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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ МАЛИНЫ (RUBUS IDAEUS L.) В 

УСЛОВИЯХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ 

 

FENOLOGICAL FEATURES OF RASPBERRY (RUBUS IDAEUS L.) VARIETIES IN THE 

CONDITIONS OF THE CHUI VALLEY 

 

Аннотация: макалада Кыргызстандын Чүй өрөөнүндө өстүрүлгөн кадимки дан 

куурайдын 4 сортунун фенологиялык фазаларын изилдөөнүн натыйжалары келтирилген. 

Аба-ырайынын шарттары дан куурайдын фенологиялык фазаларынын узактыгына жана 

мөөнөтүнө таасир этет. Мөмөлөрдүн гүлдөп, бышып жетилгендиги жөнүндө көп 

жылдык маалыматтардын негизинде сорттор топторго бөлүнөт: эрте, орто, кеч. 

Өзөктүү сөздөр: кадимки дан куурай, ɵсүү, мɵмɵсү, сорттору, түшүмү, сабагы, 

формасы. 

Аннотация: в статье представлена результаты изучения фенологических фаз у 4-

х сортов малины обыкновенной в  Чуйской долине Кыргызстане. Погодные условия влияют 

на сроки и продолжительность прохождения фенологических фаз малины. На основании 

много летних  данных по срокам цветения и созревания плодов сорта распределены на 

группы: ранние, средние, поздние. 

Ключевые слова: малина обыкновенная, рост, ягоды, сорта, ветка, урожайность, 

форма. 

Abstract: The article presents the results of studying the phenological phases in 4 varieties 

of common raspberries in the Chui valley of Kyrgyzstan. Weather conditions affect the timing and 

duration of the phenological phases of raspberries. On the basis of many years of data on the 

timing of flowering and ripening of fruits, the varieties are divided into groups: early, middle, late. 
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Киришүү 

Дан куурай жер-жемиштердин алдыңкы жана баалуу өсүмдүктөрүнүн бири. Анын 

жемиштери тамак-аш жана дарылык касиетке ээ. [1] 

Дан куурай кеңири таралуу аймагынын аныктоочу фактору анын өсүү шарттарына 

ылайыкташуусу болуп саналат. [1,8]. 

Өлкөбүздүн көпчүлүк аймактарында туруксуз аба-ырайы шартында дан куурайдын 

жогорку жана туруктуу түшүмүн алуу үчүн, жаңы адаптацияланган сорттордун көп түрүн 

албасак болбойт. Өндүрүш өнөр жай өстүрүү технологияларына туура келген, жер 
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семирткичтерге жооп берген, жалпы пайдалануу үчүн мөмөлөрү бар сортторго абдан 

муктаж. [3]. 

Сорттун жогорку адаптациясынын негизги көрсөткүчү болуп анын өндүрүмдүүлүгү. 

[4,5,6].  

Дан куурайдын түшүмдүүлүгү төмөнкү компоненттерден турат: мөмө берүүчү 

бутактардын саны, бүчүрдөгү мөмө бутактарынын саны, мөмөлөрдүн санына жараша, бир 

мөмөнүн салмагы. Бул компоненттердин ар бири өз салымын кошот, жана бирдей эмес, 

сорттун түшүмүнүн өлчөмүндө. Ар бир компоненттин көрүнүү деңгээли өндүрүмдүүлүк 

генотиптин жана аба-ырайынын шарттарына жооп кайтаруусу менен тыгыз байланыштуу 

белгилүү бир өсүү мезгили [7]. 

Чүй өрөөнүнүн шартында дан куурайдын райондоштурулган төрт сортуна алардын 

өсүп өнүгүүсүнө, биологиялык өзгөчөлүктөрүнɵ жана агротехникалык ыкмалары 

ыкмалары боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп келген. [9]. 

Чүй өрөөнүн шартында өстүрүлүп жаткан дан куурайдын сортторунун 

фенологиялык фазаларына изилдөө жүргүзүү, райондоштурулган сортторунун аба 

ырайынын өзгөрүшүнө ылайыкташуу жөндөмүн баалоого мүмкүндүк берет. 

 

Колдонулган материалдар жана ыкмалар 

Изилдөө Чүй өрөөнүндөгү Дмитриевка айылында жайгашкан тажрыйба талаасында 

ишке ашырылды.  

Деңиз деңгээлинен 735 метр бийиктиктеги ортоңку зонада. 

Чүй өрөөнүн  топурагы, Чүй суусунун боюнан тоо алдына чейин вертикалдуу 

аймактуулуктун таасири менен бир топ өзгөрүүлөргө дуушар борлот. Бул жерлерде түндүк 

боз топурагы, саздуу аймактын жарым гидроморфтуу шалба-боз топурагы, боз-шалба жана 

шалба топурагы менен биргеликте кездешет. Мындан сырткары бир топ аймакты коңур 

топурактар, бир аз жерлерди тоо кара топурактары ээлешет. [10]. 

Тажрыйба талаасы төрт кайталандан турат. Көчөттөрдү отургузуу схемасы 2,0 х 0,5 

м. Изилдөөлөр "Мөмө-жемиш, жер-жемиш жана жаңгак өсүмдүктөрүнүн сортторун 

изилдөө программасына жана методикасына" ылайык жүргүзүлдү. [11]. 

Изилдөө үчүн баштапкы материал 2011-жылы отургузулган дан куурайдын 4 сорту: 

Пригородная (Украинанын Багбанчылык илим-изилдөө институту), Бабье лето (ВСТИСП), 

Барнаульская (М.АЛисавенко атындагы НИИСС), Новост Кузьмина (Нижний Новгород 

областы, Ветлуга ш.). 

