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TRICHODERMA LIGNORUM ТУКУМУНА КИРГЕН КОЗУ КАРЫНДАРДЫН НЕГИЗИНДЕ 

ФУНГИЦИДДИК ТААСИР БЕРҮҮЧҮ БИОПРЕПАРАТ АРКЫЛУУ ТОМАТ 

ӨСҮМДҮГҮНӨ ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮРГҮЗҮҮ 

 Аннотация: Чүй облусундагы томат жемишине экологиялык, химиялык жана 

органикалык таасир берүүнүн жолдорун, лабораториялык шартта 

эксперимент жүргүзүү. Түрдүү препараттар кандай таасир береээрин иш 

жүзүндө байкоо болуп эсептелди. Жыйынтыгында, органикалык биопрепарат 

“Триходермин” өсүмдүктүн сабактарын жоон кылып, биотикалык,  

абиотикалык жана антропогендик таасирлерге туруктуу болду, ошондой эле, 

мөмөнүн башка түрлөргө салыштырмалуу 10 күн эрте жетилгени байкалды. 
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Проведение эксперимента с помощью биопрепаратов фунгидцидного действия на основе 

семейства грибка Trichoderma lignorum 
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Аннотация:  В Чуйском областе на томат проведен экспериментальное 

исследование экологических, химических и органических биопрепаратах на 

воздействие растений. Эффект от разных препаратов наблюдался на 

практике. В результате органический биопрепарат “Триходермин”утолщал 

стебли растения, был устойчив к биотическим, абиотическим и 

антропогенным воздействиям а плоды созрели на 10 дней раньше, чем другие 

виды.  
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Annotation: In the Chui oblast, an experimental study of ecological, chemical and organic 

biological products on the effect of plants was carried out on tomato. The effect of different 

drugs has been observed in practice. As a result, the organic biological product 

“Trichodermin” thickened the plant stems, was resistant to biotic, abiotic and anthropogenic 

influences and the fruits ripened 10 days earlier than other species. 
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Киришүү 

Коргоо чараларында жогорку эффективдүүлүгү, универсалдуулугу жана өзүн-өзү 

актоодо химиялык метод басымдуу болуп эсептелет [1,3]. Бирок, кеңири жана бардык жерде 

колдонулуучу химиялык препараттар жаңы туруктуу зыяндуу организмдерди чакырып, 

жаны ооруларды чакырат. Булганган топурак, аба, сууда химиялык препараттардын 

калдыктары көбөйүп, айлана-чөйрөгө жана адамдарга зыян келтирүүдө[2,6]. 

Кыргыз Республикасында биологиялык коргоо 1962-ж. башталган. Ошол жылдары 

Советтер Союзу гүлдөп өскөн учуру болуп эсептелет. Өлкө боюнча 500 дөй биоборборлор 

иш алып баруу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон. Советтер Союзу таркагандан кийин көбүнчөсү 

шартка байланыштуу жабылып калган .  

  Коргонуунун биологиялык методу табигый зыянкечтердин көбөйүп кетүүсүн алдын 

алууга негизделген. Инфекциянын очогуна табигый жол менен зыянкечтердин көбөйүүсүнө 

шарт түзүлүп, аны кайра жок кылууга болот. Айлана-чөйрөнүн булгануусун химиялык 

каражаттардан баш тартуу же аз өлчөмдө колдонуу ордуна биологиялык методдордун 

келүүсүнө шарт түзөт[6,8]. 

  Биологиялык методдо фитоорулардын козгогучтарынын касиеттерин басып, ошол эле 

учурда өсүмдүккө пайдалуу таасирин берген түрдүү микроорганизмдер колдонулат. 

Окумуштуулардын чоң кызыгуусун топурак козу карындары түзөт[4,6]. 

Триходермин - айыл-чарба өсүмдүктөрүнүн козу карын козгоочу илдеттерине же б.а. 

чирик ооруларына: фузариоз, парша илдеттерине каршы колдонулат [3,7]. 

Белгилүү болгондой, Trichoderma түрдүү метоболитттерди бөлүп чыгарат: өсүү 

фактору (ауксин, цитокинин жана этилен), органикалык кислоталар, ички аминокислоталар, 

витаминдер жана 100дөн көп антибиотиктер.  Trichoderma фитогормону (цитокинины), 

өсүмдүктүн физиологиялык стимуляциясына жооп берет. Бул козу карындын тканынан 

трихотецин алууга болот. Трихотецин – антибиотик жана “Триходермин” өсүмдүктү козу 

карындык оорулардан коргоочу препарат [8,5,9,10]. 

Изилдөөнүн максаты: Trichoderma lignorum микроскоптук козу карынынан жасалган 

Триходермин биопрепаратынын өсүмдүккө тийгизген таасири.  

 

Изилдөөнүн объектиси жана методдору 

Изилдөөнүн обьектиси катары  

1. Жөнөкөй суу колдонулган томат, 

2. Химиялык препарат колдонулган томат, 
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3. Триходермин биопрепараты колдонулган томат. 

 

Изилдөөнүн методу катары -  традициондук метод колдонулду. Триходермин- айыл-

чарба өсүмдүктөрүнүн козу карын козгоочу илдеттерине, ошону менен бирге топурактын 

асылдуулугун жогорулатып, өсүмдүккө фитогормондук касиетке ээ болуп эсептелет. 

Органикалык биопрепарат- айлана-чөйрөгө, кыртышка, адам баласына эч кандай зыян 

келтирбейт.  

