дар таги пўстлох ба вуљуд меояд, аммо баъди 

якчанд муддат зуд меафзоянд, ќисматњои нави њамсояро зарар мерасонад. 

Инкишофи тезї касалї баъди хунукии сахт ва дар њолати бад  пўшондани буттаи 

ток дар зимистон мушоњида карда мешавад(расми 22).     
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Манбаи сироят (инфексия) ин ќисмњои кўњнаи варамиҳо, ки дар хок 

меафтанд, инчунин   ќисмњои зарардидаи растанї шуда метавонанд. 

 Бактерия бо маводњои пайвандї, инчунин дар давраи буридан ба воситаи 

асбобњо пањн мегардад. Манбаи  асосии касали  дар  бофтањои  шохањои дарахт ё  

навдањо, мебошанд. 

 Fўрриҳои саратонї дар њарорати 30-35оС  ва бо намнокии баланд (98%) 

бошиддат инкишоф меёбанд. Онњо ба нашъунамои бўттаи ток таъсири манфї 

расонида, суръати сабзиши навдањоро суст карда, оњиста - оњиста ба хушкшавї 

оварда мерасонад.       

 Дар токзори љавонии нав ба њосил даромада, њосилнокї  кам ва  сифати 

меваи он паст мешавад. Навдањои ток дар ин њолат пурра амал намекунанд, 

бинобар њамин устувории онњо ба зарароварї суст мешавад. 

Касалии Пўсиши  хокистари хўшаи ангур-барангезанда ба хўшаи ангур 

осеб меоварад. Хусусан дар   намнокии баланди обу  њаво, шабнами бисёр ва 

бориши зиёд пўсиши хокистарранг инкишоф меёбад.  Мева бо чанги 

намадини хокамонанди хокистарї (налёт) - афзоиши замбўруѓ  рўйпўшшуда, ба 

кафонидани меваи ангур ва пўсиш оварда мерасонад. Дар шароити Тољикистон 

фаќат меваи ангур њангоми нигоњдори (захира)  зарар мебинад       (расми 4).   

 Спорахо бо љараёни њаво сабук парвоз карда пањн мегарданд ва хўшањои  

нав ба навро зарар  мерасонанд, дар натиља  њосил талафоти калон мебинад. 

              Зардшавии сироятї (Хлороз инфекционный)-Бањорон баргњои ангур 

зарди лимўгї, ё ин ки сабзи-равшан ранг мегиранд, баъд аз як чанд  муддат 

баргњо беранг мешаванд. Чунин тобиш аввал дар баргњои (пир) калон, баъд дар 

баргњои љавон пайдо мешавад. Навдањои  зарардида  ва буттаи токи ангури  

касал  аз солим  фарќ мекунад. Дар ин њолат кўтоњбуѓумї ва шохаронии  навда 

давон  аз инкишоф бозмонии  баргњо, зардшавии  хўшагул  ва   баргњо, 

зардшавии хўшагул ва шонаи хўшањо мушоњида карда мешавад. Дар нимаи 

дуюми   тобистон навдањои осебдида ба сабзшавї сар мекунад, баргњои зард 

сафеди  нимсоф ва равшани гузаронанда шуда  хушк мешаванд. Барангезандаи 

касалї  њангоми пайванд кардан ва бо нематодаи аз насли Xiphinema мегузарад. 

Сироят (инфексия) дар бофтањои растанињои осебдида боќї мемонад (расми 25). 

 Касалињои ѓайѓри муфтхўри ток (касалињои ѓайѓри сироятї) 

Зардшавии ѓайѓри сироятї (хлороз неинфекционный)- Ин касалї бо 

таѓйирёбии ранги барг ошкор мегардад, ки баргњо  сабзи – зард-чатоб ва зард 

мешавад, рагбандии онњо бо ранги сабз боќї мемонанд. Баъзан баргњо оњиста – 

оњиста љигарии хира шуда,  хушк мешаванд. Навдањои нав борик ва кўтоњ, 

баргњояш майдаи аз инкишофмонда мегарданд. 

 Хлороз метавонад дар натиљаи норасоии намудњои зуд  њалшавандаи оњан, 

барзиёдии намаки ангидриди карбон ва норасогии оксиген дар хок, баъзан бо 
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зарароварии механикї ба реша ба амал ояд. Дар ин њолат вайроншавии 

мубодилаи  

 моддањо дар растанихо  рўй медињад ва хосил шудани хлорофилро дар барг   
нигоњ  

медорад. Баъди боришотњо  зардшавии растанї ноаён шавад, аммо ин касалї 

бештар хусусияти давомнок дорад ва ба нобудшавиии баъзе буттањои  ток 

оварда расонад  

Норасогии нитроген 

Инкишофи хуби растаниҳои мевадор ва буттамевагиҳоро ҳангоми  пурра 

онҳоро  бо элементҳои ѓизої таъмин  намудан мумкин аст. Норасої ё кам 

будани миқдори  ин ё он элемент, метавонад касалиҳои љиддиро ба вуљуд орад.  

  Ҳангоми набудани нитроген (азот) дар  ток касалии зардшавї (хлороз)  ба 

вуљуд меояд (расми 27). Баргҳое, ки  ба  ин касалї гирифтор шуданд, зард 

мешавад ва танхо рагчаҳои  асосии  барг хело вақт ранги сабзро  нигоҳ 

медоранд. Ба  думчањои барг ранги сурх хос аст. 

Буттаҳое, ки аз  норасогии нитроген касаланд, мевањояшон хеле  хурд шуда, 

ҳосил кам мешавад. Туришии  зиёди хок, инчунин дар боѓҳое, ки дар   зери  

алафзор аст, одатан норасогии  нитроген њаљми хўшаҳои  ангурро хурд мекунад. 

Бояд дар назар дошт, ки   нитроген дар хок  ба монанди норасогии он 

мебошад. Барзиёдии нитроген метавонад якуякбора  ба сармо тобоварии 

растаниро паст кунад, сабзиши  якбораро ба вуљуд орад ва ҳосилнокии  токҳоро  

кам мекунад. 

Баҳорон вақте,  ки  навдаҳо  тез сабзиш мекунанд, норасогии нитроген  дар 

хок метавонад сабаби барвақт аз сабзиш мондани  навдахо гардад, баргҳо 

наметавонад ҳаљми  муайянро  гиранд.  

Норасогии нитрогенро дар растаниҳо баҳорон наметавон   муайян  кард,  

чунки ки аз  сабзиш боз мондан ва таѓйир ёфтани ранги навдаҳои љавон ва 

баргҳо  дар ин давра он қадар  аён нест, ҳамчун ҳангоми норасогии нитроген дар 

давраи  дарозмуд-дати нашъунамо. Норасогии нитроген дар давраи баҳорон бо 

роҳи  барвақт додани нурї  ба растаниҳо, осонтар  бартараф карда  мешаванд. 

Норасогии нитрогенро баҳорон, дар тобистони пешомада ё дар аввали 

тирамоҳ аз рўи пайдошавии нишонаҳои касалї дидан мумкин аст. Дар ҳама  

вақт нишонаҳои норасогї аввал дар баргҳои наздики  асосии навдаҳо, баъд дар 

баргҳое, ки наздики нўги навдаҳо љойгиранд, пайдо мешаванд. 

Норасоии  калий    

Ҳангоми кам будани захираи калии табии дар хок ё ҳангоми аз меъёр кам  

дохил намудани нурии калигї  дар хок  растаниҳои мевадиҳанда  ва буттамеваҳо  

метаво-нанд норасоии калийро  ҳис  кунанд, чунки талаботи онҳо ба калий   ба 

монанди дигар элементҳои ѓизої бисёр  калон аст. 
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 Норасоии калий одатан дар хокҳои турш ва дар хокҳое, ки  дар онҳо 

миқдори калсий ва магний барзиёд аст, бисёр пайдо мешавад (расми  28.). 

Дар ваќти норасоии калий бисёртар зироатҳои мевадор ва буттамеваҳо аз 

љумла ток  касал  мешавад.          

Нишонањои  ин  касалї  бо каме  сафед шудани  баргњо, ки ба норасоии  ками  

азот  (нитроген) монанд  аст, пайдошавї  сар мекунад. Дар оянда  ќад-ќади 

канори барг рахњои  ќањваранги  торик, баъд некрози (нобудшави њуљайрањо) 

баргњо дида мешавад.         

Њангоми  норасоии  калий баргњои  зарарёфта, намеафтанд ва  дар   

растанињо  то  охири  нашъунамо мемонанд. Норасоии  ками  калий  баъзан  дар  

шохњо ба бастани  миќдори   зиёди  муѓчањои  майдаи мевадињанда  оварда  

мерасонад, ки  хуб  инкишоф  ёфта  гул  мекунанд, вале  аз  сабаби  камќувват  

будани  буттањо  ва кам  шудани  сатњи  баргњо  мевањои  хатман майдаро  њосил  

мекунанд.  

Ќайд  шудааст, ки  њатто  норасоии  ками  калий  ба   сабзиши  навдањои  хеле  

борик, оварда  мерасонанд.    

Токњое, ки  дар  хокњои  аз  калий  камбаѓал, мерўянд  дар  давраи  зимистон  

бо  осони сармо  мезанад.  Барзиёдии  калий  њам  барои  растанињо  зарар  

дорад, дар  ин  њолат  норасоии  магний  инкишоф   меёбад, ки  дар  намуди  

хлорози (зардшави) баргњо, аз ќатори ќисми поёнии навда сар карда, пайдо 

мешавад. Касалињое, ки аз  норасоии  калий  ба  вуљуд меоянд,  ба  хок  дохил 

намудани  нурињои  калийдор пешгирї карда мешавад.    

 

Чорањои мубориза бар зидди њашаротњои зараррасон 

Бар зидди мевахураки дарахтони мевагињо. Мунтазам љаъмовари намудан ва 

аз боѓ берун баровандани мевањои тагрез. Дар тирамоњ ё аввали бањор тоза 

намудани ва сузонидани пўстлохи нобудшудаи дарахтон, гузоштани банди 

кирмкшапалак баъд аз гулкунии дарахтон, аз коѓаз ё кандир дар байни ќаторњо, 

кишт намудани растанињои шањди гулдор барои љалби энтомофагњо. Се карата 

дохил кардани трихограмма дар давраи тухммонии шапалакњо (120-200 њазор 

дона ба 1га). 

Бар зидди авлоди якум истифода бурдани препаратњои фосфороорганики, 

баъд аз 15-20 рузи гулкунии дарахтон: 50%- э.к. Карбофос,- (1,0-3,0л/га); 20%- э.к.  

Метафос,- (1.3-3.0л/га); 40% э.к. Рогор-С,- (1,5л/га); 35%- э.к. Фозалон,- (2,0-4,0 

л/га).  Инчунин бар зидди авлоди якум ва дуюм аз препаратњои  перитроиди 

ба монанди: 2,5%- э.к. Десис,- (0,5-1,0л/га), 25%- э.к. Амбуш, (1.0-2.0л/га); 5%- э.к. 

Суми-алфа, (0,5-1,0л/га); 20%- э.к. Нурелл, (0.2-0.4л/га) ва гайра истифода бурдан 

мумкин аст. Коркарди химиявиро бар зидди хар авлод дар фосилаи 10-12 руз 

гузаронидан зарур аст.   
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 Бар зидди куяи дарахтони мевагињо. Гузаронидани чорањои 

пешгирикунанда ва агротехники. Истифода бурдани Халсиди Ageniaspis 

fuscicollis  Dalm., ки дар кирмина-њо инкишоф меёбан, ихневмониди  Angitia 

armillata Grav. ва пашаи тахин, ки дар зочањо инкишоф меёбад. Шумораи куяи 

себро хеле кам мекунад.   

Дарахтони  мевадињандорро 10-12 руз пеш аз гулкуни бо захрхимикатњои 

зерин коркард гузаронидан лозим аст: 50%- э.к. Карбофос,- (1,0л/га); 20% - э.к. 

Сумит-сидин, (03.-1.0л/га); 5%- к с р Каратэ-зеон, (4.0-8.0л/га); Битоксибатсилин, 

х. (2.0-3.0кг/га), ё ин ки Лепидотсид, х.(0.5-1.0 кг/га) ва ѓайра.    

Бо роњи биологи афелинусро истифода бурдан лозим аст. Ин энтомофаг дар 

бадани ширинча тухм мегузорад. Сари вакт бурида аз боѓ берун баровандани 

шоху навдањои ба ширинча гирифтор шуда.  Дар фасли зимистон, дар вакти 

оромии дарахтон ё барваќт дар фасли бањор, то кушодашавии муѓчањо дар боѓ 

як маротиба истифода бурдани мањлули эмульсияи равѓанњои-миниралии нафти 

№30, 30А, 30С, 30СС, 30М (40-100л/га) дар њарорати миёнаи њаво на паст аз 4оС 

ширинчаи хунинро ва дигар зараррасонњоро нобуд мерасонад. Дар давраи 

нашъунамо истифода бурдани препаратњое, ки дар боло пешнињод шудаанд. 

Буридан ва нест кардани шохчањои назди тана, ба шакл овардани дарахт, 

тарошидан ва нест кардани љойњои тухм гузори ва сузонидани онњо, нест 

кардани лонањои њашаротњои дар љои зимистонгузарони.   

 
Чорањои мубориза бар зидди касалињо 
Агротехникаи баланд (тоза кардани боќимондањои растанї). Истифода 

бурдани  навъњои солим ва ба касалињо тобовар.  

Дар тирамоњ ё барваќт бањор (то кушодашавии  мўѓча) ба растанињо 

пошидани  мањлули  минералии - равѓандори №30, 30С, 30СС, 30М – (40-

100л/га), ё мањлули 3% - и  Бордосї лозим аст. 

Дар давраи нашъунамои растанї пошидани олтингўгирди коллоидии 1-1,5% 

(то 6 коркард бо фосилаи 12-15 рўз) тавсия карда мешавад.  Олтингўгирди 

коллоидї (0,3-0,4%) -  мањлули  љўшонидашудаи  оњаку  олтингўгирд (МЉОО) 

(0,5о –2оС бо Боме); 

Дар давраи нашъунамои растанї пошидани мањлули 1% - и  Бордосї (то 6 

кор-кард бо фосилаи 12-15 рўз) тавсия карда мешавад. 

Дар давраи нашъунамои растанї 3-4 карат пошидани 80% -и купрозан ё 1% 

мањлули Бордосї лозим аст. 

Муборизаи профилактивї - пошидани ин мавод дар ваќти нашъунамо: 1– 

пеш аз гул, 2– баъд аз гул фаромадан, 3– баъди 2-3 њафта, ва дигар препаратњои 

гуруњи мис тавсия карда мешавад.  

Буридан ва нест кардани шохањои яксолаи зарардида ва нест кардани 

растанињои сироат дошта. Коркарди химиявї дар дарахтон – охири тирамоњ ва 

зимистон  бо мањлули 3%-и  Бордосї ё 2%-и   мис лозим аст.  
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Дар давраи нашъунамо пошидани мањлули 0.5% - бо 50%-и мис ё аз препарат-

њои ин гуруњ (хлорокиси мис), баъди рехтани гул 1.0%-и бо мањлули Бордосї. 

 

 
УСУЛЊОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КАСАЛЇ ВА ЊАШАРОТЊОИ 

ЗИРОАТЊОИ САБЗАВОТЇ 
 
 

Мақсад: Баланд бардоштани сатҳи дониши иштироккунандагон оиди 
муњофизати зироатњои полизї,  сабзавотї ва картошка. 

Вақт: 30 дақиқа 
Замима: 

Усулњои муњофизати интегратсиионї: 

Усулњои интегратсионии мубориза ба муќобили њашаротњои зараррасон, 

касалињо ва алафњои бегона - ин маљмўи тадбирњои агротехникї, биологї, 

химиявїро дар бар гирифта, барои кам кардани шумораи њашароти зараррасон,  

барангезандагони касалињо, алафњои бегона ва нигоњ доштани фаъолияти 

организмњои муфиди табии (њашаротњои дарранда ва паразит), инчунин 

нигоњдории мувозинати экологї истифода мешаванд.  

Вазифаи асосии муњофизати интегратсионї - интихоби усулњо ва 

муњлатњоест, ки мањвшавии шумораи зиёди зараррасонњо, ангезандањои касалї 

ва њифзи душманони табии онњоро таъмин карда тавонад. 

Инчунин вазифаи дигари муњофизати интегратсионии растанињо на танњо мањв 

намудан ё мањдуд гардонидани доираи фаъолияти њашаротњои зараррасон ва 

барангезандагони касалињо, балки ошкор сохтани давраи пайдоишу миќёси пањншавї 

ва пешгирии онњо низ мебошад. 

1. Агротехникї.  Усули агротехникї –як  ќисми таркибии муњофизати 
интегратсионии майдони зироатњои кишоварзї буда, тадбирњои зеринро дар бар 
мегирад: киштгардон, шудгори чуќури тирамоњї, яхобмонї, мола, кишти тухмии 
хушсифат, сари ваќт гузаронидани кишт, нарм кардани бехи нињолњо, аз алафњои бегона 
тоза намудани майдони кишт, сари ваќт додани нурињо минералию органикї, дуруст ба 
роњ мондани системаи обёрї, сари ваќт љаъоварї намудани њосил.   Тадбирњои 
агротехникї сабзишу  инкишофи муътадили зироатњоро таъмин карда, онњоро ба 
касалию зараррасонњо тобовар мегардонанд, ва ба афзоишу пањншавии касалї ва 
зараррасонњо таъсир мерасонанд. 

2. Биологї.  Истифодаи њашаротњои даранда ва паразит (энтомофагњо), 
канањои даранда (акарифагњо), истифодаи њашароти муфиди мањаллї.  Яке  аз 
тадбирњои биологии муњофизати зироатњо  аз зараррасон ва касалињо, ин зиёд 
кардани шумораи њашароти фоиданок мебошад. 
ЭНТОМОФАГЊО 
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 Расми 1. Њафтхолак.  
Аз њама энтомофаги пурхур ба њисоб меравад 
Аз тухмњои пулакчаболњо ва ширинчањо ѓизо мегирад 

   
 Расми 2. Тиллочашмак. 
 Кирминањои тиллочашмак аз тухм ва кирминањои  зараррасонњо ѓизо мегирад  
 

    
  Расми 3. Трихограмма. 
  Муфтхури тухмњои пулакчаболњо мебошад 
  Дар биолабораторияњо парвариш менамоянд  
  Барои њар кадом њашарот  намуди алоњидаи –трихограммаро истифода мебаранд 
 

     
   Расми 4. Бракон (њабробракон) 
   Кирминањои шапалакњои миттаро нест мекунад 
   Кирминањо аз зочањо ѓизо мегирад 
  Дар биолабороторияњо парвариш карда дар  киштзори растанињо пањн мекунанд 
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    Расми 5. Амблисеус 
    Як намуд канае мебошад, ки канањои дигаро хамчун ѓизо истифода мебарад. 

