
                     

 

 

 

Тарианы энгийн бүгэг (Hadena basilinea F.,1766) 

 

 

Тарианы ишний хярга (Cephus pygmaeus L.,1887)

Тавдугаар сарын сүүлийн арав хоногоос хүүхэлдэйгээс эрвээхэй 

гарч эхэлдэг. Зургаадугаар сарын дундуур өндөгний үр хөврөлийн 

хөгжил бүрэн явагдана. 

Хүрэнцэр нь тарианы аарцан болцын шатанд үрийг мэрж идэж            

хөнөөл учруулна (Зураг. 1). Ихээр идэгдсэн ургамалд өтгөн сахлаг 

түрүү үүсдэггүй. 

Хүрэнцэрийн хөгжилт 45-60 өдөр үргэлжилсний дараа сүүлийн 

шатны хүрэнцэр хөрсний 4-8 см гүнд орж өвөлжих ба хавар 

тэндээ хүүхэлдэйлнэ.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Эмэгчин шавж гол хатгалт, түрүүлэлтийн үеэр тарианы ишийг 

цоолж дотор нь өндөгөө гаргана.  

Авгалдайн бие 12-14мм урт, “S” үсэг мэт хэлбэртэй, толгой нь шар 

хүрэндүү, их бие нь шаргалдуу цагаан өнгөтэй. 

Өндөгнөөс гарсан авгалдай ишний дээд үеэс доош чиглэж ишний 

зөөлөн эдээр хооллоно. Гэмтсэн ургамлын түрүү цайвар өнгөтэй 

болсон байдаг. Гэмтсэн иш доод үеэрээ амархан хугардаг. 

Идэгдсэн ургамлын түрүү нарийссан байдаг бөгөөд үр суугаагүй 

хоосон байдаг эсвэл жижиг үр үүссэн байдаг.  

 Хяргын авгалдай аарцан болцын төгсгөл шатанд доод зангилаа 

орчимд шилжиж тунгалаг гэр дотор өвөлжинө. 

 

 

 

Зураг 1. Үр тарианы энгийн бүгэгийн бие 
гүйцсэн шат, хүрэнцэр болон идэгдсэн үр   

БУУДАЙН ХӨНӨӨЛТ ЗАРИМ ШАВЖ, ТЭДГЭЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ АРГЫН 

МЕНЕЖМЕНТ (2-Р ХЭСЭГ) 

 

Зураг 2. Бие гүйцсэн хярга болон гэмтсэн 
буудайн ишин дотор байгаа  авгалдай  



Тарианы энгийн хануур цох (Oulema melanopus L.,1758) 

Авгалдай болон бие гүйцсэн цох 

навчны зөөлөн эдээр хооллож 

гэмтээнэ (Зураг.3). Идэгдсэн навчин  

дээр шаравтар цагаан өнгийн толбо 

үүснэ. Заримдаа навчны нэг талын 

эпидермис нь үлдсэнээс нимгэн 

цагаан хальс-“цонх” үүссэн байдаг. 

Бие гүйцсэн цох хагд өвсөн дор 

өвөлждөг.  

 

Арвайн шведийн ялаа 

 (Oscinella pusilla Meig.1761) 

Бие гүйцсэн ялаа гялалзсан хар өнгийн, 1.5-2мм урт биетэй, 

далавч нь тунгалаг (Зураг 4). Өндөгнөөс дөнгөж төрсөн авгалдай 

шаравтар цайвар өнгөтэй, томрохоороо нимбэгэн шар өнгөтэй 

болдог. Биеийн өмнөд талд тахийсан гох дэгээ бүхий хэсэгтэй. 

Авгалдай өвөлжих үр тариа,үет хог ургамлын иш, үр тарианы 

хаягдалд  өвөлждөг. 

  

Буудайн сорогч хөнөөлт шавжтай тэмцэх аргын 

менежмент 

Агротехникийн арга: 

-Намрын хөрс боловсруулалтыг чанартай хийж энгийн бүгэг, 

швед ялааны авгалдайн өвөлжих тохиромжтой орчныг өөрчлөх; 

-Ялааны авгалдайн тархалтыг хязгаарлахын тулд үет хог 

ургамалтай тэмцэх арга хэмжээг авах; 

- Сэлгээ мөрдөх; 

-Фосфор, калийн бордоо хэрэглэж таримлын хортонд тэсвэрлэх 

чадварыг сайжруулах; 

-Хураалтын үеэр аль болохоор талбайд хаягдал гарахаас 

сэргийлэх; 

-Хярга тархсан талбайгаас хураалтын дараа сүрлийг гаргаж 

зайлуулах, 

Химийн арга: 

Энгийн бүгэгийн 2-3-р шатны хүрэнцэр, энгийн хануур цох зэрэг 

хортон шавж тархсан тохиолдолд шаардлагатай бол бутлалтаас 

гол хатгалт хүртэлх үе шатанд Каратэ ЕС /0.2л/га/, Фаскорд КЭ 

/0.1л/га/, Залп КЭ /0.7-1.1л/га/, Брейк МЭ /0.1л/га/, имидамекс /0.2-

0.3л/га/, Кинмикс КЭ /0.2л/га/ г.м инсектицидийн аль нэгээр 

шүршилт хийх 
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Зураг.3. Тарианы 
энгийн хануур цох   

Зураг.4. Арвайн 
шведийн ялаа, 

түүний авгалдай 
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