 

Изилдөөнүн жыйынтыгы 

Фенологиялык фазаларына изилдөө жүргүзүү ар бир 10-15 күн сайын жүргүзүлүп 

турду. Байкоодо дан куурайдын бүчүрлөрдүн ачып башташа, гүл түйүлдүгүнүн пайда 

болуусу, гүл ачуусу, гүлдөөсү, , мөмөсүнүн бышуусу башкача айтканда вегетация мезгили 

толук көзөмөлдөнүп турду (1-табл.). 

 

 

 

 



123 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

Гүлдөө жана мөмө байлоо убактысы 

1 таблица  

Сорттор Жыл 
Бүчүрлөрдүн 

ачылышы 

Гүлдөп 

башташы 

Мөмөнүн бышып 

башташы 

Пригородная 
2015 19.04 06.05 09.06. 

2016 14.04 30.04 08.06 

Бабъе лето 
2015 08.04 25.04 28.05 

2016 03.04 19.04 21.05 

Барнаульская 
2015 12.04 29.04 01.06. 

2016 09.04 26.04 26.05 

Новость 

Кузьмина 

2015 21.04 16.05 12.06. 

2016 14.04 11.05 09.06 

 

2015-жылы бүчүрлөрдүн ачуусу негизинен дан куурайдын эки сортторунда апрелдин 

биринчи жарымында  башталган ал эми эки сорту апрел айынын экинчи жарымына туура 

келет. Бүчүр ачуу негизинен жазгы аба ырайына жараша болот. Тактап айтканда бүчүр ачуу  

мезгили сортторуна жараша апрелдин биринчи жарымында башталышы байкалган. 08-

апрелден 21-апрелге чейин байкалган. Ал эми Новость Кузьмина сортунун вегетациялык 

мезгили кечирээк башталып бүчүрүн ачуу 21-апрелде белгиленген. Сорттордун 

белгиленген фенологиялык фазаларынын өтүшү анчалык деле бири биринен айырмаланган 

эмес. 2015-жылы тажырыйба талаасындагы сорттор 06-майдан гүлдөй баштаган. Дан 

куурайдын Новость Кузьмина сортунун гүлдөө мезгили башкаларга караганда кечирээк 21-

апрелде башталган. 

Негизинен тажрыйба жүргүзүлгɵн төрт кайталанмада дан куурайдын гүлдɵɵсү 

тɵмɵндɵгүдɵй байкалды. Гүл ачуу мезгили 25-апрелден 16-майга чейин жүрдү. Бабъе лето 

сорту 25-апрелде алгачкылардан болуп гүлдɵдү. Ал эми Новость Кузьмина сорту 16-майда 

кеч гүлдɵдү.  

Мɵмɵсүнүн бышуу мезгили 28-майдан 12-июнга чейин убакта байкалды. 

Тажрыйба жүргүзгɵн сорттордун арасынан эң эрте бышканы 28-майда Бабъе лето 

сорту болду. Эң кеч бышкан сорту Пригородная сорту болду. 

2016- жылы бүчүр ачуу  мезгили 03-апрелден 14-апрелге чейин байкалган.  

2016-жылы дан куурайдын гүлдɵɵсү 19-апрелден  16- майга чейин жүрдү. 

Мɵмɵсүнүн бышуу мезгили 21-майдан 9-июнга чейин убакта башталган. 
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Дан куурайдын бутактарынын өсүү бийиктиги  2015-2016 ж. 

(төрт кайталанма, даана менен) 

1 Гистограмма 

 

 

2015-2016-Тажрыйба жүргүзгөн сорттор бутактарынын санына  ар кандай 

бийиктикте өскөн байкалган.  Бутактарынын өсүү бийиктиги 1,40 метрден 2,10 метрге 

чейин жеткен. Бутагы эң бийик өскөн 1,70 метрден 2,10 метрге чейин Пригородная жана 

Новость Кузмина сорттору болду. 

 

Дан куурайдын бир түбүнөн чыккан бутактарынын саны  (даана менен) 

2 Гистограмма 
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Райондоштурулуп ɵстүрүлгɵн дан куурайдын сортторунун ичинен бир түптөн 

чыккан бутактарынын көптүгү “Новость Кузмина” сортунан байкалган. Жалпы 

бутактарынын саны 27 даана, эки жылдык бутактарынын саны 9 дааны жана бир жылдык 

бутактары 18 даана. Бутактарынын санынын аз бул “Барнаульская” сортту. Жалпы 

бутактарынын саны 19 даана, эки жылдык бутактары 5 даана бир жылдык бутактары 14 

даана.  

Биздин жүргүзгөн байкоолорубуз боюнча жана жыйналып алынган маалыматтардын 

негизинде төмөнкүдөй жыйынтык алынды: 

 

Жыйынтык 

2015-2016 жылдардагы байкоодо дан куурайдын бүчүрлөрдүн ачып башташа, гүл 

түйүлдүгүнүн пайда болуусу, гүл ачуусу, гүлдөөсү, мөмөсүнүн бышуусу 2015 жылга 

салыштырмалу 6-7 күнгө эрте башталган жана эң эрте бүчүр ачуусу, гүлдөөсү боюнча Бабье 

лето сорту болду.  

Бутактарынын бийиктиги  боюнча Новость Кузмина сорту 2,10 метрге жетти.  

Бир түптөн чыккан бутактарынын саны боюнча Новость Кузмина сорту жалпы 

бутактарынын саны 27 даана. 
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