3.Микробиологї. Истифодаи препаратњои микробиологї; битоксибатсилин, 

дендробатсилин, энтобактерин, бактоспеин, дипел ба муќобили зараррасонњо  

бањисоб мераванд. Фитобактериометсин, аренарин барои пешгирии касалињо - 

зањролудкунии тухмї ба кор мараванд. Истифодаи биопрепаратњо ва миќдори 

ками инсектисидњо ифлосшавии муњитро пешгири мекунад. 

ПРЕПАРАТЊОИ МИКРОБИОЛОГИЕ, КИ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ 

КАСАЛЇ ВА ЗАРАРРАСОНЊОИ ЗИРОАТЊОИ КИШОВАРЗЇ ИСТИФОДА 

МЕБАРАНД 

    
4. Механикї.  Кандани њар гунна чуќурињо, истифодаи асбобу олоти гуногун барои сайду 

мањв намудани зараррасонњо, љамъ кардани кирмина, хашароти болиѓ, тухми онњо, канда 

сузонидани растании касал бо усули дастї, истифодаи феромонњо- моддањои махсусе 

мебошанд, ки инкишофи њашаротро танзим мекунанд. Ба воситаи феромонњо метавон 

наринањои зараррасонњоро дар як љо љамъ карда нобуд сохт. Ин усул бамуњити вакууми 

њашароти нарина мусоидат карда, модинањои онро бе насл карда метавонад. Истифодаи 

гармонњо низ дар нест кардани њашароти зараррасон натиљаи дилхоњ медињад. Гармонњои 

даврањои инкишофи њашаротро танзим мекунанд. Хангоми ба киштзор пошидани гармонњо 

метавонад сади роњи ба фарди болиѓ мубаддал шудани кирминаи њашарот гардад. Тавассути 

афканишоти радиоактив, гармї, ултрасадо ва нур бе насл гардонидани зараррасон. 

ИСТИФОДАИ ДОМЊОИ ФЕРАМОНЇ ДАР МУЊОФИЗАТИ РАСТАНИЊО 
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Расми 1. Домњои феромонї.   
 Домњо барои гумроњ кардани њашаротњо истифода бурда мешаванд.   

5.Кимиявї.  Бо истифодаи моддањое асос ёфтааст, ки барои Њашарот ва 

љонварони зараррасон зањранд. Тадбирњои кимиёвиро њангоми зиёд шудани 

шумораи зараррасонњо ва  зарари иќтисодї расонидани онњо истифода мебаранд. 

Барои ба зањрхимикатњо одат накардани њашароти зараррасон ва барангезандаи 

касалињо, мунтазам иваз намудани номгўи зањрдоруњо зарур аст. Истифодаи ин усул 

таъсири зањрдоруњоро бештар намуда, афзоиши њашароти зараррасон ва 

касалињоро бозмедорад. Яке аз тадбирњои самарабахши мубориза бо зараррасону 

касалињои зироатњои кишоварзї ин пеш аз кишт бо фунгитсидњо ва бактерисидњо 

зањролудкунии тухмї мебошад. Истифодаи инсектоакарадсидњо ба муќобили 

њашаротњои зараррасон ва канањо, фунгидсидњо ба муќобили касалињо, гербидсидњо 

ба муќбили алафњои бегона, афидсидњо ба муќобили ширинчањо, лимадсидњо ба 

муќобили туќумшулукњо ва лесакњо, овисидњо ба муќобили тухми њашаротњои 

зараррасон ва канањо, ларвисидњо ба муќобили зочањо, аттрактантњо барои љалб 

намудани зараррасонњо, нематидсидњо ба муќобили нематодњо, родентидсидњо ба 

муќобили хояндањо, бактериясидњо ба муќобили касалињои бактериявї. Истифодаи 

моддањои кимиёвї талафёбии њосилро хеле кам кунад њам, ба њайёти одамон, 

њайвоноти хонагї, замбўри асал, кирмаки абрешим, энтомофагњо, инчунин ба 

муњити экологї зарари калон доранд. 

ИНСЕКТИДСИДЊОЕ, КИ БАРОИ МУЊОФИЗАТИ ИНТЕГРАТСИОНИИ 

РАСТАНИЊО ТАВСИЯ ДОДА МЕШАВАНД    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Барои муњофизати майдони кишти зироатњои кишоварзї  пешакї донистани 

давраи њаёт, фенология, рафтори зараррасонњо ва душманони асосии онњо, 
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алоќаи зараррасонњо ва энтомофагњо бо растанињои муайян ва омилњои муњити 

биосенозњо, шумораи зараррасонњо, муносибати биосенозии зараррасону 

њашароти фоиданок зарур аст. 

  
ЭЛЕМЕНТЊОИ ХИМИЯВЇ, НУРИЊО, ХОКИСТАР ВА ТАВСИФИ 

МУХТАСАРИ ХОСИЯТЊОИ АГРОХИМИКИИ ХОК 
Мақсад:  

• Омузиши тарзи дуруст ва миќдори муайяни нурињои минералии, азотдор, 
фосфордор ва калийдор ба иштирокунандагон. 
 

Вақт: 30 дақиқа 
Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч 

 
Замима: 

ЭЛЕМЕНТҲОИ ХИМИЯВИЕ, КИ БАРОИ ҲАЁТИ РАСТАНЙ 
ЗАРУРАНД 

Растанӣ ба воситаи реша аз пайвастаҳои минералӣ ғизо мегирад, баргҳо 
бошанд туршии ангиштро азхуд мекунанд ва баъди ин дар процесси фотосинтез 
пайвастаҳон мураккаби органикӣ синтез карда мешаванд. Ғизогнрии мӯътадили 
решаи растанй ба як қатор шароитҳо вобастааст: структураи хок, намӣ, 
мавҷудияти моддаҳои минералӣ дар таркиби хок ва ғайра. Чунин моддаҳои 
органикие, ки растанй синтез мекунад, монанди сафеда, равған, крахмал, қанд, 
клетчатка, витаминҳо, равғани эфир ва ғайра барои ҳама ҳаёти зинда, аз ҷумла 
барои организми инсон ва ҳайвонот манбаи энергетикӣ мебошанд.Ба ҳамин 
тариқ, ба организми растанӣ ғизои минералӣ хос аст. Барои сабзиши мӯътадили 
растаниҳо ғайр аз углерод, гидрогеи ва оксиген боз ҳафт элемент зарур аст: азот, 
фосфор, кнбрит, калий, калсий, магнит ва оҳан.  

Мавҷудияти онҳо дар таркиби бофтаҳои растанй аз садяк фоиз то якчанд 
фоиз пасту баланд шуда меистад. Ҳар яке аз ин элементҳо дар организми 
растанй вазифаи хосро адо мекунад ва дар сурати мавгҷуд набудани яке аз онҳо 
ҷои онро дигараш иваз карда наметавонад. Ғайр аз ин ба растаниҳо ба миқдорп 
ниҳоят ками микроэлементҳо ба монанди марганец, бор, цинк, мис, молибден ва 
кобальтдохил мешаванд, ки мавҷудияти онҳо дар таркиби растанӣ аз ҳазор як то 
даҳҳо ҳазор як ҳиссаро ташкил медиҳад. Микроэлементҳо баъзе касалиҳои 
замбӯруғиро пешгирӣ карда, дар растанӣ рафти процессҳои ҷудогона — гулкунй 
ва меваандозиро 7 мӯътадил мегардонанд.  

Элементҳои химиявй чӣ макроэлементҳо ва чӣ микроэлементҳо дар таркиби 
растаниҳо вобаста ба хусусиятҳои биологии инкишоф, синну сол, шароитҳои 
парвариши онҳо дар узву бофтаҳо хеле каму зиёд шуда меистанд. Масалан, дар 
таркиби баргҳо назар ба пояю тухм элементҳои хокистар ҳамеша зиёданд. Азот 
асоси моддии равандњои ҳаётиро ташкил намуда, дар таркиби тамоми 
аминотуршиҳое, ки аз онҳо сафеда таркиб меёбад, дохил мешавад. Дар таркиби 
сафеда 16—18 фоиз азот мавҷуд аст. Азот дар ҳаёти растанӣ ањамияти калон 
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дорад. Азот дар тухмӣ, донҳо зиёд буда, дар қисмҳои вегетативии (нашвии) 
растанӣ кам мавҷуд аст.  

Фосфор дар таркиби растаниҳо дар пайвастаҳои органикӣ бештар ва дар 
шакли пайвастаҳои минералӣ камтар мавҷуд аст.  

Калий дар ҳаёти растанӣ аҳамияти калон дорад. Калий дар процесси 
ташаккули крахмал, қанд, мубодилаи моддаҳо, нафасгирӣ, дар инкишофи 
интенсивии растанӣ иштирок менамояд. Калий барои инкишофи муғчаҳои 
рагдор ва лифдор, мустаҳкамшавии пояҳо ёрӣ мерасонад. Калий инчунин 
қобилияти ба касалиҳои замбуруғӣ муқобилияткунии растаниҳоро афзун 
мегардонад. Масалан, дар сурати бо ғизои калийдор ба таври кофӣ таъмин 
будани ниҳолҳои пахта аз вилт кам зарар дида, решаҳои лаблабу, лӯндаҳои 
картошка намепӯсанд. 

 Дар сурати нарасидани калий энергияи панҷазании гиёҳҳои хӯшадор суст, 
баргҳои поёнии растаниҳои лӯбиёгӣ хушк ва дар баргҳои растаниҳо доғҳои 
сиёҳтоб пайдо мешаванд.  

Магний. Он дар процессҳои муҳимтарини физиологии растанӣ — дар 
фотосинтез, ташаккули хлорофилл иштирок намуда, дар таркиби он дохил 
мешавад. Дар сурати нарасидани магний хлорози хос мушоҳида карда, байни 
участкаҳои рагҳои баргҳо сафедча мешаванд.  

Оҳан — барои ташкили хлорофилл элементи зарурист, он дар процессҳои 
туршикунанда ва барқароркунандаи нафасгирии растанӣ иштирок мекунад. Дар 
сурати нарасидани оҳан сабзиши растанй боздошта шуда, он дучори хлороз 
мегардад.  

Марганец дар процессҳои туршикунй — барқароркунӣ ва редукцияи 
нитратҳо дар растанй таъсир мерасонад. Нарасидани он боиси вайрон шудани 
ташаккули хлорофилл ва боздошта шудани сабзиш мешавад.  

Бор дар гулкунӣ, ташкили лӯндаҳои решаҳои растаниҳои лӯбиёгӣ таъсири 
мусбат расонда, баъзе касалиҳоро пешгирӣ менамояд. Дар сурати нарасидани он 
нуқтаи сабзиш мемирад, дилаки лаблабу — ба пӯсиш, зағерпоя ба бактериоз 
дучор мегардад системахои гузаронандаи растанӣ вайрон шуда, он гӯлҳои 
ҳосилнабастаро мепартояд ва ҳосил қатъиян паст мешавад.  

Мис дар процессҳои туршонанда, ташкили хӯшаҳо ва донҳои пурқимати 
гиёҳҳои хӯшадор роль ва аҳамият дорад. Дар сурати нарасидани мис дар баргҳо 
доғҳои равшан пайдо шуда, донҳо инкишоф намеёбанд, тухмии хӯшаҳо беқувват 
мешаванд.  

Цинк дар ташаккули ферменти карбоангидрази нафасгирӣ аҳамият дорад. 
Ҷуворимакка, тамоқу, сабзавот бештар ба. цинк талабот доранд. Молибден дар 
ғизои нитратии растанӣ роль мебозад.  

НУРИҲОИ МИНЕРАЛӢ-Ба организми растаниҳо чун дигар организмҳо 
ғизо ва мубодилаи моддаҳо хос аст. Дар миёнаи асри 19 муайян карда шуда буд, 
ки барои ғизои решаи растаниҳо ҳафт элемент зарур аст: азот, фосфор, калий, 
калсий, магний, кибрит, оҳан. Дар асри бистум бо роҳи таҷрибагузаронй муайян 
карда шуд, ки ба растаниҳо ба миқдори ниҳоят кам моддаҳое низ заруранд, ки 
онҳо микроэлементҳо номида мешаванд, ки ба қатори онҳо дохил мешаванд: 
бор, марганец, цинк, мис, молибден, кобальт ва ғайра.  
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Аз элементҳои барои растанй зарури номбар шуда калсий, магний, кибрит, 
оҳан дар хок ба миқдори кофи мавҷуданд, аммо азот, фосфор ва калий дар ҳама 
гуна хок барои қонеъ кардани талаботи растанй ба таври кофй мавчуд нестанд. 
Ҳоло саноат нуриҳои минералие истеҳсол менамояд, ки онҳо яке аз ин ё он 
элементи ғизоӣ азот ё фосфор, ё худ калийро дарбар мегирад. Инҳо нуриҳои 
оддии яктарафа: азотдор, фосфордор, калийдор ва баъзе дигар микронуриҳоро 
истеҳсол менамояд. Ғайр аз нуриҳои оддии яктарафа саноат нуриҳои 
комплексиро, ки дар таркибашон як, чанд, ду ва зиёдтар элементҳо ғизоӣ 
доранд, истеҳсол мекунад. Нуриҳои комплексӣ ба нуриҳои мураккаб, 
комбинатсионї ва омехта тақсим мешаванд. Нурие, ки дар таркибаш як бора 
ҳамаи се элементи зарурӣ азот, фосфор ва калий дорад, нурии пурра номида 
мешавад. Ба тавсифи ҳар яке аз гурӯҳи нуриҳои минералй истода мегузарем;  

НУРИҲОИ АЗОТДОР- Организми растанӣ барои синтези сафедаҳо, ки 
асоси фаъолияти ҳаётии ҳаргуна организм мебошад, азот талаб менамояд. Азот 
ҳам дар таркиби сафедаҳои мураккаб вд ҳам сафедаҳои оддӣ ба ҳисоби миёна ба 
миқдори 16-18, фоиз мавҷуд аст. Сафедаҳо Қисми асосии таркибии 
протоплазмаҳои ҳуҷайраҳоро ишғол менамоянд. Растанй бо азот ҳам дар щакли 
нитратҳо ва ҳам дар шакли аммиак ғизо мегирад. Аммиаки синтетикӣ ва туршии 
азот ашьёи асосии истеҳсоли нуриҳои азотдор мебошанд Нуриҳои асосии 
азотдоре, ки хоҷагидорҳо дохил мешаванд, инҳоанд: селитраи аммиакӣ, 
мочевина (дурдаи пешоб) ва сульфати аммония.  

Селитраи нитратамонияи - Он дар таркибаш 34—35 фоиз азот дорад, ки бо 
роҳи бо аммиаки газмонанд гармиро ҷудо карда, безарар гардонидани туршии 
азот ҳосил мекунанд.  

Сульфати аммония — ин нурӣ дар таркибаш шаклан аммиакӣ 20,5—21 фоиз 
азот дорад.  

Мочевина — Ин нуриро инчунин карбамид меноманд. Мочевина (дурдаи 
пешоб) дар таркибащ 46 фоиз азот дорад. Карбамид нурии аз ҳама 
пурқимматтари азотдор мебошад. Таркиби баланди азот дар мочевина водор 
менамояд, ки он ҳангоми ба замин андохтан баробар пошида шавад. 
Мочевинаро бевосита пеш аз ба замин андохтан бо дигар нурӣ ё поруи хушк ё 
поруи пӯсида нағз меомезанд, то ки миқдори зиёди он ба тамоми майдон 
баробар тақсим шавад. Мочевинаро ба киштзори зироатҳои гуногун 
меандозанд. Аз рӯи таъсири худ ба ҳосил кармамид ба селитраи аммиакӣ 
баробар аст.  

Нуриҳои моеи азотдор. Онҳо аз се намуд иборатанд: аммиаки моеъ, 
аммиакатҳо ва оби аммиакӣ. Аммиаки моеъ нурии ниҳоят концентрационии 
ғайрибалластии азотдор мебошад, ки дар таркибаш 83,2 фоиз азот дорад. 

Аммиакатҳо. Онҳоро бо роҳи дар аммиаки обакӣ маҳлул кардани селитраи 
аммиакӣ ё мочевина ё худ селитраи калсийдор бо омехтаи селитраи аммиакӣ 
ҳосил мекунанд, ки аз 30 то 50 фоиз азот доранд. Онро баҳор чанд рӯз пеш аз 
кишти зироат ва ба сифати ғизои иловагй бо мошинҳои махсус дар чуқурии аз 12 
то 18см ҷойгир мекунанд.  

Оби аммиакӣ. Дар байни нуриҳои азотдор дар мамлакати мо бештар оби 
аммиакӣ истифода карда мешавад. Оби аммиакиро бо мошинҳои ГАН-8 ё ГАН-
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16 якҷоя бо гербицидҳо истифода кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат дар 
баробари бо азот таъмин кардани растаниҳои зироатӣ алафҳои бегона низ 
барҳам дода мешаванд. Оби аммиакӣ аз ҷиҳати таъсири худ ба ҳосили зироатҳои 
хоҷагии қишлоқ ба нуриҳои сахти азотдор баробар аст. Ҳангоми кор бо нуриҳои 
азотдори моеъ эҳтиёт шудан лозим аст, оиди техниқаи бехатарӣ пешакӣ 
дастуруламал гирифтан, айнакҳои ҳифзӣ, дастпӯшакҳои резинӣ, противогаз ва 
ғайра доштан зарур аст.  

НУРИҲОИ ФОСФОРДОР-Фосфор ба қатори элементҳои муҳимтарини 
ғизои растанй дохил мешавад. Бидуни он ҳаёти организми растанӣ 
имконнопазир аст. Он ба таркиби моддаҳое дохил аст, ки дар ҳодисаҳои ҳаётй 
роли муҳимтарин мебозанд. Фосфор дар моддаҳои минералй ва органикии 
растанй таркиб меёбад. Он дар растаниҳо дар шакли минералй чун навъи 
намакҳои калсий, калий ва магнийдори туршии артофосфорй мавҷуд аст.  