Эксперимент учуру- Иш учурунда триходерминди дан чириндилеринен жасалып 

алынды. Триходермин табигый антибиотикти бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгүнө ээ. 

Изилдөөнүн обьектиси катары март айы менен 60 томат алынды(20-контролдук томат, 20-

химиялык препарат колдонулган томат, 20-триходермин биопрепараты колдонулган томат) , 

3 түрлүү идишке отургуздум. Анын бирин жөнөкөй суу (крандан алынган) , экинчисин 

химиялык препарат  менен жана үчүнчү түрүн эксперимент аягына чейин триходермин 

биопрепараты менен колдондум.  

Баардык түрдү бирдей убакытта суугарып, бирдей убакытта күнгө чыгарылды. Сабак 

байлап, гүлдөп калган учурда жерин алмаштырып, талаага которулду. Ошону менен күз 

мезгилине чейин, сырткы биотикалык жана абиотикалык фактор менен 3 түрлүү томат 

бирдей турушту. 

                

Дарылоо иштетүү деталдары:  

Деталдары Өлчөмү, га Эскертүүлөр 

 

Химиялык препарат 

 

750 мл 

 

 

Себүү учурунда 
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Триходермин биопрепараты  750мл Себүү учурунда 

 

Байкоо деталдарын:  

А. Азык зат түрлөрү боюнча 

 Отургузгандан кийин 20, 30 жана 40 күндөн кийинки өсүү проценти байкалды. 

 Көчөттүн өсүшү жана тамырынын өсүшү. 

 Өсүмдүктүн акыбалы. 

 Салыштырмалуу канча кг түшүм алынды. 

В. Оору контролу боюнча 

 5-10 чейин туш келген жалбырактарын алып 5 баллдык шкала менен баа берүү. 

 Түшүмдүн өлчөмү жана сапаты. 

С. Курт- кумурска контролу боюнча 

 3, 5, 7, жана 10 күндөрү оору козгоочу курт-кумурскаларга байкоо жүргүзүү.  

 

                        ИЗИЛДӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ 

Түрлөрү Азык зат түрлөрү Оору контролдору Курт-кумурска 

контролу 

 

Крандагы суу менен 

өскөн томат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-күндөгү абалы- 

көчөт жана тамыры 

майда, өсүмдүктүн 

акыбалы 

салыштырмалуу 

жапыз. 

Жыйынтыгында  

4-5кг түшүм алынды.  

 

 

 

 

 

Томаттын жалбырагы 

саргайып, түшкөндөрү 

байкалды. Өсүмдүктүн 

сабагы майдаланып, 

ачык-жашыл түскө 

бойолду. 

Жалбырактын 

астындагы жилкалары 

кызыл-көк түскө 

бойолду.  

Кээ бир томаттын 

жаңы жалбырактары 

трубочка 

формасындагыдай 

буралып, четтери 

кургай баштады. 

 

Тля, паутинный 

клещ, нематода 
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Химиялык препарат 

менен өскөн томат  

 

 

20-күндөгү абалы 

сабагы бийик, 

жалбырактары көп 

бирок, сары түстөгү, 

30-күндөгү абалы 

тамыры кыска бирок 

жоон, мөмөлөрү 

көбүрөөк бирок, 

шириндиги аз.  

Жыйынтыгында, 7-8 

кг түшүм алынды.  

 

 

Өсүмдүк 

веретенообразный 

габитус формасын 

алганы байкалды. 

Эски жалбырактар 

ачык-жашыл түстө 

болот жана бат 

убакыттын ичинде 

саргайып калат. 

Гүлдөрү толук ачыла 

электе түшө 

баштады. Мөмөлөрү 

майда бирок бат 

жетилди. Бутактары 

жыгач сыяктуу 

болду.  

 

 

 

 

Жырткыч кенеси, 

томат молу. 

 

Козу карындык 

препарат 

Триходермин менен 

өскөн томат  

 

 

20-күндөгү абалы 

сабактары калың, 

тамыры жоон; 

30-күндөгү байкоодо 

жалбырактары 

жашыл,чоң болду. 

Бутактары узун жана 

калыңдыгы көрүндү.  

Жыйынтыгында, 

мөмө алганга чейин 

сабактары туруктуу 

болуп турду жана 

акырында мөмөнү  

 

Томат өсүмдүгү 

салыштырмалуу эч 

кандай ооруга 

чалдыккан жок. 

Жалбырактары жоон 

жана жашыл түстө 

болду. Гүдөрү 

ачылып, мөмөлөрү 

убагында жетилди. 

Сабактары жоон 

жана 

мөмөлөрүндөгү 

жеткиликтүү 

шириндикти көрдүм.  

 

Эч бир жырткыч 

курт-кумурскалык 

ооруга чалдыккан 

жок.   
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15 кг чейин алынды.  

 

Жыйынтыгында, изилдɵɵдө илимий-методикалык ыкмаларды колдонуу менен 

Trichoderma lignorium препараты колдонулган томат изилдөөдөгү башка томаттарга 

салыштырмалуу козу карындар козгоочу ооруларга чалдыкпагандыгы байкалды. Башка 

томаттарга салыштырмалуу жемишти бир кыйла көбүрөөк бергени байкалды, сабактары 

жана жалбырактары көп убакытка чейин өз калыбында сакталып турду. Демек жогоруда 

аталган биологиялык препарат химиялык препараттарга салыштырмалуу экологиялык 

жактан коопсуз жана экономикалык жактан пайдалуу. 

 

 

Диаг.1. Жыйынтыгындагы салыштырмалуу проценттик катнашы. 
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