Барои растаниҳо шаклҳои органикии фосфор роли бештар муҳим мебозанд. 
Фосфор дар таркиби сафедаҳои мураккаби бисёрмолекулй-нуклепротеидтсї 
фо/сфопротеидҳо, фосн фатидҳо, фитин ва сахарофосфатҳо дохил мешавад. 
Туршиҳои нуклеинӣ, ки аз моддаҳои фосфороорганикӣ иборатанд, дар 
процессҳои муҳимтарини 11 фаъолияти ҳаётӣ: синтези сафедаҳо, сабзишу 
афзоиш, гузарондани хусусиятҳои ирсӣ иштирок мекунанд. Барои растанӣ дар 
шароитҳои табиӣ намакҳои турши артофосфорй манбаи асосии фосфор 
мебошанд. Дар хок захираи кофии пайвастаҳои фосфор мавҷуд аст, аммо онҳо 
дар ҳолати номаҳлул вуҷуд доранд, ки ба растанӣ дастрас нест. Аз ин рӯ 
зарурияти дар шакли нурй истифода кардани навъҳои маҳлулшавандаи фосфор, 
ки саноат истеҳсол мекунад, ба миён меояд. Барои гирифтани нуриҳои фосфорӣ 
конҳои табиӣ, ки манбаи ашьёи хоми фосфатй — фосфарит ва апатитанд, 
истифода карда мешаванд.  

Суперфосфат — Суперфосфат нурии бештар паҳнгардида мебошад ва дар 
байни навъҳои нуриҳои фосфордор ҷои асосиро ишғол менамояд. Қайд кардан 
зарур аст, ки суперфосфат баъди ба замин андохтан, хусусан, дар шароитҳои 
заминҳои карбонатӣ дар натиҷаи таъсири тарафайн ба ҳолати ба об суст ё 
тамоман маҳлулнашаванда табдил ёфтанаш мумкин аст ва онро растанӣ пурра 
қабул карда наметавонад. Аз ин рӯ самараи он ба андозаи бо хок рӯпӯш 
кардани, фосфор вобаста аст, ки ин аз ҳосиятҳои физикӣ-химиявин хок ва 
таркиби карбонат бар меояд. Аз ин сабаб аз суперфосфати ба замин 
андохташуда растанӣ соли якум танҳо қисми моддаҳои ғизоии дар таркиби он 
мавҷударо аз худ намуда, миқдори боқимондаашро дар солҳои минбаъда ё аз худ 
намекунад ё қабул менамояд. Таҷриба ва амалияи истифодаи суперфосфат 
нишон доданд, ки он ба ҳосили на танҳо ҳамон зироате таъсир мерасонад, ки ба 
зераш андохта мешавад, балки ба ҳосили зироатҳои минбаъда низ хеле таъсир 
мерасонад, ки ин таъсири минбаъда нурӣ ном дорад. Барои баланд бардоштани 
самараи суперфосфат онро бо сеялкаи комбинационӣ ба миқдори на чандон зиёд 
ба қаторҳои кишт ё ба ҷӯякҳои зироатҳои алоҳида меандозанд.  

Суперфосфати резакардашуда Суперфосфати оддӣ хусусиятҳои бад дорад; 
часпак мешавад, ҳангоми андохтан нағз пош намехӯрад, намкаш ва бештар хок 
макида мегирад. Барои барҳам додани хусусиятҳои манфии суперфосфати оддӣ 
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ҳоло миқдори хеле зиёди он дар шакли реза истеҳсол карда мешавад. Диаметри 
резаҳо ҳаҷман аз 1 то 4 мм-ро тащкил медиҳад.  

Суперфосфати аммониядор – Суперфосфати аммониядор монанди резаи он 
чандон намкаш нест, пошхӯранда, хангоми нигаҳдорӣ часпак намешавад, ки бо 
ин хусусиятҳо он бар суперфосфати муқаррарӣ афзалият дорад.  

Суперфосфати концентрационӣ, дукарата ё секарата) нурии фосфории 
ниҳоят концентрационӣ мебошад, ки дар таркибаш 40—49 фоиз Р2О5 дорад.  

НУРИҲОИ КАЛИЙДОР-Калий ба элементҳое дохил мешавад, ки барои 
растанӣ заруранд. Қисми зиёди он — дар шираи ҳуҷайраҳои растанӣ мавҷуд 
буда, қисми камтаринаш бо каллоидҳо ҷаббида мешавад. Калий барои мӯътадил 
гузаштани фотосинтез ёрӣ расонда, аз барг ба дигар узвҳо ҷорӣ шудани 
углеводҳоро таъмин мекунад. Калий фаъолияти ферментро афзун намуда, 
қобилияти обнигоҳдории растаниҳоро пурзӯр мегардо- над. Дар шароитҳои 
хуби ғизои калийдор таркиби қанд дар меваю сабзавот крахмал дар картошка 
афзуда нахи пахтаю зағерпоя мустаҳкам шуда, зироатҳои тирамоҳӣ базимистон 
нағз тобовар мешаванд. Дар сурати бо калий таъмин будани растанӣ ғизои 
аммиакии он хуб мешавад, бештар сафедаҳо таркиб меёбанд) Дар сурати 
нарасидани калий канори баргҳо сиёҳ- тоб шуда, доғҳои сурх пайдо мешаванд ва 
дар натиҷа инкишофу пухта расидани зироатҳо кашол меёбад. Зағерпоя — баъди 
гулкунӣ, гандум — баъди хӯшабандӣ, пахта то пухта расидан калийро фурӯъ 
мебаранд.  

Нуриҳои мураккаб. Ба ин гуна нуриҳо аммофос, диаммофос ва нитрати 
калий дохил мешаванд. Нуриҳои мураккабро саноат мебарорад ва онҳо дар 
таркиби худ дар як молеқули формулаи химиявй ду ё се элементи зарурии ғизоӣ 
доранд. Аммофос ва диаммофос дар шакли реза истеҳсол карда мешавад, ки нағз 
пош мехӯрад ва барои бо мошин ба замин андохтан хеле қулай мебошад. 

Аммофос — Аммофос бо роҳи бо аммиак нейтрализацйя кардани туршии 
фосфорӣ истеҳсол карда мешавад. Аз аммофос баъди ба ҳар гуна замин 
андохтани он растанӣ ҳам иони аммония ва ҳам иони фосфорро аз худ менамояд. 

Диаммофос — бо роҳи бо аммиак сер кардани туршии озоди фосфорӣ 
истеҳсол карда мешавад Дар таркиби аммофос ва диаммофос азот назар ба 
фосфор қариб панҷ маротиба кам мавҷуд аст. Аксар зироатҳо назар ба фосфор 
ба азот бисёртар талабот доранд. Аз ин сабаб ҳангоми истифодаи аммофос ва 
диаммофос хусусан ба тариқи озуқаи иловагӣ ба замин андохтан ба онҳо 
миқдори муайяни нуриҳои азотдорро илова кардан лозим мешавд. Як қатор 
тадқиқотҳо нишон доданд, ки аммофос ва диаммофос ҳангоми шудгор ва 
озуқдиҳии иловагӣ дар заминҳои пахта ва дигар зироатҳо андохтани онҳо 
самараи калон мебахшад.  

Селитраи калийдор — дар таркибаш 13 фоиз N ва 46 фоиз К2О дорад. Он 
хусусан барои растаниҳое, ки хлорро ҳис мекунанд — картошка, тамоку ва 
зироатҳои полизӣ фоида мебахшад. Вале селитраи калийдор дар таркибаш 13 
назар ба азот 3,5 маротиба зиёдтар калий дорад, аксар зироатҳо бошад, назар ба 
калий бештар азотро талаб мекунанд. Аз ин сабаб ҳангоми истифодаи онҳо ба 
миқдори муайян нуриҳои азотдор илова мекунанд. Ин нурӣ барои истеҳсоли 
нуриҳои комбинационӣ истифода карда мешавад.  
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Нуриҳои комбинация кардашуда. Ин нуриҳо ҳам дар таркиби худ ду ё се 
злементи асосии ғизоии растаниро доранд. Онҳо дар таркибӣ худ микроэлемент 
ҳо бор, мис, молибден ва ғайра низ доштанашон мумкнн аст. 

Манбаи ҳосили баланд ва ҳосилнокии замин нуриҳои маҳаллии органикӣ 
мебошанд. Нуриҳои маҳалии органикї дар ҳар хоҷагӣ ба микдори зиёд ҷамъ 
мешавад. Ба нуриҳои маҳаллии органикӣ пору, обияти пору, компост, торф, 
партовҳои комплекси агросаноатӣ, пар- тоиҳои ошхона, саргини мурғ, ахлот, 
наҷосати кирмак, нуриҳои сабз дохил мешаванд. Нуриҳои органикии маҳаллӣ 
барои зироатҳои хоҷагии қишлоқ манбаи моддаҳои ғизоӣ буда, самараи нуриҳои 
минералӣ, дигар усулҳои агротехникиро баланд мебардоранд ва хусусиятҳои 
агрономии замин ва вазъи экологии онро беҳтар мекунанд. 

ХОКИСТАР-Хокистар нурии маҳаллии калию фосфатдор мебошад. Дар 
хокистар калий ва фосфор дар шакли минералӣ мавҷуданд. Калий дар хокистар, 
дар шакли ишқор — мавҷуд аст, ки ин намак барои ҳар як зироат, хусусан, барои 
растаниҳои хлорро ҳискунанда (картошка, тамоку, ток) ниҳоят хуб аст. Аз 
ҷиҳати таркиби калий хокистари растаниҳои гуногун аз ҳамдигар ниҳоят фарқ 
меқунанд. Дар хокистари алафзор назар ба дарахтон калий зиёдтар мавҷуд 22 
аст. Дар хокистар фосфор назар ба калий камтар бошад ҳам, вале он ба растанӣ 
дастрас аст. Миқдори калий ва фосфор дар хокистар вобаста ба шароитҳои 
иқлиму хок, таркиби намуд, синну соли растанӣ каму зиёд шуда меистад. Қайд 
кардан лозим аст, ки ишқор дар об ба осонӣ маҳлул мешавад, аз ин сабаб 
ҳангоми ба об тар кардани хокистар калий аз он ба зудӣ барҳам мехӯрад. 
Хокистар дар таркиби худ миқроэлементҳо дорад, ки ин қимати онро боз 
афзунтар мегардонад.  

Танҳо хокистари ангишт ҳамчун нурӣ ҳеҷ гуна қимате надорад. Хокистари 
ангишт хосиятҳои заминро бад мекунад. Хокистарро ҷамъ карда, то ба замин 
андохтан, нигоњ доштан лозим аст. Ҳангоми шудгори пеш аз киштӣ ба ҳар 
гектар замин 5—6 центнерй, дар сурати ғизодиҳии иловагӣ 2,5—4 центнерӣ 
меандозанд. Дар заминҳои шӯр, одатан, ду баробар кам карданинормаи 
муқаррарӣ тавсия карда мешавад. Хокистарро ҳангоми тайёр кардани 
компостҳо истифода кардан беҳтар мебуд. Дар ин сурат ба як тонна масолеҳи 
комтпост кардашаванда 20—30 кг хокистар илова кардан лозим аст. 

ТАВСИФИ МУХТАСАРИ ХОСИЯТҲОИ АГРОХИМИКИИ ХОК 
Таъсири нурӣ ба дараҷаи муайян ба хусусиятҳои хоки замин вобаста мебошад. 
Ҳангоми кор карда баромадани системаи нуриандозӣ дараҷаи ҳосилхезии замин 
ба ҳисоб гирифта мешавад. Норма, вақт ва усулхои нуриандюзӣ бо 
баҳисобгирии гуногунии замин, таркиби механикии он, дараҷаи корамшавӣ, 
таркиби моддаҳои ҳазмшаванда муайян карда мешаванд. Нурӣ ба типҳои 
гуногуни замин ҳар хел таъсир мерасонад. Масалан, дар заминҳои хокистарранг 
— нуриҳои азотдор ва дар марғзорҳо бошад, - нуриҳои фосфордор, дар 
заминҳои регдор нуриҳои азот ва калийдор нағз таъсир мерасонанд. Барои 
самаранок истифода намуданӣ нурӣ вобаста ба шароитҳои хок хосиятҳои 
нишондодашудаи заминро донистан зарур аст. Ба ин мақсад хокро тадқиқот 
мегузаронанд ва дар асоси натиҷаҳои он харитаи замини хоҷагиро тартиб 
медиҳанд, ки дар он аз рӯи зироат ва майдонҳои алоҳидаи киштгардони хоҷагӣ 
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гуногунии заминро нишон медиҳанд. Дар харитаи замин экспликация пешниҳод 
карда мешавад, ки дар он фарқияти ҷудогонаи замин ва таркиби химиявӣ, гумус, 
вақти объёри карда шуданаш, вазъи мелиоративии он ва ғайра нишон дода 
мешаванд.  

  
СИСТЕМАИ САМАРАНОК ИСТИФОДА КАРДАНИ НУРЇ, ТАЪСИРИ 

КИШТГАРДОН БА САМАРАНОКИИ НУРЇ ВА ИСТИФОДАИ ЯКЉОЯИ 
НУРИЊОИ ОРГАНИКЇ ВА МИНАРАЛЇ 

Мақсад: Омўзиши самаранок истифодаи нурї ва хусусиятњои биологии ѓизои 
зироатњо инчунин таъсири киштгардон ба иштирокдорон. 

 
Вақт: 30 дақиқа 
Замима: 

СИСТЕМАИ САМАРАНОК ИСТИФОДА КАРДАНИ НУРӢ-Дуруст 
истифода кардани нурӣ дар бобати баланд бардоштани ҳосил дар тамоми 
заминҳо, хусусан, дар заминҳои дараҷаи ҳосилхезиашон паст аҳамияти 
ҳалкунанда дорад. Ба куллӣ афзудани истеҳсоли нуриҳоя минералӣ ва ҷамъ 
шудани нуриҳои органакӣ ба он водор менамояд, ки онҳо бештар самарабахш 
истифода карда шаванд. Барои ин нуқтаҳою қоидаҳои асосии истифодабарии 
онҳоро донистан зарур аст. Системаи нуриҳо ҳам асоси усулҳои агрохимикӣ ва 
ҳам агротехникӣ мебошад, ки мақсади он баланд бардоштани ҳосил ва 
ҳосилхезии заминҳост Системаи истифодаи нурй, инчунин, тадбирҳои ташкилӣ-
хоҷагиро пешбинӣ мекунад. Ба ин тадбирҳо ҷамъкунии нуриҳои органикӣ ва 
дуруст нигоҳ доштани онҳо, сохтмони анборҳо барои нигоҳ доштани нуриҳои 
минералӣ тайёр кардани махзани поруғункунӣ, воситаҳои нақлиёт барои 
кашондани нурӣ ва механиконии нуриандозӣ дохил мешаванд.  

Ба ҳамин тариқа ба вазифаи системаи нуриандозӣ дар зери зироатҳои 
ҷудогона ва ҳангоми бо навбат киштгардон кардани онҳо барои хоҷагии 
конкретӣ бо баҳисобгирии шароитҳои зарурие, ки ба самараи нурӣ таъсир 
мерасонанд, асосноккунии дуруст андохтани он дохил мешавад. Воситаҳои 
муҳимтарини муайян намудани системаи нуриандозӣ инҳоянд шароитҳои 
иқлиму ҳок ва хоҷагӣ, хусусиятҳои ғизо ва инкишофи эироати парвариш 
кардашаванда, дараҷаи ҳосили ба план даровардашудаи ҳар як растанӣ, 24 
хусусиятҳои технологияи парвариши ҳар як зироат, хосият ва таркиби нуриҳои 
ба замин андохташаванда ва усулҳои истифода кардани онҳо барои хоҷагии 
конкретӣ. Қайд кардан лозим аст, ки дар сурати тартиб додани наќшаи системаи 
нуриандозӣ муҳимаш он аст, картограммаҳои агрохимикии замини хоҷагӣ дар 
бобати таркиби моддаҳои ғизоии он моҳирона истифода карда шаванд.  

ТАЪСИРИ КИШТГАРДОН БА САМАРАНОКИИ НУРӢ-Зироатҳои 
гуногун ба моддаҳои ғизоӣ ҳар хел талабот доранд. Дар сурати бо навбат 
киштгардон намудани зироатҳо, растанӣ моддаҳои ғизоии замин ва нуриро 
бештар сермаҳсул истифода мекунад. Зироатҳои лӯбиёгӣ заминро аз азот бой 
мегардонанд. Аз ин сабаб зироатҳое, ки баъди растаниҳои лӯбиёгӣ кишт карда 
мешаванд, ба андохтани нуриҳои азотдор эҳтиёҷ надоранд ва агар дошта 
бошанд ҳам, ба вояҳои ками он. Ба зироатҳои баъди растаниҳои лӯбиёгӣ 
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кошташуда таъсири нуриҳои фосфор ва калийдор зӯр мешавад, аз ин рӯ 
нормаҳои ба замин андохтани ин нуриҳоро зиёд кардан лозим меояд.  

Дар сурати бо навбат киштгардон кардани зироатҳо муборизаи зидди 
касалиҳо, ҳашаротҳои зараррасон ва алафҳои бегона осон мешавад. Барои 
сабзиши тези растанӣ ва ҳазм кардани моддаҳои ғизоӣ шароитҳои қулай ба 
вуҷуд меоянд. Дар сурати дар киштгардон мавҷуд будани юнучқа мумкин қадар 
бо сарфи ками нуриҳои минералӣ (азотдор) назар ба зироати танҳоӣ ҳосили 
бештар зиёди пахта гирифта шавад. 26 Иштироки юнучқа дар киштгардони 
пахта, чунон ки тадқиқотњо нишон медиҳанд, заминро бо моддаҳои органикӣ 
бой мекунад, онро обу ҳавогузаронанда намуда, аз ҳисоби фиксажи азот аз ҳаво 
миқдори зиёди онро ҷамъ мекунад. 

ИСТИФОДАИ ЯКЉОЯИ НУРИЊОИ ОРГАНИКЇ ВА МИНАРАЛЇ 
Растанӣ дар сурати якҷоя андохтани пору ва нуриҳои минералӣ нисбат ба 
алоҳида андохта шудани онҳо моддаҳои ғизоиро хубтар азхуд мекунад. Ҳангоми 
бо нуриҳои минералӣ якҷоя андохтани пору назар ба истифодаи алоҳидаи онҳо 
бо вояҳои ками ин нуриҳо ҳосили: баланд ба даст овардан мумкин аст. Масалан, 
дар таҷрибагузаронӣ дар сурати 30 т/га андохтани пору аз ҳар гектар — 281 
центнерӣ, ҳангоми 60 кг/га андохтани: ИРК нурии минералӣ аз ҳар гектар — 264 
центнерӣ, ва дар вақти якҷоя,вале ду баробар кам, яъне 15 т/га: пору ва 30 кг/га 
МРК андохтан аз ҳар гектар 294 центнерӣ ҳосили картошка гирифта шудааст. 

Олимони соҳаи агрохимиявӣ навиштаанд, ки «ҳосили баландтарин бо 
комбинацияи пору ва нурии минералй ба даст оварда мешавад, ки онҳо барои 
растаниҳоро дар давраи аввали инкишофашон бо ғизои ҳазмшаванда бисьёртар 
таъмин намудан имконият фароҳам меоваранд ва дар айни замон дар шакли 
пору захирае ба вуҷуд меоранд, ки тадриҷан амалан ба моддаҳои ғизоӣ табдил 
меёбанд». Дар сурати бо миқдори ками нуриҳои органикӣ якҷоя дар шакли 
омехтаи органо-минералӣ андохтани нуриҳои суперфосфат ва азотдор, хусусан, 
дар заминҳои хокистарранг растанӣ фосфор ва азоти нуриҳои минералиро нағз 
ҳазм мекунад. Омехтаи оргаио-минералӣ дар таносуби 1:2 аст, яъне ба як ҳиссаи 
нуриҳои минералӣ ду ҳисса поруи хушки пӯсида меомезанд.  

Иловаҳои органикӣ дар ингуна омехта пеш аз ҳама аз он сабаб 
фоидабахшанд, ки ба туфайли онҳо замин туршии фосфор-суперфосфатро сустар 
фурӯъ мебарад. Истифодаи омехтаи органо-минералӣ дар таҷрибагузаронии мо 
дар майдони пахтаи заминҳои хокистарранг ва марғзор ҳосили пахтаро аз 3,7 то 
5,7 ц/га баланд бардошт. Якҷоя андохтани нуриҳои минералӣ ва пору шароитҳои 
бештар қулаи ғизои растанӣ, ҳосилхезии баланди замин, инкишофи 
микроорганизми фоиданоки хокро ба вуҷуд меоранд, ки ба туфайли онҳо 
растанӣ дар тамоми марҳилаҳои ҳаёти худ мунтазам ғизо мегирад.  
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ТАЪСИРИ НУРЇ БА СИФАТИ ЊОСИЛ ВА НУРИАНДОЗЇ БА ЗИРОАТЊОИ 
КИШОВАРЗЇ ВА БОЃУ ТОКЗОР 

Мақсад: Омўзиши таъсири нури ба сифати њосил ва муайян намудани меъёри 
нури ба зироатњои кишоварзї ба иштирокдорон. 

 
Вақт: 30 дақиқа 
Замима: 

ТАЪСИРИ НУРӢ БА СИФАТИ ҲОСИЛ Нишондиҳандаҳои асосии 
сифати ҳосили растаниҳои хоҷагии қишлоқ, мавҷудияти сафедаҳо, равған, 
крахмал, қанд, витаминҳо, клетчатка, равғани эфир, нах ва ғайра дар таркиби 
онҳо буда, ба сифати озуқаи инсон, хӯрокии чорво ё ашьён хоми саноат хизмат 
мекунанд. Мақсади асосии парвариш кардани растаниҳо ҳам ба даст овардани 
ин моддаҳои қиматбаҳо мебошад. Сифату миқдори ҳосил мувофиқи шароитҳои 
парвариш мумкин аст, ду баробар ва аз ин зиёд тағьир ёбад. Бо ибораи дигар 
гӯем дар сурати баробар будани ҳосил аз ҳамон як майдони кишт ду маротиба 
зиёд ин маҳсулотро ба даст овардан. мумкин аст. Масалан, таркиби сафеда дар 
гандум —аз 9 то 25 фойз, крахмал дар картошка аз 10 то 24 фоиз каму зиёд 
мешавад ва ғайра. Сифати ҳосил дар аксар хоҷагиҳо; балки паст мешавад.  

Дар баъзе мавридҳо сифати ҳосил бо оқибатҳои манфӣ паст мешавад, ки ин 
боиси имконнопазир гардидани истеъмоли маҳсулот мегардад. Хусусан дар 
солҳои охир дар натиҷаи худсарона ва бемасъулиятона бо мақсади гирифтани 
миқдори зиёди маҳсулот то даҳкарат аз норма зиёд андохтани нуриҳои азотдор 
сифати ҳосили сабзавот, картошка, полизӣ ва дигар зироатҳо паст шуда 
истодааст Дар ин гуна зироатҳо процесси ҷамъшавии углеводҳо вайрон шуда, 
ҳосили онҳо хосиятҳои таъмии худро гум мекунад. Яъне дар таркибашон нитрат 
ва ҳатто нитритҳои барои ҳаёти инсон хатарнокро аз нормаҳои роҳ 
додашаванда чандин карат зиёд доранд. Дар сурати дуруст андохтан ва қатъиян 
риоя кардани нормаҳои тавсия кардашуда ва таносуби нуриҳои азот, фосфор ва 
калийдор дар пайвастагӣ бо 30 нуриҳоиорганикӣ ҳосили баландсифати 
маҳсулоти растаниро гирифтан мумкин аст. Аз ин сабаб вазифаи беҳтар кардани 
сифати ҳосили растаниҳои хоҷагии қишлоқ ба зимаи мутахассисон, агрономҳо 
гузошта шудааст.  

Бояд тамоми дењќонон ва хољагидорон ба ин масъалаи муҳим дилсофона 
ва бошуурона муносибат намоянд, зеро маҳсулоти хоҷагии қишлоқ омили ҳаётии 
тамоми ҷамъияти мо мебошад. Ҳар як намуди маҳсулот дар натиҷаи процессҳои 
муайян — биосинтез ҷамъ мешавад. Дар сурати инкишофи як процесси 
биосинтез процесси дигар суст мешавад. Масалан, дар сурати пурзӯр гардидаии 
биосинтези углеводҳо ё равған сафеда кам ҷамъ мешавад ва баръакс дар сурати 
ғизои пурзӯри яктарафаи растанӣ, хусусан, сабзавот, масалан, бо азот сафеда 
бисьёр ҷамъ шуда, ҷамъшавии қанд суст мегардад, ки дар оқибат сифати 
сабзавот паст, яъне лаззат ва хушбӯии он гум мешавад.  

Нуриандозӣ яке аз омилҳоест, ки ба тағьир ёфтани ҳам миқдор ва ҳам 
сифати маҳсулот таъсир мерасонад. Моддаҳои ғизоие, ки ба растанӣ аз нурӣ 
дохил мешаванд, ба таркиби пайвастаҳои органикӣ дохил мешаванд ва таркиби 
онҳоро дар ҳосил баланд бардошта, инчунин дар растанӣ ба фаъолияти 
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ферментӣ таъсир мерасонанд Ба ҳамин тариқа бо роҳи нуриандозӣ шароити 
ғизогирии растаниро ба тартиб андохта, таркиби химиявӣ ва сифати ҳосилро 
хеле тағьир додан мумкин аст. 

НУРИАНДОЗӢ БА ЗАМИНИ ЮНУЧҚА Юнучқа зироати пайвастаи 
пахта мебошад. Он бисьёр азот ва моддаҳои органикиро ҷамъ мекунад, 
хосиятҳои процессҳои физикӣ ва микробиологиро беҳтар мегардонад. Дар 
сурати парвариши юнучқа шароитҳои ғизогирӣ ва ғизои зироатҳои хоҷагии 
қишлоқи баъди он кошташуда беҳтар мешавад Қишти юнучқа ҳам холис ва ҳам 
омехта шуданаш мумкин аст; Агар ба юнучқазор миқдори кофии нурӣ андохта, 
он нағз парвариш карда шавад, пас гирифтани ҳосили баланди беда ва дар замин 
ҷамъ шудани миқдорн зиёди азоти биологӣ таъмин хоҳад гардид.  

Ин зироат нурии калий-фосфатро хеле дӯст медорад. Ба замини юнучқа 
андохтани хокистари ҳезум ҳам натиҷаҳои хуб мебахшад. Хокистарро аз ҳисоби 
3—5 ц/га ҳам дар заминҳои нав кошта ва кӯҳнашудгори юнучқа тирамоҳ ё 
баҳори барвақт андохтан мумкин. Дар заминҳои нави юнучқа дар вақти шудгор 
20 - 25 кг азот ё 60—70 кг селитраи аммиакӣ меандозанд. Нормаи солонаи 
нуриҳои фосфордор, ба ҳисоби миёна, 80—100 кг/га ва нуриҳои калийдор 60—90 
кг/га - ро аз ҳисоби моддаҳои таъсиркунанда ташкил медиҳанд. Дар солҳои 
минбаъда нуриҳои фосфор ва калийдорро ба юнучқазор тирамоҳ ва баҳори 
барвақт ё баъди 31 дарави он меандозанд. Дар айни ҳол нормаи солонаи нуриро 
ба ду мӯҳлат баробар тақсим кардан лозим аст. Дар киштзори нави юнучқа дар 
шароитҳои муайян аз ҳпсоби 180—200 кг/га фосфор ва 150—160 кг/га калий 
моддаи таъсиркунанда нормаи ду-се солаи ин нуриҳоро андохтан мумкин аст. Ба 
юнучқаи тухмӣ ҳам ҳар сол тирамоҳ ё баҳори барвақт аз ҳисоби 80—100 кг/га 
фосфор ва 60—90 кг/га калий ғизои иловагӣ медиҳанд. Ғизои иловагиро бо 
культиватори нурипошӣ байни қаторҳоро нарм ё дар кишти қаторҳояш васеъ 
ҷӯяк канда меандозанд.  

НУРИАНДОЗИИ ШОЛӢ Шолӣ дар заминҳои обӣ парвариш карда 
мешавад. Шолӣ зироати гармитобовар ва равшанидӯст аст. Он ба об ниҳоят 
серталаб мебошад. Қисми хеле зиёдикиштзори шоли дар заминҳои шур ва дар 
соҳилҳои дарёҳо ҷойгир аст. Шолӣ дорои решачаҳои обии шохаҳояш кӯндаланг 
паҳнгардида дорад, ки он ғизрро суст фурӯ мебарад. Тақрибан, 75 фоизи 
системаи реша дар қабати болоии 4—6 саитиметраи замин, ҷойгир мешавад. 
Шоли аз ибтидои неш зада баромадан то панҷазани—дар давраи 3—4 баргӣ 
нарасидани азот ва фосфорро ҳис мекунад. Дохилшавии гизои бисьёр хусусан, 
фосфор аз давраи панҷазанӣ то гулкунӣ мушоҳида карда мешавад. Дар сурати 
гирифтани 50—60 центнерӣ дон, шолӣ аз 1 гектар замин 120— 160 кг азот, 50—70 
кг фосфор ва қариб 150—170 кг калийро ба худ фурӯ мебарад.  

Нуриандози яке аз шароитҳои муҳими баланд бардош- тани ҳосили шолӣ 
мебошад. Ба заминҳои шолӣ андохтани 1кг аэот ва 1кг фосфори соф ҳосили 
донро то 24 кг афзун менамояд. Нуриқои органикӣ (пору, саргини мурғ ва 
ғайра), 60 фоизи нормаҳои нуриҳои фосфор ва калнйдор.ро дар вақти шудгори 
тирамоҳй ё баҳорӣ меандозанд. Нормаҳои солонаи нуриандозй ба шолизор 
вобаета ба шароитҳои замия муайян карда мешаванд. Дар шолизори 
кӯҳнашудгор барои гирифтани 40—60 центнерӣ шолӣ нормаҳои зерини 
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нуриаядозиро истифода мебаранд: пору — 20—30 т/га; азот — 120—160 кг/га; 
фосфор — 80—120 кг/га; калий 60— 80 кг/га Дар майдонҳое, ки шолӣ баъди 
юнучқа ва дигар зироати лубиёгӣ кошта мешавад, нормаҳои нурии азотдорро ду 
маротиба кам мекунад. Ба шолӣ якҷоя андохтани нуриҳои органикӣ ва минералӣ 
беҳтар таъсир мерасонад.  

Нуриҳои аэотдорро дар давраи нашъунамо дар ду ғизодиҳии иловагӣ 
меандюзавд. Ғизои якумро—ҳангоми панҷазанӣ, дуюминро пеш аз найчаандозӣ 
медиҳанд. Дар ғизодиҳии яжум ниофи фосфори барои ғизодиҳии иловагй нигоҳ 
дошташуда ва 40 фоизи азотро меандозанд. 1—2 рӯз пеш аз ғизодиҳии иловагй 
ба палҳои шолӣ обдиҳиро қатъ мекунанд. Дараҷаи об тақрнбан то 5 см паст 
мефуроид. Рӯэона баъди хушк шудани шабнам, то ки нурӣ ба баргҳои шолӣ 
начаспад, омеҳтаи нурии азот-фосфор-далийро дастй ё бо самолёт баробар 
мепошанд. Вақтё ки хоки замин ну- риро макида мегирад, тақрибан баъди 1—2 
шабонарӯз ба шолӣ аз нав об сар медиҳанд. Баъзан дар су- рати варам кардани 
шолӣ бо мақсади ба тартиб андохтани инкишофи он ҳангоми парггофтани 
хӯшаи гулҳо бори сеюм аз ҳисоби 100—200кг/га суперфосфат ё 50 кг/га аммофос 
ғизои илавагӣ медиҳанд. 

НУРИАНДОЗӢ БА ҶУВОРИМАККА ВА ҶУВОРӢ-Парвариши 
ҷуворимакка ва ҷуворӣ бо хароҷотӣ нисбатан кам имконият медиҳад, ки аз як 
гектар миқдори ниҳоят зиёди воҳиди хӯрокӣ ба даст оварда шавад. Барои аз ҳар 
гектар 50—60 центнерй гирифтани дон ва 500—700 центнерӣ баргу пояи сабз, 
ҷуворимакка аз замин тақрибан 150—170 кг/га азот, 50—60 кг/га Р205ва зиёда аз 
150 кг/га К20-ро азхуд менамояд. Ҷувори- макка қариб дар тамоми давраи ҳаёти 
худ моддаҳои ғизоии хокро азхуд мекунад. Он пеш аз ҳама азот, баъд калийро 
азхуд мекунад, фосфорро бошад, қариб то пухта расидан ғизо менамояд. 
Ҷуворимакка ва ҷувори дар ибтидои давраи инкишофи худ ба ғизои азот ва 
фосфордорталаботи калон доранд. Онҳо хусусан дар давраи ду-се ҳафта пеш аз 
партофтани хӯшағулҳо азоту калийро ниҳоят биеьёр фурӯ мебаранд.  

Яке аз усулҳои муҳими баланд бардоштани ҳосили баргу пояи сабзи 
ҷуворимакка ва ҷуворӣ дар заминҳо андохтани нуриҳои минералӣ мебошад. Ба 
киштзор андохта шудани 120—180 кг азот, 60—90 кг фосфор ва 60 кг калий 
имконият дод, ки аз ҳар гектар 60—64 центнерӣ дон ва то 445 центнерӣ баргу 
пояи сабз гирифта шавад. Дар айни замон нисбат ба ҳосилн аз киштзори бе нурӣ 
парвариш карда 36 ц/га дон, 200ц/га баргу пояи сабзи иловагӣ ба даст оварда 
шудааст. Натиҷаҳои як қатор тадқиқотҳо нишон доданд, ки ҳангоми кишт ба 
замин андохтани 10 кг/га азот ва 10—20 кг/га фосфор самараи хуб мебахшад. 
Ҷувори- макка ва ҷуворӣ ба пору серталабанд, ки нормаи он 15—20 т/га ва дар 
заминҳои регпӯш ва шағалдор 25 т/га ва аз он зиёдро ташкил медиҳад. Дар 
сурати юнучқазорро шудгор карда ё баъди ди- гар зироатҳои лӯбиёгй коштани 
ҷуворимакка нормаҳои солонаи азотро ду маротиба кам мекунанд, вояҳои 
нуриҳои фосфор ва калийдорро бошад, пурра истифода менамоянд.   

НУРИАНДОЗӢ БА ГАНДУМ, ҶАВ ВА СУЛӢ Ғалладона ҳамчун манбаи 
крахмал, моддаҳои сафеда ва дигар моддаҳои энергетикӣ барои инсон ва 
ҳайвояот зироати муҳимтарин мебошад. Хусусан, моддаҳои сафедаро, ки дар 
озуқаи инсон ва хӯроки чорво онро ягон моддаи дигар иваз карда наметавонад, 
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инсон бояд ҳаррӯз бо озуқа 70—100 г. Истеъмол намояд. Ба организм 
нарасидани ин модда боиси вай- роншавии ҷиддии мубодилаи моддаҳо мешавад. 
Ҳосили зироатҳои ғалладонаю таркиби сафеда ва крахмал дар он дар баробари 
истифодаи нурӣ меафзояд. Дар сурати бо тамоми моддаҳои ғизоӣ дуруст таъмин 
кардани растанӣ ҳосил дӯчанд, таркиби сафеда дар ғалладона бошад, 2—3 фоиз 
меафзояд.  

Масалан, дар таҷрибаҳои В. Н. Прокошев дар таркиби гандуми бенурӣ 
парвариш карда сафеда 11,7 фоиз, дар сурати ба як гектари замин андохтани 60 
кг азот 60 кг фосфор ва 60 кг калий миқдори сафеда то 14,1 фоиз зиёд шуд. 
Зироатҳои ғалла-дона да,р сурати дар баҳор, ҳамчун ғизди иловагӣ, додан 
азотро самаранок фоида мебаранд. Дар давраи найчаандозӣ, хӯшабандӣ ва 
гулкунӣ бо ғизои кофии азот ва фосфордор таъмин намудани растанӣ ҳосил ва 
таркиби сафедаро дар он, шираи донро афзун менамояд. Дар заминҳои обӣ ва 
лалмии намнок дар шароитҳои республикаи мо ба ғаллазор андохтани нормаҳои 
зерини нурй тавсия карда мошавад: дар сурати 25 ц/га гирифтани ҳосил ба ҳар 
гектар 60 /сг-азот, 60 кг фосфор; дар сурати ҳосилнокии 35 ц/га ба ҳар гектар 15 
тонна пору, 90 кг азот, 60 кг фосфор андохтан лозим аст. Дар хок мавҷуд будани 
таркиби калий ба растанӣ дастрас барои қонеъ гардондани талаботи ғалладона 
кифоя аст. Барои ҳамин ҳам дар шароитҳои республикаи мо нуриҳои 
калийдорро ба ғаллазор намеандозанд. Дар мӯҳлатҳои зерин андохтани нуриҳо 
тавсия карда мешавад: дар сурати мавҷуд будани пору онро бо суперфосфат 
омехта, ҳангоми шудгори асосй ба замин меандозанд. Барои ин ба миқдори 10—
15 т/га поруро пешаки аз ҳисоби 300 кг ба як гектар бо суперфосфат меомезанд, 
баъд бо сеялкаи дорупошй ба замин мепошаяд. Якбора ҳангоми кишт бо сеялкаи 
комбинация кардашуда ба 1 гектар 10 кг азот ва 15 кг фосфори соф меандозанд. 
Ин ба ҳисоби ҳар гектар 30 кг доруи селитраи аммиакӣ ва 100 кг суперфосфатро 
иваз мекунад. Нуриҳои азотдорро баҳор, ҳамчун ғизои иловагӣ медиҳанд ё бо 
қисмҳои баробар то кишт ва дар ғизои иловагӣ меандозанд. Ғизои иловагиро ба 
ғаллаи тирамоҳӣ баҳор то найчаандозӣ, ба ғаллаи баҳорӣ ҳангоми панҷазанӣ 
медиҳанд. Аммофосро, асосан дар вақти шудгор ё якбора бо кишт андохтан 
мумкин аст. Ғизои иловагӣ бо сеялкаҳои дорупошӣ, дар майдонҳои васеъ бошад, 
ба воситаи самолёт пошида мешавад. 

НӮРИАНДОЗИ БА КАРТОШКА Картошка қариб дар тамоми хоҷагиҳо, 
аз ҷумла дар районҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳии республика парвариш карда мешавад. 
Зироати картошка дар ҳама гуна замин, хусусан, дар заминҳои хокистарранг ва 
хокистарранги марғзорӣ, инчунин, дар заминҳои қаҳвагию карбонатӣ андохтани 
нуриҳои органикӣ ва минералиро талаб мекунад. Картошка миқдори зиёди 
моддаҳои гизоиро бо ҳосил мебарад. Масалан, дар сурати ҳосилнокии 250 - 300 
ц/га картошка он аз як гектар 125—150 кг азот, 50—60 кг. фосфор ва 200—250 кг 
калийро мебарад. Миқдори моддаҳои ғизоии аз хок гирифта бурда ба андозаи 
ҳосил ва ба дигар сабабҳо вобастааст. Муайян карда шудааст, ки дар таркиби 
растании картошка аз ҳама зиёд калий, камтар аз он азот ва боз ҳам камтар 
фосфор мавчуд аст. Чунин таносуби моддаҳои ғизоӣ, сарфи назар аз 
агротехникаи парвариши картошка, дар тамоми навъҳои он мушоҳида карда 
мешавад,  
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Миқдори моддаҳои ғизои дар поя ва баргҳо мӯвофиқи шароитҳои 
парвариш яазар ба лӯндаҳои картошка каму зиёд шуда меиотад. Дар сурати дар 
шароитҳои боби табий на агротехникӣ парвариш иамудани картошка барои ба 
вуҷуд овардани воҳиди ҳосили лӯндаҳо моддаҳои гизоӣ хеле кам сарф мешавад. 
Ба растании картошка дохилшавии моддаҳои ғизоӣ дар зарфи тамоми давраи 
нашъунамо то ҷамъоварии ҳосил вале нобаробар давом мекунад. Миқдори аз 
ҳама зиёди он дар давраи саросар шонабандӣ ва гулкунӣ дохил мешавад. 
Нуриҳои азотдор дар инкишофи анбӯҳи нашвӣ роли ҳалкунанда мебозанд. Аммо 
яктарафа бо вояҳои зиёд додани нуриҳои азотдор ба тӯлкашии давраи 
нашъунамо, боздоштани лӯндаташкилииҳӣ, паст гардидани сифати ҳосил ёрй 
мерасонад.  

Меъёри ҳам нуриҳои органикй ва ҳам минералй ба андозаи ҳосили 
бапландаровардашуда ва ба ҳосилхезии замин вобаста мебошад. Ҳангоми 
ҳосилнокии 150 ц/га андохтани миқдори зерини нурй тавсия карда мешавад: ба 
як гектар 15—20 тоюна пору, 100 кг азот, 80 кг фосфор ва 90 кг калий Дар сурати 
ба план да- ровардани ҳосилнокии 250—300 ц/га нормаҳои нурй мув.офиқа.н 
чунин зиёд карда мешаванд: ба яж гентар 20—30 товна пору, 125—150 кг азот, 
120 кг фосфор ва 120-—150 кг калий. Дар сурати дар заминҳои киштгардон 
парвариш намудани картошка оиро ба назар гирифтан лозим аст, ки ҳангоми аз 
рӯи қабат, ё чаппагардони қабат ҷойгир кардани картошка, яъне дар соли якум 
ва дуюми баъди шудгори юнучқа шиновдани он нормаҳон нуриҳои азотдорро 
мувофиқан 50 ва 30 фоиз кам мекунад. Нормаҳои нуриҳои фосфор ва 
калийдорро дар ин майдонҳо 20— 30 фоиз зиёд меандозанд.  

НУРИАНДОЗӢ БА САБЗАВОТ Сабзавот дар тамоми заминҳои ҳархелаи 
шӯрнабуда парвариш карда мешавад. Вале он дар соҳилҳои дарё ва заминҳои 
сиёҳтоб нағз инкишоф ёфта, ҳосили баланд медиҳад. Дар Тоҷикистон бисёртар 
пиёз, сабзӣ, лаблабу, помидор, карам, бодиринг, шалғамча, турб, боқило, 
занҷабил, каду ва ғайра парварш карда мешавад. Сабзи, лаблабу, шалғамча 
растаниҳои бехмева мебошанд. Майдонҳои калонро сабзавоти ошӣ: пиёз, сабзи, 
карамишгол мекунад. Баъзе аз онњо: помидор ва карам навъҳои тезпазак ва 
дерпазак доранд ва ҳамчун зироатгҳои кӯчатӣ парвариш карда мешаванд. - 
Системаи решаи сабзавот, хусусан, сабзӣ, пиёз, бодиринг ва ғайра нисбатан суст 
инкишоф ёфтааст. Аз ин сабаб онҳо ба ҳосилхезии замин ва нуриандозӣ ниҳоят 
серталабанд.  

Дар заминҳои Тоҷикистон сабзавот дар навбати аввал ба азот ва баъд ба 
фосфор эҳтиёҷ дорад. Он дар сурати нарасидани азот ва фосфор дар давраи 
ибтидоӣ баъди неш зада баромадан бад инкишоф меёбад Заминҳои 
хокистарранг ва марғзорӣ гарчанд дар таркибашон миқдори муайянии калий 
барои растанӣ дастрас дошта бошанд ҳам, (вале гирифтани ҳосили миёнаи 
сабзавотро таъмин карда наметавонанд. Сабзавот, ҳамчун зироати серҳосил, 
миқдори зиёди моддаҳои ғизоиро бо ҳосил мебарад Сабзавот нуриҳои 
органикиро ниҳоят дӯст медорад. Барои ҳамин ҳам дар заминҳои он пору, 
компостҳо ва дигар нуриҳои органикӣ васеъ истифода карда мешаванд. Дар 
кинитардони сабзавот барои нурии сабз зироатҳои сидерадиявиро коштан зарур 
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аст. Бо ин мақсад дар навбати аввал нахӯд, шабдар, берсим, мушунг ва ғайраро 
коштан лозим аст.  

Нуриҳои органикӣ, хусусан, ба заминҳои камҳосили кайҳо боз зироатҳои 
лӯбиёгӣ наконита фоидаи калон дорад. Карам, бодиринг, ломидор ва пиёз ба 
иуриҳои органикй бештар серталабанд. Бежеваҳо—лаблабу ва сабзӣ ҳам 
нуриҳои органикиро дӯст медоранд. Аммопоруи чандон нағз напӯсида шаисли 
бехмеваҳо, хусусан, сабзиро (вайрон мекунад, ки дар натиҷаи ин он дер 
намеистад ва сифати маҳсулот паст мешавад. Барои ҳамин ба заминҳои 
бехмеваҳо танҳо поруи нағз пӯсидаро андохтан ё ин сабзавзотро баъди пору 
андохтан дар соли дуюм коштан лозим аст. Дар байни нурие, ки дар чуқурча 
андохта мешавад ва тухмӣ ё кӯчат бояд қариб 2—3 см қабати хок бошад. 
Нуриҳои азотдор бештар ба сифати ғизои иловагӣ иотифода карда мешаванд. 
Шумораи ғизодиҳии иловагиро муайян карда, онро ба назар гирифтан лозим 
аст, ки дар ҳар ғизодиҳии иловагӣ ба ҳар гектар камаш 30 ва на зиёд аз 50- кг 
азотя моддаи таъсирбахш меандозанд. Агар бо ягон сабаб нуриҳои ҳангоми 
кишт ё андози асосӣ мавҷуд набошанд, 36 пае дар ғизодиҳии якуми иловагӣ 
вояҳои дахлдори тамоми навъҳои нурӣ ба миқдори пурраи талаботи растанӣ ба 
моддаҳои ғизоӣ дар давоми 20—30 рӯзи сабзиши он дар саҳро андохта 
мешаванд. Бо нуриҳои азотдор чун қоида, баъди гирифтани кучат ё пайдоиши 
майоаи саросари бехмеваҳо ва пиёз ва инкишофи 2—3 барги бодиринг бори 
якум ғизои иловагӣ медиҳанд. Ғизои дуюми иловагиро дар чуқурии 10—12 см 
дар мобайни байни қаторҳо дар давраи сар шудани гулкунии помидор, бодиринг 
ва ибтидои ташаккули каллаи карам, бехмеваҳо ва пиёз додан лозим аст. 
Вобаста ба нормаҳои солона ва ҳосилнокӣ бори сеюм — дар ибтидои 
пухтарасидани помидор, бодиринг, дар давраи бастани каллаи карам, бехмева ва 
ғайра ғизои иловагӣ додан мумкин аст. Таввсия карда мешавад, ки пору ё 
нуриҳои органнкӣ минералӣ дар чуқурча ё ҷӯякҳои сабзавот низ андохта шаванд. 
Пору ё омехтаи нуриҳои органикӣ минералӣ (поруро бо суперфосфат)-ро ба 
миқдори 4—5 т/га ба ҷӯякҳо андохта, зери хок мекунанд. Дар сурати парвариш 
кардани сабзавоти кӯчатӣ барои тайёр кардани кӯчатҳо ва чуқурчаҳо аз ҳисоби 
ба 1мъ поруи пӯсида омехтани 1—2кг селитраи аммиакӣ, 2—3кг суперфосфат, 
1кг калии хлордор омехтаи нуриҳои органикӣ ва минералиро истифода 
мебаранд. Омехтаи аз ҳад зиёд пӯсидаро аз ҳисоби 75 фоиз поруи пӯсида, 22 фоиз 
хожи чимдор ва 2—3 фоиз тапаки гов тайёр кардан мумкин аст..   

НУРИАНДОЗӢ БА ЛАБЛАБУИ ҚАНД Лаблабу се хел мещавад: қанд, 
озуқавӣ, хӯрокии чорво, ки ба сифати маҳсӯлоти техникӣ, озуқавй ва хӯрокии 
чорво истифода мебаранд. Лаблабуи қанд яке аз сабвавоти асосии техникӣ 
мебошад, ки аз углевод ва асосан сахароз бой аст. Дар решаҳои лаблабу— 17—
18, дар баъзе навъҳои он бошад 20 ва аз он зиёд фоизи сахароза мавҷуд аст. 
Инчунин витаминҳои С, Вь В2 (рьгбофловин), туршиҳои органикӣ, намакҳой 
гуногун ва дигар моддаҳо мавҷуданд, ки дар ташаккули бофтаҳои организми 
зинда иштирок менамоянд. Лаблабуи қанд аҳамияти калони хӯрокӣ дорад. Дар 
сурати аз ҳар гектар, ба ҳисоби миёна гирифтани 250 центнери реша ва 150 
центнерӣ барг он дорои 120 ц ва аз он зиёд воҳиди хӯрокӣ мебошад. Лаблабуи 
қанд бо давраи дуру дарози ғизогирӣ, системаи нисбатан инкишофёфтаи решаҳо, 
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бо қобилиятнокӣ барои асосан аз уфуқи шудгории замин дар шакли маҳлул 
азхудкунии моддаҳои ғизоӣ фарқ мекунад.  

Дар давоми нашъунамо дар давраи аввал суст, нобаробар дохил шудани 
моддаҳои ғизоӣ минбаъд пурзӯр гардида, то худи ҷамъоварии ҳосил давом 
мекунад. Дар нимаи якуми нашъунамо барои тезондани сабзишу инкишофи 
растанӣ ба дараҷаи баланд додани ғизои азот ва дар нимаи дуюм барои 
инкишофи босуръат ва ҷамъ шудани қанд ба он калий ва фосфор додан аҳамияти 
калон дорад. Дар нимаи якуми давраи нашъунамо беҳтар бо азот таъмии 
кардани растанй имконият медиҳад, ки сабзиши бехмева пурзӯр гардида, 
муддати ташаикули он кӯтоҳ карда шавад.  

Дар давраи дуюм, вақте ки реша босуръат инкишоф меёбад ва процесси 
қандҷамъкунй ба амал меояд, пурзӯр намудани ғизои фосфору калийдори 
лаблабу аҳамиити калон пайдо мекунад. Меъёрњои миёнаи солонаи нурӣ барои 
лаблабуи қанд дар сурати технолосияи беҳтарини парвариш дар шароитҳои 
заминҳои обии љумњуриамон ба миқдори зерин тавсия карда мешаввд: барои аз 
ҳар гектар гирифтани 250—300 сентнерӣ решаи бехмева ба 1 гектар — 20—25 т 
пору, 125—150 кг — азот, 100—120 кг — фосфор, 90—110 кг калий меандозанд. 
Ин меъёрњо дар асоси таҷрибаҳои хоҷагиҳои пешқадам тартиб дода шудаанд. 
Аммо ин нормаҳои намунавӣ дар хоҷагиҳои конкретӣ вобаста ба шароитҳои 
замин, иқлим ва картограмма каму зиёд шуданаш мумкин аст. 

НУРИАНДОЗӢ БА БОҒ -Ниҳолҳои мева дар даиоми бисёр солҳо қариб аз 
худи ҳамон як қиоми замин, ки ҳангоми ташкили боғ тузошта шуда буд, ғизо 
мегиранд. Барои ҳамин дарахтони мева ба мавҷудияти моддаҳои ғизоӣ дар хок 
дар давраи нашъунамо талаботи калон доранд. Онҳо дар давоми нашъунамо 
моддаҳои ғизоии хокро дар ду давра азхуд менамоянд: давраи якуми азхудкунӣ 
аз 38 ибтидои нашв то ба охир расидани сабзиши навдаҳо ва ҷамъоварии ҳосил 
давом мекунад, ки он давраи баҳорию тобистона номида мешавад.  

Дар ин давра дараҷаи баланди ғизо, хусусан, барои босуръат сабзидани 
навдаҳо, инкишофи баргҳо, пумбаккунӣ ва гулкунӣ, ташаккули мева ва барои 
гузоштани ибтидои муғҷаҳои меваи ҳосили соли оянда нуриҳои азотдор талаб 
карда мешаванд. Давраи дуюм баъди ҷамъоварии ҳосил сар шуда, то охири 
тирамоҳ давом мекунад, ки он давраи тобистонию тирамоҳӣ номида мешавад. 
Дар ин давра дар растанӣ барои ҳосили соли оянда инкишофи муғҷаҳои мевагӣ 
давом карда, моддаҳои захиравӣ ғун мешаванд.  

Растаниҳои гуногуни мевадиҳанда ва навъҳои гуногуни онҳо аз давраҳои 
нишондодаи ғизогирӣ ҳархел тул мекашад. Навъҳои зимистонаи дарахтони 
оилаи себ, нок, биҳӣ бештар ба ғизои иловагии баҳору тобистона талабот 
доранд; дарахтони меваи донакдор ва навъҳои тобистонаи ниҳолхо аз оилаи 
себ, ки давраи якуми ғизогирии онҳо кӯтоҳ аст, ғайр аз ғизодиҳии иловагӣ боз 
нуриандозии асосиро талаб мекунанд. Ба ин гуна растаниҳо ғайр аз ғизодиҳии 
иловагӣ дар давраи баъди ҳосилғундорӣ андохтани нурӣ низ фоида дорад.  

Аз рӯи маълумотҳои институти боғу токпарварӣ дарахтони мева дар 
давоми як сол аз як гектар замин 183 кг азот, 30 кг фосфор, 206 кг  калийро ғизо 
мегиранд. Нормаи ҳарсолаи нурӣ барои боғҳои мева дар сурати ҳосили миёна 
140 кг/га—азот, 80 кг/га — фосфор, 100 кг/га калийро ташкил медиҳад. 
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Ниҳолҳои ҷавони ҳанӯз меванадиҳанда моддаҳои ғизоиро хеле кам истеъмол 
мекунанд ва барои ҳамин ҳам талаботи онҳо дар 80 кг/га азот, 50 кг/га фосфор 
ва 100 кг/га калий ифода меёбад. Дар боғҳои дарахтони мева пору, компост, 
нуриҳои сабз ва минералӣ меандозанд.  

Дар боғи ниҳолҳои ҷавон ҳангоми коркарди замин — тирамоҳ ё баҳор 
нуриҳои органикӣ ва минералӣ меандозанд. Дар байни қаторҳои боғҳои ҷавон 
дар давоми 3—4 соли аввали баъди ташкили боғ сабзавот, полиз, зироатҳои  
лӯбиёгии яксола бехмеваҳо мекоранд. Ба боғҳои ҷавони дар давоми сол суст 
сабзида тирамоҳ ба ҳар бех ниҳол аз ҳисоби 4—5 кг поруи пӯсида меандозанд. 
Баҳори барвақт ҳангоми чаппагардон кардани хоки бехи наҳолҳо ё нарм 
намудани он нуриҳои минералӣ меандозанд ва тобистон моҳи июн ба як бех 
дарахт чун ғизои иловагӣ 250—300 граммӣ селитраи аммиакӣ медиҳанд. Якҷоя 
бо нуриҳои органикӣ андохтани нуриҳои минералӣ самараи хуб мебахшад. 
Барои нурии сабз дар байни қаторҳои боғҳо нахӯди тирамоҳӣ, вика, шабдар ва 
дигар зироатҳои лӯбиёгӣ мекоранд. Мӯҳлатҳои беҳтарини кишти онҳо моҳи 
август мебошад. Нормаи кишт ба ҳар гектар 100 килограммӣ нахуд ё 60—80 
килограммӣ мушунги тухмӣ мебошад. Дар замини сидератҳо аз ҳисоби 90 кг/га 
39 Р205 ва 90 кг/га К20 меандозанд. Баҳор дар давраи саросар гул кардани 
сидератҳо дар моҳҳои апрелмай алафзорро дар чуқурии 25 см шудгор карда 
таги хок мекунанд.  

Дар боғҳои мевадиҳанда зироатҳои байниқаторӣ кишт намекунанд ва аз 
рӯи системаи маҳсус, заминро бо навбат дам дода шудгор мекунанд, ки он 
тобистон ё тирамоҳ кишт кардани сидератҳо, андохтани нуриҳои минералӣ ва 
органикӣ, кофтани атрофи дарахтонро дарбар мегирад. Пору, нуриҳои фосфор 
ва калийдорро дар боғҳои мевадиҳанда тирамоҳ ҳангоми шудгор дар байни 
қаторҳо ё чаппагардон кардани атрофи дарахтон меандозанд. Нуриҳои 
азотдорро баҳор, ҳамчун ғизои иловагӣ, аз ҳисоби 50— 60 кг/га азот 
меандозанд. Ғизои иловагии якумро баҳори барвақт — дар ибтидои гулкунӣ, 
дуюминро баъди як моҳи он — дар моҳҳои май — июнь медиҳанд. Нормаҳои 
нуриро вобаста ба шароитҳои замин, ҷинси дарахтон, синну соли онҳо муайян 
менамоянд.  

Поруро аз ҳисоби 15—30 т/га як маротиба баъди ҳар 3—4 сол, нуриҳои 
минералиро ҳар сол меандозанд. Ба заминҳои сусту камҳосил ва дар сурати 
сабзиши бади ниҳолҳо нормаҳои азот ва фосфорро 1,5—2 маротиба зиёд 
мекунанд. Нуриҳо бо ёрии сеялкаи доруандозӣ бо усули механиконӣ 
меандозанд. Ба се ҳиссаи поруи пӯсида як ҳиссаи суперфософатро омехта ба 
замин андохтани он самараи хуб мебахшад. Ниҳолҳо аз тухмӣ сабзида ва 
шинонда шуда дар хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ парвариш карда мешаванд, ки 
онҳо ба нурй серталабанд ва онро дӯст медораяд. Ҳангоми шудгор ба ҳар 
гектар 20—40 тонна пору, 300— 400 кг суперфосфат 100 кг калии хлордор 
меандозанд. Ба майдонҳои хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ ду ё се маротиба ғизои 
иловагӣ меандозанд. Баҳори барвақт дар моҳи март ба ҳар гектар 150—180 
килограммӣ селитра меандозанд; ғизои иловагии якумро — дар аввали моҳи 
май аз ҳисоби 150 кг]га селитраи аммиакӣ, дуюмашро дар нимаи дуюми моҳи 
июн аз ҳисоби 100 кг]га селитраи аммиакӣ медиҳанд. 
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НУРИАНДОЗӢ БА ТОКЗОР Ниҳоли ток системаи пурқуввати реша 
дорад, ки майдони калони хокро ишғол намуда, ҳам ба кундалангӣ ва ҳам ба 
баланди сабзида то 10 м дароз мешавад. Қариб тамоми бофтаҳо (бофтаҳои 
чӯбнашуда)-и зинда қобилиятноканд, ки ба миқдори калон моддаҳои ғизои 
ҷамъ кунанд. Сиетемаи решаи ниҳолхои ток баҳор то 1,5 атмосфера фишоре ба 
вуҷуд меорад, ки он ба ток барои аз хок фурӯ бурдани об ва моддаҳои ғизоӣ ёрӣ 
мерасонад. 40 Ба пӯрзӯр сабзидани решаҳо ва шохаҳои онҳо хосиятҳои хок — 
гуногунӣ, таркиби механикӣ, дараҷаи зироатӣ, хусусиятҳои физикавӣ, 
динамикаи намӣ ва таркиби моддаҳои ғизоии он таъсири калон мерасонанд. 
Моддаҳои ғизоиро истеъмол кардани ниҳолхои ток вобаста ба ҷои сабзиш ва 
навъҳои он ниҳоят каму зиёд шуда меистад.  

Нуриандозӣ ҳосили ангурро ду баробар зиёд карданаш мумкия аст. Азот ба 
сабзиши ниҳолҳои ток, ба ннкишофи навдаҳои ҷавон таъсири калон расонда, баҳор 
инкишофи муғҷаҳоро метезонад. Нарасидани азот боиси суст шудани сабзиши 
ниҳолҳо, пурра инкишоф наёфтани шоху танаю баргҳо мешавад. Баргҳо ранги сафедча 
пайдо карда, коэффициенти ҳосилбандӣ паст мешавад ва баракс аз ҳад зиёд додани 
азот боиси саросар сабзидани навдаҳо, ноустувории ток ба касалиҳою сармо мешавад. 
Дар ин сурат баргҳо ранги сабзи сиёҳтоб пайдо мекунанд. Давраи нашаунамо кашол 
меёбад ва пухта расидани ангур боздошта шуда сифати он паст мегардад. Фосфор 
барои афзоиши хӯшаҳои навдаҳо ёрӣ мерасонад.  

Моддаҳои фосфору органикӣ ба миқдори зиёд дар бофтаҳои сабзанда ва 
эмбрионалй мавҷуданд. Фосфор барои ба ҳосил табдил ёфтани гул аҳамияти калон 
дошта, процессҳои энзематикиро дар растанӣ метезонад. Нуриҳои фосфордор боиси 
барвақт гул кардани растанӣ гардида, пухта расидани ангурро метезонад. Нарасидани 
фосфор сабзиши навдаҳо, баргҳо ва хӯшаҳоро суст мекунад. Калий бештар дар узвҳои 
ҷавону фаъоли растанӣ мавҷуд аст. Он дар баргҳо ва узвҳои афзоиш бисёр мавҷуд аст.  

Дар дохили ҳуҷайраҳо калий дар шираи ҳуҷайра ва плазма мавҷуд мебошад. 
Калий дар процесси ассимиляция, ҳаракати углеводҳои растанӣ, дар ташкили крахмал 
ва ҷамъшавии қанд аҳамият дорад. Калий вазъи умумии растаниро беҳтар намуда, 
онро ба касалиҳо тобовар мекунад. Бо таъсири калий дараҷаи сармобардорӣ на 
хушкитобоварии токҳои ангур баланд мешавад. Ток дар сурати бо азот, фосфор ва 
калий ба қадри кофӣ таъмин намудан мӯътадил ва нағз сабзида инкишоф меёбад ва 
ҳосили он афзун мешавад. Дар сурати ҳосилнокии миёна бо ҳосил рафтани моддаҳои 
ғизоӣ аз як гектар токзор 110 кг— азот, 45 кг — фосфор ва 230 кг калийро ташкил 
медиҳад.  

Мувофиқи ин дар заминҳои хокистарранг ҳар сол ба як гектар замини ток ба 
ҳисоби миёна, андохтани 150 кг азот, 110 кг фосфор ва 100 кг калий тавсия карда 
мешавад. Ба токзорҳо тамоми намудҳои нуриҳои органикӣ пору, компост, нуриҳои 
сабз ва нуриҳои минерали меандозанд. Дар токзорҳои мевадиҳанда баъди ҳар 3— 4 сол 
як маротиба ба миқдори 20—40 т/га пору меандозанд. Дар сурати ба ҳавоза 
бардоштаии навдаҳои ток поруҳо дар тамоми майдони байниқаторҳо пошида, шудгор 
мекунанд. Дар ҳолати аз ҷӯйҳои чуқур обьёрӣ кардани токзор 41 заминро аз лабҳои 
ҷӯяк чуқур кофта пору меандозанд.  

Мӯҳлати хуби андохтани нуриҳои органикӣ тирамоҳ ҳангоми шудгор мебошад. 
Баҳори барвақт ба токзор аз ҳисоби ба ҳар гектар андохтани 200 кг селитраи аммиакӣ, 
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400 кг суперфосфат ё 100 кг аммофос ва 100 кг калии хлордор нуриҳои минералиро 
истифода мекунанд. Ба токзорҳои ба ҳавоза бардошташудаи байниқаторҳояш 2,5—3 
метрӣ андоҳтани нуриҳои минералиро бо истифодаи иопори ПРВН-2,5 механиконидан 
мумкин аст Дар давраи нашъунамо ба такзор ду ғизои иловагӣ медиҳанд. 

 
ЗАЊРОЛУДШАВИИ ЊАЙВОНОТИ  ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 

 
Мақсад:  Баланд бардоштани сатҳи дониши иштирокдорон доир ба 

зањролудшавии њайвоноти хољагии ќишлоќ 
Вақт: 25 дақиқа 

Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч, метр 
 
Замима: 

Њодисањои зањролудшавї дар њайвонот бисёр мушоњида карда мешавад. 
Моддањои зањрнок њангоми дохил шудан ба организм дигаргунињои амрозиро 
ба вуљуд меорад, чунин њолатро заҳролудшавӣменоманд.  

Дар замони муосир бар зидди касалињои растанї ва паразитњои беруна 
(эктопаразитњо) моддањои гуногуни минералию синтетикї истењсол карда 
мешавад. Дар натиљаи риоя накардани ќоидањои нигоњдорӣ ва нодуруст 
истифодабарии онњо зањролудшавї ба амал меояд. Зањролудшавї шадид  ва 
музминҷараён мегирад. Равандњои мазкур аз таркиби кимиёвї, меъёри моддаи 
зањрнок, намуди њайвонот, шароити хўронидан ва нигоњубини  онњо  вобаста 
аст.  

Зањролудшавї аз њисоби талафоти чорво ва паст шудани мањсули онњо 
зарари калон ба иќтисодиёти кишоварзӣ, хонаводањо ва мўњити атрофро коста  
мекунад. Ѓайр аз ин, њангоми истеъмол кардани мањсулоти чорво, одам зањролуд 
шуданаш мумкин аст. Аз ин лињоз, мутахассисони тиб ва тибби ветеринариро 
зарур меояд,ки барои пешгирии зањролудшавї диќќати махсус дињанд. 
Маҳсулотњои дар бозорњо ба фурўш баровардамешуда тањти назорат 
гирифташуда, таркиби онњо дар озмоишгоњ санљида шавад. 
 

САБАБ ВА ОМИЛҲОИ ЗАЊРОЛУДШАВЇ 

Мақсад:  Баланд бардоштани сатҳи дониши иштирокдорон доир ба сабаб ва 
омилњои зањролудшавии њайвоноти хољагии ќишлоќ 

Вақт: 30 дақиқа 

Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч, метр 
 
Замима: 

Сабабњои зоњир шудани зањролудшавї гуногун мебошад, пайдоиш ва 
љараёни он аз омилњои беруна ва њолати саломатии њайвонт вобастагии калон 
дорад. Њангоми муайян кардани сабаби зањролудшавї ба омилњои муњит диќќат 
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додан лозим аст. Барои омўхтани сабаби зањролудшавї дар хољагињо,  муайян 
кардани мављудияти моддањои зањрнок (зањрхимикату пеститсидњо, хусусан 
фтор, барий, марги муш, симоб, мисс, моддањои зидди њашароту канањо, 

алафњои бегона, занбӯруѓњо, њолати нигоњдории ва дастрасии онњо  ба чорво 
ањамияти калон дорад. 

Сабаби дигари зањролудшавї манбаи об аст.  Љойгиршавии сарчашмањои 

оби нўшокї  дар назди заводу фабрикањои истеҳсолкунандаи моддањои зањрнок, 

сабаби олуда шудани об бо   моддањои зањрнок  мебошад ва њангоми нӯшидани 
чунин об њайвонот зањролуд мешавандва мўњити атрофро вайрон мекунанд.. 

Зањролудшавии њайвонот асосан дар чарогоњњое, ки  зиддиалафњои бегона 

ва хояндањо моддаҳои заҳрнокроистифода мебаранд, ба амал меояд.  
Њангоми норасои моддањои минералї дар организми њайвонот ва онњо 

миќдори зиёди моддањои мазкурро истеъмол карда зањролуд мешавад. Ваќтњои 

охир дар соҳаичорводорї, барои зиёд намудани шири модаговҳо пайвастагињои 
аммиак(мочевина)-ро  њамчун  протеин истифода мебаранд, ки  дар њолати риоя 
накардани меъёри истифодаи он њайвонот зањролуд мешаванд. 

Сабаби зањролудшавї дар баъзе њолатњо ќасдан ва дониста ба хўроки 
њайвонот илова кардани  моддањои зањрнок аз љониби баъзе шахсони алоњида ба 
ќайд гирифта мешавад. Сабаби дигари зањролудшавии њайвонот истифодаи аз 
меъёр зиёди миќдори доруњо ва гузаронидани дегелминтизатсия бо моддањои 
зўртаъсиркунанда мебошад. 

Њангоми пайдо шудани зањролудшавї тавсия дода мешавад, ки маводњои 
гумонбаршударо љамъ карда, пас аз бастабандї кардан барои гузаронидани 
санљиши кимиёвию токсикологї ба озмоишгоњ равона карда мешавад.  
      Духтурони ветеринарї бояд таъсири моддањои зањрнокро омўзанд, чорањои 
амалию назариявиро сари ваќт тартиб дињанд, бар зидди њашароту канањо ва 
мављудотњои дигар, ки ба њайвонот зарар мерасонад ва мањсулнокии онњоро 
паст мекунанд мубориза баранд. Мутахасиссони ветеринарї нигоњдории 
моддањои зидди њашароту канањоро (инсектоакарисидњо) дар љойи махсус 
назорат кунанд ва нагузоранд, ки њайвонот онро истеъмол кунад. 

Мутахассисони ветеринарї миќдори лозимии моддањои зањрнокро, ки 
мувофиќи стандарт иљозат дода мешавад, бояд дар озмоишгоњ тањлил ва тањќиќ 
кунанд. Моддањои зидди њашароту канањо њангоми истифодабарї агар аз меъёр 
зиёд бошанд ба њайвонот зарар расонида, дар организм зањролудшавиро ба 
вуљуд меоранд ва ба хољагињо зарари калони иќтисодї мерасонанд. Аз ин лињоз,  
мутахассисони ветеринариро лозим аст, ки оид ба амалиётњои зерин; санљиши 

таъсирї моддаҳои зањрнок ва љамъшавии (кумуляция) онҳо дар организм, 

таъсири манфии онҳо ба организми њайвонот, таъсири зањр ба ирсият ва  љанин, 

таѓйиротҳои нолозима ҳангоми заҳролудшавииорганизми ҳайвонот, таъсири 

гонадотоксинї, эмбриотоксикї, мутагенї, тератогенї, бластогенї, аллергиявӣ, 

хосияти биокимиёвї, механизми таъсири молекулярии моддаҳои зањрнок 

(токсикодинамика),биотрансформатсия, љаббиши моддаҳои  зањрнок 

(токсикокинетика), љамъшавӣ ва ихрољшавии онҳоро аз организм, муайян 

кардани  онҳо дар об, хўрока   дониши мукаммал дошта бошанд. 

Мутахассисони ветеринарӣбагузарониданиташхиси сариваќтї, муолиҷа ва 

пешгирии заҳролудшавӣаз моддањои минералї, маводҳои доруворї, алкалоидњо, 
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тафтиши озуќа ва мањсулотњои бо моддањои зањрнок олуда шуда, ки ба 
саломатии одам ва њайвонот зарар меоварад, ањамияти љиддї диҳанд ва иљро 
гардидани чорабинињои номбаршуда омили пешгирии зањролудшавии  одам ва 
њайвонот  мебошад. 

Дар љањон беш аз 1 млн намуди њашарот ба ќайд гирифта шудааст, ки ќариб 
60 њазораш ањамияти байторию бењдоштї доранд  ва  инчунин 
интиќолдињандагони касалињои сирояткунандаи чорово мебошанд.  

 

ЊАШАРОТЊО ЊАМЧУН ИНТИЌОЛДИЊАНДАГОНИ КАСАЛИЊО 
 
Мақсад:  Муайян ва шинос намудани иштирокдорон   ба њашаротњои 

интиќолдињандаи касалињои њайвонот 
Вақт: 35 дақиқа 
Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч, метр 
 
Замима: 

МАГАС (пашша)  ин  њашароти  калони зоотропї ва синантропї буда, на 
фаќат дар дучоршавии њайвоноти хонагї ба касалињо, балки њамчун 
зараррасони мањсулоти чорво ва растанї ба њисоб меравад. 

 Ин магасњои хело калон ва хокистарранги бе тобиши металї мебошанд. 
Онњо зиндазоянд. Љойи инкишофашон бофтаи њуљайрањои њайвонот, пасмон-
дањои сабзавот, саргини одам ва њайвонот мебошад. Намудњои пањншавандаи ин 
оила инњоянд: Sarcophagacarnaria, Wohlfahrtiamagnifica (барангезандаи волфар-
тиози њайвонот) ва ѓайра. 

Биология.Инкишофи магас бо тарзи табдилёбии пурра сурат мегирад. Магаси 
модина дар давоми њаёташ то 600 дона тум мегузорад. Тобистон инкишофи 
пурраи магас дар муддати 10-30 рўз ба анљом мерасад. Пас аз 4-7 рўзи 
пайдошавии зоча магаси модина тухм мегузорад ё кирмина мезояд. Магаси 
болиѓ вобаста аз њарорат, намнокии њаво ва мављудияти ѓизо аз якчанд рўз то 
зиёда аз ду моњ зиндагї мекунад. 

Дар биноњои чорводорї ва чарогоњ магасњои болдор дар охири апрел ва май 
пайдо мешаванд. Шумораи бисёри онњо дар нимаи дуюми тобистон ва аввали 
тирамоњ мушоњида мешавад. Дар давраи хунукии сол миќдори магасњо кам 
мешавад. Дар њарорати на кам аз 12-160С фаъолияти худро дар давоми сол нигоњ 
медоранд. Дар хунукињои сахт нобуд мешаванд. 

Чорахои мубориза. Барои нест кардани магасњо дар биноњои чорводорї 
эмулсияи 3%-и креолин, эмулсияи обии 0,5%-и сехлорметафос ё карбофос бо 
њисоби 3 л дар 1 м2, оњаки хлордор бо меъёри 1 кг/м2, мањлули обии 0,5%-и 
хлорофос ва эмулсияи обии 3%-и полихлорпинен бо њисоби 50-100 мл/м2 

истифода бурда мешаванд. 
 

ВОЛФАРТИОЗ 
Волфартиозро кирминањои магаси Wohlfahrtiamagnifica ва баъзан  W.trina ба 

вуљуд меоранд, ки дар захмњо, ярањо ва пардањои луобии сўрохињои њайвонот 
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муфтхўрї мекунанд. Ин магасњо дар назди рама ё пода њангоми чаронидан, љойи 
обнўшї ва дамгирии њайвонот маскан мегиранд.  

Волфартиоз дар ноњияњои иќлимаш гарм пањн мешавад. Ба беморї чорвои 
хурд ва калони шохдор, асп, уштур, саг ва дигар њайвонот дучор мешаванд. 

Муолиҷабо маќсади дур кардани кирминањо ва 
барќароркунии бофтањои осебдида равона мешавад.  
Барои нест кардани кирминањои магас мањлули 3%-и     
нафталин дар тетрахлориди гидрогенро  истифода 
мебаранд. Бар зидди онњо дусти 7% ва мањлули 5%-и 
хлорофос, эмулсияи 1-2%-и сехлорметафос таъсири 
марговар мерасонанд.  

Пешгирӣ:Гўсфандонро пас аз пашмтарошї бо мањлули обии 0,8%-и хлорофос 
ё эмулсияи 0,5%-и сехлорметафос мешўянд. Њангоми аз захмњо гирифтани 
кирминањои калон онњоро месўзонанд ё ба зарфи ларвосиддор љойгир мекунанд. 
Дар давоми парвози магасњои модина пас аз 1-2 рўз муоинаи клиникиро бо 
маќсади муайян намудани осебёбии њайвонот бо кирминањои магас ва муолиљаи 
минбаъда мегузаронанд.      

 
ХАРМАГАС 

 
Хармагас (кўрмагас)  њашароти дуболаи нисбатан калон буда, ба таври 

оммавї ба њайвонот, хусусан дар ваќти гармии сол њамла мекунад ва зарари 
иќтисодии зиёд мерасонад. Ѓайр аз ин њашарот барои сар задани алангаи 
касалињои трансмиссивї имконият медињад. Хармагас њашароти хунмак аст. 

Хармагас аз рўйи дарозиаш калон (то 30 мм), миёна (15-20 мм) ва хурд (7-10 
мм) мешавад. Вобаста аз намудаш ранги зард, хокистарї, бўртоб, сиёњ ё 
рангоранг дорад. Чашмњои калон, мураккаби сабз, кабуд, бунафш, бадани 
бемўяк, банди пойњои сербуѓум, сари калон, болњои фарохи шаффоф ё хол-хол 
дорад. Хартумчааш бурандаю маканда аст. Шикамаш пањн ва аз 7 банд иборат 
аст. Охири шиками хармагаси нарина устувонашакл ва хармагаси модина гирд 
мебошад.  

Биология. Хармагас бо тарзи табдилёбии пурра инкишоф меёбад. Хармагаси 
модина дар њаёташ то 1000 дона тухм мегузорад. Пас аз 6-10 рўз аз тухм кирмина 
пайдо мешавад, ки ба об ё хоки сернам афтида, дар зери хок медарояд ва пеш аз 
ба зоча табдил ёфтан ба љойи хушк мебарояд. Кирмина пас аз шаш бори 
тўлаккунї ба зоча табдил меёбад. Даври зочагии хармагас 4-6 њафта давом 
мекунад. Хармагаси болиѓ 1-2 моњ умр мебинад. Инкишофи пурраи хармагас 
вобаста аз шароити муњити атроф аз 1 то 2 сол давом мекунад . 

Ѓизои хармагаси нарина шањди гул, шираи мева ва мањсули ихрољи дигар 
њашаротњо (ширинча, кайки барг, пилла ва ѓайра) мебошад. 

Хуни њайвонро фаќат хармагаси модина мемакад. Соњибонаш асп, гов, 
уштур, гавазн, баъзан гўсфанд, саг ва дигар њайвонот мебошанд. Хармагас 
бештар дар чарогоњ дар њарорати 25-300С ба њайвонот њамла мекунад. 
Хармагасњо села-села ба чорво њамла карда, онро безобита менамоянд, ки дар 
натиља каммањсул мешавад. Онњо интиќолдињандагони беморињои сўхтанї, 
туляремия, анемияи сироятии асп, трипаносомозњо ва ѓайра мебошанд.  

Р 
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Чораҳои мубориза. Бар зидди хармагас мањлули 
обии 1%-и хлорофос, эмулсияи  0,1%-и неотсидол (рат-
сидол, эктосин) ва эмулсияи 1%-и сехлорметафос ё 
карбофос истифода бурда мешавад. Дар баъзе мавзеъ-
њо ба оби њавзу кўлњо мазут, солярка ва ѓайра бо 
њисоби 100 г/м2 мерезанд, ки хармагасњо ба онњо 
часпида нобуд мешаванд.  

 
ХОМЎШАК 

 
Хомўшак њашароти дуболаи хурд ва бисёр 

пањншаванда буда, ба эктопаризитњои муваќќатии 
њайвоноти хунгарм дохил мешавад. Хомўшак 
интиќолдињандаи беморињои гуногуни сироятї ва 

инвазионии њайвоноту одам мебошад. 
 Биология. Хуни њайвонотро фаќат хомўшаки 

модина мемакад. Хомўшаки нарина аз шираи растанї 
ѓизо мегирад. Хомўшак бо тарзи табдилёбии пурра 
инкишоф меёбад. Хомўшаки модинаи бордор аз 150 
то 450 тухмро дар обанборњо ва ќабати болои замини 
сернам мегузорад. 

Пас аз 2-12 рўз аз тухм кирмина пайдо мешавад. 
Кирмина пас аз чор бори тўлаккунї ба зоча табдил 
меёбад. Сипас аз зоча хомўшаки болиѓ пайдо 

мешавад. 
Хомўшак хуни њайвоноти гуногунро мемакад, лекин гов ва асп бештар онро 

ба худ љалб мекунанд. Шумораи зиёди хомўшакњо дар нимаи дуюми моњи май, 
аввали июн ва охири август бештар дар ботлоќзорњо ва љойњои сернам 
мушоњида мешавад. 

Чораҳои мубориза. Барои нест кардани хомўшакњо дар њамаи даври 
инкишофашон равона шудаанд.  

Дар чарогоњњо корњои мелиоративї ва ирригатсионї гузаронида мешаванд. 
Обанборњо ва буттазорњои нодаркорро барњам медињанд. Ба обанборњо, яъне 
љойњои тухмгузории хомўшакњо мањлули обии 1%-и хлорофос бо њисоби 10 мл/м2 
пошида мешавад.   

Ба болои замин ва кўлњо барои нест кардани тухми хомўшак хлорофосро бо 
њисоби 1,5-2 кг/га мепошанд. Дар оѓилхонањо барои нест кардани  хомўшакњо 
моеъ ва аэрозоли инсектисидњоро ба деворњои берун ва даруни бино истифода 
мебаранд.  

 
КЎРПАШША 

Кўрпашша ин њашароти хеле хурди дуболаи хунмак буда, дар ноњияњои 
иќлимаш субтропикї ва тропикї пањн шудааст.  

Расми 47. Инкишофи  
хармагас: 

1-хармагаси болиѓ; 
2-тухм;3-кирмина;  

4-зоча 

Расми 48.  Хомўшаки  
Culicini 



42 
 
 

Биология. Кўрпашша аз хомўшак аз он фарќ мекунад, ки 
инкишофаш ба об алоќаманд нест.  Хунро фаќат 

кўрпашшаи модина мемакад. Дар давоми ду даќиқа 0,5 г 
хун мемакад. Вай баъди сер ва бордоршавї дар љойњои 
намноки дорои моддањои органикї дар як тухмгузориаш аз 
30 то 100 дона тухм мегузорад. Дар њаёташ аз 1 то 3 бор 
тухм мегузорад. Пас аз 7-9 рўз аз тухм кирмина мебарояд, 
ки баъди чор бори тўлаккунї ба зоча табдил меёбад. Зоча 
пас аз 10-15 рўз ба кўрпашшаи болиѓ мубаддал мегардад. 
Дар шароити биёбон љойи тухмгузориаш лонаи хояндањои 
гуногун мебошад. Кўрпашшањо аз апрел то октябр парвоз 
мекунанд.  

Чорахои мубориза.Таѓйир додани љойи сукунати 
кўрпашша тавассути љуфт намудани заминњои нокорам, 

нест кардани буттазорњо ва хояндањо, бењтар намудани њолати бењдоштии 
фермањои чорводорї, шустани њайвонот бо истифода аз мањлулњои обии 
инсектисидњо, пошидани онњо ба деворњо ва фарши оѓилхонањо.  

 
КАЙК 

Кайк  њашароти хурди беболи ќатори Aphaniptеra буда, дарозиаш аз 0,5 то 15 
мм аст. Кайк асосан хуни одам, њайвоноти ширхўр ва парандаро мемакад. 
Баданаш борик буда, пойњои нисбатан боќувват дорад. Пойњои ќафояш барои 
љањидан хизмат мекунанд.  

  
Чорахои мубориза. Барои нест кардани кайк ба бадани 

њайвонот мањлули обии 1%-и хлорофос, эмулсияи обии 
2%-и СК-9, эмулсияи 0,5%-и сехлорметафос ё карбофосро 
мепошанд. Дар ваќти хунукии сол дустњои пиретрум, 2%-
и севин ва ѓайра истифода мебаранд. Саг ва гурбаро бо 
зоошампунњо барои тоза кардани пўст ва гум кардани 
бўй мешўянд.  

Оѓилхонањоро тоза нигоњ дошта, дератизатсия 
мегузаронанд. 

 
 

ТАХТАКАНА(шабзод,ганг) ин эктопаразити 
муваќќатии паранда, њайвоноти озмоишї ва одам 
буда, ба ќатори Hеmiptеra дохил мешавад. Њамагї 30 
оила ва 25 њазор намуди тахтакана ба њисоб гирифта 
шудааст. Намудњои бисёри он зараррасони 
зироатњои кишоварзї мебошанд, ё њамчун дарранда 
дигар њашаротњоро мехўранд.  

 

Расми  50.  Кайки 
љинси 

Ctеnocеphalidеs 
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Тахтакана дар хонањои истиќоматї, мурѓхона, кабўтархона ва лонаи паран-
дагон зиндагї мекунад. Тахтакана ба њайвоноти хунгарм шаб њамла мекунад, 
рўзона гурусна мегардад. Хунро њам тахтаканаи нарина ва њам модина  
мемаканд. 

Биология.Тахтакана дар њаёташ то 500 дона тухм мегузорад. Вобаста аз 
њарорати њаво баъди 4-29 шабонарўз аз тухм кирмина мебарояд. Тахтаканаи 
модина то 0,7 мл хун мемакад. Оби дањони тахтакана хосияти карахткунанда 
дорад ва аз ин сабаб дар ваќти газидан кас аввал дардро њис намекунад, баъди 
макидани хун љойи газида мехораду месўзад. Кирмина се даќиќа ва тахтаканаи 
болиѓ 10-15 даќиќа хун мемаканд. 

Дар ин асно кирмина љисман 3-6  ва тахтаканаи болиѓ 1,5-2 баробар калон 

мешаванд. Тахтаканаи болиѓ то 6 моњ, кирмина то 1,5 сол бе ғизо зиндагї карда 
метавонад.  

Чорахои мубориза. Бар зидди тахтаканањо эмулсияи 0,2%-и сехлорметафос бо 
њисоби 100 мл/м2, мањлули 1%-и хлорофос бо њисоби 150 мл/м2, эмулсияи 0,5%-и 
карбофос бо меъёри 150 мл/м2,инчунин  оби сўзон ва лампаи лањимшуда 
истифода бурда мешаванд. 
 

ЊАШАРОТЊО ЊАМЧУН ЭКТОПАРАЗИТЊОИ ДОИМЇ ШАБУШ 
 

Шабуш  њашароти беболи ќатори Siphunculata мебошад. Вай нисбатан хурд 
буда, дарозии баданаш вобаста аз намуд, љинс ва даври инкишофаш 1,5-2 мм аст. 
Баданаш њамвор, хартумчааш халандаю маканда, сараш дарозрўяи аз сина 
бориктар ва шикамаш байзашакл аст (расми 52).  

Дар љањон ќариб 300 намуд  шабуш маълум аст. Дар 
њайвоноти ширхўр 19 намуди шабуш ёфт шудааст, ки ба се оила 
ва шаш љинс мансубанд. Шабушњо дар бадани соњиби махсус 
маскан мегиранд. – 

Биология. Шабуш њашароти хунмак буда, бо тарзи 
табдилёбии нопурра инкишоф меёбад. Шабуши модина дар 
давоми як шабонарўз аз 1 то 7 дона ва дар давоми њаёташ 50-
100 дона  тухм ё ришкро дар решаи мўй мегузорад. Шабуши 
болиѓ дар бадани соњибаш зиёда аз чор њафта зиндагї мекунад. 
Пас аз 10-18 рўз аз ришк кирмина пайдо мешавад ва  баъд аз 20-

30 даќиќа ба хунмакї оғоз мекунад. Дар давоми 10-14 рўз пас  
аз  се бори тўлаккунї ба шабуши болиѓ табдил меёбад. Берун аз 

бадани њайвонот шабуш њангоми њарорат ва намнокии муќаррарї 3-7 рўз 
зиндагї мекунад. Њайвонот одатан дар њавои хунук ва серрутубат шабуш 
мекунанд. Дар як шабонарўз 2-3 бор ѓизо мегирад (њар дафъа 1-2 мг хун 
мемакад). 

Шабушзани. Шабуш њайвонотро ба бемории сифункулятоз ё шабушзанї  
дучор мекунад. Њангоми шабушзанї беќарорї, сўзиши пўст, рехтани мўй, 
дерматит ва пастшавии мањсулнокї мушоњида мешавад.  

Касалї хусусан дар љавонањо вазнин мегузарад. Шабушзанї дар оѓилхонањои 
танг ва њангоми хўронидани бад ба вуљуд меояд, алалхусус дар тирамоњу 
зимистон хурўљ мекунад. Тобистон миќдори шабуши њайвонот кам мешавад. 

Расми 52. 
Шабуши асп 
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Шабуш ба дигар њайвонот ба воситаи чорвои касал, асбобу анљоми нигоњубини 
он, зину афзоли асп, фарши оѓилхона ва ѓайра мегузарад. Оби дањони шабуш, ки 
њангоми газидан људо мекунад, зањрнок буда, нўги асаби пўстро ба ангезиш 
меорад.  

Чорахои мубориза. Бар зидди шабуш 4% полихлорпинен, СК-9 ё севин ва 
дигар моддањо дошта, мањлули 0,75%-и хлорофос ё эмулсияи карбофос ва 
сехлорметафос, эмулсияи 0,15%-и сиодрин, суспензияи 0,5%-и севин, эмулсияи 

собун ва ғайраро  истифода мебаранд.  
Ѓайр аз ин мунтазам њайвонот ва оѓилхонањоро тоза нигоњ медоранд. 

Биноњои чорводориро сафед мекунанд. Сайру гашти њайвонотро таъмин 
мекунанд ва онњоро ба чарогоњ мегузаронанд.  

 
ТИБИТХЎРАК 

 
Тибитхўрак њашароти беболи ќатори Mallophaga мебошад. Дарозиаш аз 1,5 

то 2,5 мм, рангаш зарди љигарии доѓ ва рахдори сиёњчатоб аст. Хартумчааш 
хоянда, сараш аз синааш васеътар буда, мўйлабњояш  4-5 банд доранд. Шикамаш 
дарозрўяи тухмшакли дорои 8-9 банд аст.  

Аз 2500 намуди 
тибитхўракњо ќариб 300-
тоаш дар бадани њайвоноти 
ширхўр, боќимондааш дар 
бадани парандагон муфтхўрї 
мекунанд. 
Биология.Тибитхўрак 
эктопаразити доимї буда, бо 
тарзи табдилёбии нопурра 
инкишоф меёбад. 
Тибитхўраки модина дар 
давоми умраш аз 20 то 60 
дона ришк мегузорад, ки 
тавассути ширеши модарї ба 

решаи мўй ё пар ва пўсти паранда мечаспад. Аз ришк баъд аз 7-12 рўз кирмина 
мебарояд, ки дар давоми 12-20 рўз се бор тўлак карда, ба њашароти болиѓ табдил 
меёбад.  

Тибитхўрак мўй, пар, њуљайрањои пўст, мањсули ѓадудњои равѓанї, 
тибитхўраки паранда бошад, хун ва лимфаи аз пўст xориљшударо фурў мебарад.    

Маллофагоз.Тибитхўрак касалии маллофагози њайвонот ва парандаро ба 
вуљуд меорад, ки сўзиши пўст, гиперкератоз, рехтани мўй, пар ва пастшавии 
мањсулнокї мушоњида мешавад.  

Чорањои мубориза. Тибитхўракњоро бо истифодаи инсектисидњо дар шакли 
дуст, мањлул, эмулсия ё аэрозол нест мекунанд.  

Бар зидди тибитхўракњои њайвонот мањлули 0,75%-и хлорофос, эмулсияи 
обии 0,5%-и сехлорметафос ё карбофос, эмулсияи 0,15%-и сиодрин ва суспензияи 
0,25%-и севин таъсири хуб доранд. 

 
Расми 53.  

Тибитхўракњои 
хайвонот: 

1-Trichodеctеscanis;  
2- Вovicola еqui; 

3- В.ovis 

Расми 54.  Тибитхўраки  
мурғ 
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Ба муқобили тибитхўракњои паранда мањлули обии 0,3-0,5%-и хлорофос, 
эмулсияи 0,2%-и сехлорметафос ё карбофос ва суспензияи 0,25%-и севин (бо 
меъёри 25-50 мл ба як сар) истифода мебаранд.  

Барои њайвонот ва паранда шароити хуби хўронидан ва нигоњубин таъмин 
менамоянд. 
 

УСУЛЊОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЊАШАРОТЊОИ ЗАРАРРАСОН 
   
Мақсад:  Фањмонидани тадбирњои пешгирї ва мубориза бар зидди њашаротњои 

зараррасон ба иштирокдорон. 
 
Вақт: 25 дақиқа 
Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч, метр 
 
Замима: 
 Усулњои муборизаи биологї бар зидди њашаротњои зараррасон чунинанд: 
шудгор кардан, хуб намудани ҳолати мелиоративии замин дар чарогоҳҳо,хушк 
кардани обанборњо,  парвариш намудани растанињои бисёрсола дар чарогоњо. 
 
Бар зидди ҳашароти зараррасон    ва  бамуќобили онњо њашаротњои  табиии 
парвариш  карда мешаванд  ва бисёри  аз онҳо дар муњити атрофи  мо зиндагӣ 
мекунанд ва нобуд кардани ҳашароти зараррасон  бештар  самаранок буда    аз 
усулњои  кимиёвӣ. 
 
 

• Усули намнок ин тарз њангоми гармии сол бо истифодабарии махлулњо, 
эмулсияњо ва суспензияњои инсектоакарисидњо ё доруњои зидди њашарот ва 
кана ба кор бурда мешаванд. Махлулњои  0,5-1 % хлорофос, эмулсияњои 0,1 % 
неотсидол, диазинон ва бутокс, суспензияи севин бо тарзи шустан ва пошидан 
тавсия мешаванд. Ин чорабинї дар муњлати 10-14 рўз сањарии барваќт ё бегохї 
дар ваќти салќинии рўз гузаронида мешавад. Ба як сар чорвои калон 1,5-3,5 л ва 
ба љавонањо бошад 0,5-1,5 л моеъи зидди кана вањашарот сарф карда мешавад. 
Оѓилхонањои канадор дар муњлати 20-30 рўз низ дорупошї карда мешаванд. 
Дар масоњати 1 м2оѓилхона 0,5 л моеъи инсектоакарисидњо сарф карда 
мешавад.    
Барои дуруст хисоб кардани махлулњо, эмулсияњо ва суспензияњои 

инсектоакарисидњо формулаи зерин истифода бурда мешавад: 
 
 
Х =    А х В : С, 
 
Х – миќдори зарурии инсектоакарисидњо (мл ё кг); 
А – миќдори даркории мањлул ё эмулсияи корї (мл); 
В – консентратсияи лозимии мањлул ё эмулсияи корї( % ); 
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С – моддаи фаъоли таъсиркунандаи мавод ( % ). 

 

БЕМОРИЊОИ СИРОЯТКУНАНДАИ ИНВАЗИОНИ 
   
Мақсад:  Ба иштироккунандагон фањмонидани хусусиятњои пайдошавии 

беморињои сирояткунандаи инвазионї. 
 
Вақт: 30 дақиқа 
Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч, метр 
 
Замима: 

Бемориҳои инвазиониро паразитњо ё муфтхўрҳо ба вучуд меоранд. Дар табиат  
организмҳое, ки ҳаёти паразити мебаранд зиёд аст, аммо касалиҳои инвазиониро 
бештар соддатаринҳо, гиччаҳо ё кирмҳо, тортанакшаклон ва ҳашаротхо пайдо 
мекунанд. Ин  намуд  бемориҳо дорои паҳншавии ҳамачоя буда тамоми намуди 
ҳайвоноти хонаги ва ваҳшї инчунин паррандаҳо ба касали дучор мешаванд. 
Бемориҳое  ҳастанд, ки инсон низ ба онхо гирифтор мешавад. Масалан фатсиолез, 
эхинококкоз, трихинеллез, тениаринхоз, тениоз, токсоплазмоз, саркосистоз ва ѓайра. 
 Беморињои инвазионї ба соњаи чорводорї зарари иќтисодии бенињоят калон 
мерасонанд. Аксарият беморињои инвазионї хусусан гелминтозњо ва протозоозњо 
дараљаи баланди касалшавї ва талафоти зиёди њайвонотро ба вуљуд меоранд. 
Њангоми як ќатор беморињои инвазионї  мањсулотнокии чорво (шир, гушт, пашм, 
тухм)  ва сифати он паст шуда,   афзоиши њайвонот  суст мешавад.  

 
ФАТСИОЛЕЗ (бемории кирми љигар) – ин 

касалии инвазионии њайвоноти кавшакунанда 
буда онро ду намуд трематода ё кирми маканда 
ба вуљуд меоранд: фатсиолаи муќаррари  
дарозиаш 2-3 см; фатсиолаи калон дарозиаш 7-8 
см. Фатсиолањо дар роњњои талхагарди љигар 
љойгир мешаванд. Хуљаини мобайниашон 
нармбаданњои обї ва хуљаини асосиашон гов, 
гусфанд, буз, уштур, гавазн, оњу ва дигар 

њайвоноти хонагї, инчунин одам мебошанд. 
     Чорвои гирифтори бемори тухми кирмро ба воситаи саргин берун мекунад. Тухми 
фатсиолањо дар муњити атроф дар њарорати 20-30О С афзоиш меёбад. Пас аз ду њафта 
ба кирмина ё мирасидия мубаддал мегардад. Мирасидияњо тавассути муйчањои 
баданашон њаракат карда ба дохили нармбадани оби ворид мешаванд. Дар организми 
хуљаини мобайниашон се даври кирминагии дигар пайдо шуда афзоиш меёбад, яъне 
спорасиста, редия ва серкария. Серкарияњо ба воситаи узвњои нафаси нармбадан бо 
микдори зиёд ба берун баромада ба танаи алаф мечаспанд ё ин ки дар болои об шино 
мекунанд. Сипас серкарияхо барои њимоя худ дар атрофашон ќабат њосил карда ба 
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даври инваионии адолескария табдил меёбанд. Њайвони солим њангоми истеъмоли 
алаф ё оби ботлокзорњо ва шеварзаминњо сироят меёбанд. Адолескарияхо ба бадани 
хуљаини асосиаш ба воситаи гардиши хун чарх зада то ба роњњои талхагарди љигар 
расида дар он љо ба кирми болиѓ табдил меёбанд. Њамин тариќ даври пурраи 
инкишофи фатсиолахо 6-8 моњ давом мекунад. Мавсими фатсиолез аз охири ноябр 
сар карда то моњи март давом мекунад. 
      Ду шакли бемори мушоњида мешавад: шадид ва тулони. Нишонањои асосии 
бемори чунинанд: баланд шудани њарорати бадани чорво аз 0,5 то 1ОС, паст гаштани 
иштињо, тез шудани набз ва нафаскашї, бехуни ва зардии пардањои луобии чашм, 
дањон ва бинї, шикамравї, пайдо шудани варамињо дар зери љоѓ, гардан ва ќафаси 
сина, њис кардани дард дар миќёси љигар, лоѓар ва хароб шудани њайвон ва ѓайра. 

Барои ташхиси аниќ гузаронидани бемории кирми љигар ба озмоишгоњњои 
ветеринарї намунањои саргин равон карда мешаванд, ки бо усули 
гелминтооовоскопия санљида мешаванд. Пас аз фавтидани чорво таѓиротњои асоси 
дар љигар мушохида мешаванд. Ин узв варам карда андозааш калон мешавад. 
Њангоми кушодани роњњои талхагард фатсиолањои болиѓ ёфт мешаванд. Дар њолати 
шакли тулонии фатсилез љигар сахт шуда дар роњњои талхагард сангчањо ва сирроз 
мушоњида мешаванд. 

 
 

 
ЭХИНОКОККОЗ ин бемории хатарноки 

гиљљавии њайвонот ва инсон буда онро даври 
кирминагии кирми тасмашакли эхинококк  ба вуљуд 
меорад. Барангезанда дар шакли њубобе, ки 
андозааш аз тухми мурѓ то сари љанин аст бештар 
дар узвхои дохилии љигар ва шуш  инчуни дил, 
гурда, испурч  љойгир мешавад. Даври болиѓи 

эхинококк дар рудњои борики хуљаини асосиаш – саг, гург, рубоњ, шаѓол, ки 
дарозиаш 0,6 см аст афзоиш меёбад. Тухми кирм тавассути саргини саг ба берун ба 
болои алаф меѓалтад, Сипас чорво њангоми истеъмоли алафи зарарнок сироят меёбад. 
Тухми эхинококк ба организми хуљаини мобайниаш дохил шуда ба воситаи гардиши 
хун ба љигар ва шуш расида дар ин узвхо ба сколекс ё сарак табдил ёфта  дар 
атрофаш хубоби пур аз моеъ њосил мекунад. Њубоби эхинококк аз њубобчахои 
модарїва духтарї иборат аст. Хар як њубоб дорои 700 - 1000 дона сколекс аст. Саг 
њангоми истеъмоли узвњои дохилие, ки дорои њубоби эхинококканд сироят меёбад. 
Дар њолати њубоб ба рудахои борики саг ѓалтидан кафида, сколксњо гарданак хосил 
карда ба кирми болиѓ мубаддал мегарданд. Даври пурраи инкишофи эхинококк 7-8 
моњ давом мекунад. 

Нишонањои зоњирии эхинококкоз хос нестанд. Њангоми эхинококкози чигар 
зардшавии пардахои луобї, шикамравї, лоѓарї ва харобшавї дида мешавад. Дар 
њолати эхинококкози шуш сулфазанї, пайдо шудани овозњои бегона дар узв, 
тангнафасї  мушоњида мешавад. Барои ташхиси аниќи эхинококкоз усулњои 
аллергиявї ва флюорография истифода бурда мешаванд. Эхиноаллергенро бо 
микдори 0,2 мл ба дохили пусти таги думи чорво мефиристонанд. Натиљаи реаксияро 



48 
 
 

пас анљоми 2 соат месанљанд. Њангоми пайдо шудани варамї дар љои сузанзанї 
реаксия мусбїњисоб карда мешавад. 

 
СИСТИСЕРКОЗ (ФИННОЗ)-ин бемории 

гиљљавии чорвои калони шохдор ва хукњо буда онро 
даври кирминагии кирми тасмашакли Тенияаринхус 
сагинатус пайдо мекунад.  Финнањо дар шакли 
њубобе, ки андозааш ба нахуд баробар аст дар таркиби 
мушакњои бадан чойгир мешаванд. Финнањо бештар 
дар мушакхои хояндаи сар дида мешаванд. Онњо аз 
моеъ ва як дона сколекс иборатанд. Даври болиѓи  ин 
кирм дар рудањои борики инсон афзоиш меёбад ва 
дарозиаш ба 10 м.баробар аст. Гов ва хук њангоми 

хурдани алафи дорои тухми систисерк  ба касалї дучор мешаванд. Одам бошад дар 
холати истеъмоли гушти гов ва хуки гирифтори финноз бештар ваќти хўрдани 
сихкабоб, бивштекс ва дигар хўрокањои гуштии нимхом сироят меёбад. Сироятёбии 
чарогоњњо  дар ваќти набудани њољатхонањо ба вуќуъ мояд. 

Финноз аломатњои зохирии хос надорад. Дар ваќти њаёт будани чорво ташхисро 
бо усули серологї муайян мекунанд. Баъди фавтидани чорвои бемор бо ёфтани 
финнањо дар ќабатњои мушакњои хояндаи њайвон ташхисро  аниќ мекунанд.  

 
 
 АСКАРИДИОЗ-  ин касалии гиљљавии паррандахо буда 
онро кирмњои гирдшакли зерќатори аскаридата ба вуљуд 
меоранд. Аскаридияњо дар рудањои борики паррандањо 
инкишоф ёфта дарозиашон ба 3-11 см баробар аст. Онњо ба 
гуруњи геогелминтњо мансубанд. Ба аскаридиоз бештар 
чуљањои синусолашон то як сола гирифтор мешаванд. Мурѓхо 
њангоми хурдани хурока ва оби зарарноки дорои тухм ва 

кирмаки аскаридия сироят меёбанд. Онњо инчунин дар ваќти истеъмоли кирмњои 
лойхурак, ки дар таркибашон кирмакњои аскаридия боќї мондаанд, ба касалї дучор 
мешаванд. Аскаридиоз дар тамоми фасли сол ба ќайд гирифта мешавад, бештар дар 
ваќти намнокињои зиёд мушоњида мешавад. 

 
Аз руи нишонахои зохирї касал ташхисро муайян кардан мушкил аст, чунки 

онњо хос нестанд. Чуљаи бемор аз иштињо ва инкишоф  монда роњгардиаш суст 
мешавад. Шикамравї ва бехолї  дида мешавад. Дар тољ ва пардаи луобии чашм 
сафедї ва камхунї пайдо мешавад. Аз дањонашон кафк мерезад. 

Барои ташхиси аниќи аскаридиози мурѓњо намунањои саргин фиристодан лозим 
аст, ки онро бо усули гелминтоовоскопия месанљанд. Њангоми ахлот кардан ва 
кушодани љасади мурѓи касал дар рудањои борикашон аскаридияњоро ёфтан осон аст.  
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ПЕШГИРИИ БЕМОРИҲОИ ГИҶҶАВИИ ЊАЙВОНОТ 

Мақсад:  Ба иштироккунандагон фањмонидани роњњои першгирии беморињои 
гаљљавии њайвонот. 

 
Вақт: 35 дақиқа 
Маводҳои лозима: 
Флипчарт, маркер, скотч, метр, банерҳо 
 
Замима:  

• Интихоби дурусти чарогоњњо ањамияти калон дорад, чунки инкишофи мусоиди 
кирмњо дар чарогоњњои намнок ба вуљуд меояд. Чорворо дар чарогоњњои хушк 
чарондан лозим аст. 

• Иваз кардани чарогоњњо дар нимаи  дуюми тобистон имконият медињад, ки 
чорвои таваллуди соли чорї аз як ќатор гелминтозњо хусусан фатсиолез 
пешгирї карда шавад. 

• Алоњида чаронидани љавонањо чунин маънидод мешавад, ки дар фасли 
зимистон чарогоњњо аз гиљљањо тозаанд ва дар њолати чаронидани чавонањо дар 
фасли тобистон онњо аз бисёр гелминтозњо пешгирї карда мешаванд. 

• Баста нигоњ доштани чорво имконият медињад, ки алоќаи байни њайвонот ва 
инвазияи гиљљавии чарогоњ бартараф карда шавад. Ин чорабинї аксарият био- 
ва геогелминтњоро пешгирї мекунад. Масалан фатсиолез, диктиокаулез, 
мониезиоз, аскаридатозњо, стронгилятозњо ва ѓайра. 

• Безарар намудани муњити атроф аз инвазияи гиљљавї: 
 

1. Мубориза бар зидди хуљаинњои мобайнї. Барои нест кардани нармбаданњо 
купороси мис (дањани фаранг), оњак, нурињои минералї дар шакли хока, мањлул ва 
эмулсия истифода бурда мешаванд. Мањлули обии купороси мис бо таносуби 1:5000 
ба микдори 10 л дар 1 м2 тавсия мешавад;  
2. Усули биотермикии безарар намудани пору. Поруро аз оѓилхонахо руфта ба берун 
бароварда зич туб мекунанд, ки бару дарозиаш 1,5-2 м бошад. Болояшро бо пахол ва 
хоки ѓавсиаш 20-30 см мепўшонанд ва дар муддати се њафта нигоњ медоранд. Дар ин 
маврид дар дохили он њарорат то 70О баланд шуда тамоми тухм ва кирмакњоро 
мекушад. 
 

• Гузаронидани дегелминтизатсияи, яъне нест кардани кирмњои муфтхўр дар 
организми њайвонот. Ин чорабини соле ду маротиба :тирамоњ моњњои ноябр- 
декабр; бањор моњњои март –апрел амали мегардад. Барои ин аз доруњои 
зиддигиљљавї ё антгелминтикњои васеъ таъсиркунанда истифода бурдан лозим 
аст: албен, албендазол, албазен, алвет, панукур , сантел, роленол, клозалбен, 
левофос, ивермек, ниатсид ва ѓайра. Доруњои номбурда мувофиќи дастур ва 
маслињати мутахассиси ветеринарї истифода бурда мешаванд. 

• Барои пешгирии эхинококкоз ва сенуроз чорабинињои зерин тавсия карда 
мешаванд: 
-Нест кардани саг ва гурбањои дайду; 
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             -Ба ќайдгирии сагњои хизматї; 
             -Ба њадди имкон кам кардани миќдори сагњои чупони дар рамањои чорвои 
хурди  шохдор; 
             -Соле чор маротиба яъне дар њар квартал гузаронидани дегелминтизатсияи 
сагњо; 
             -Ќатъиян манъ кардани истеъмоли узвњои дохили ва сари њайвоне, ки аз  
эхинококкоз ва сенуроз талаф ёфтаааст; 
             -Сузонда нест кардани узвњои дохили ва сари њайвоноти бемор. 
 

• Барои пешгирии систисеркоз ё финнози чорвои калони шохдор ва хукњо 
гузаронидани чорабинињои зерин пешниход карда мешаванд: 

 
-Сохтан ва обод кардани хочатхонањо дар фермањои чорводорї ва чарогоњњо; 
-Мунтазам гузаронидани муоина ва санљиши тиббии коркунони соњаи чорводорї ва 
шахсоне, кибо чорво сару кор доранд, Саривакт муолиља намудани одамони 
гирифтори беморињои тениоз ва тениаринхоз; 
-Мунтазам муњофизат намудани хок ва обанборхо аз ифлосињо ва саргини одам; 
-Назорати бехдошти њангоми нест кардани саргини одам ва обњои зеризамини; 
-Риоя намудани гигиенаи шахсї  аз тарафи одамон; 
-Барои истеъмоли одам гушти  нимхомљушонда ва бирён карда хусусан љигари гов 
манъ 
   аст. 
-Мунтазам гузаранидани тафтиши ветеринарию бењдоштии гушт ва махсулоти гушти 
дар бозорњо,  
 касобхонањо ва корхонањои коркарди мањсулоти гуштї.  
 

 


