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Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԷՆ Սննդամթերքի անվտանգության 
ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի գիտական 
խորհրդի նիստում

Գիտական ղեկավար'
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Մ.Ա. Սարգսյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ'
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հ .Գ. Հովհաննիսյան 
գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Ա. Մանվեյան

Առաջատար կազմակերպության' Երևանի պետական համալսարան

Ատենախոսության պաշտպանությունը տեղի կունենա 2022 թ. հունիսի 20.-ին, 
ժամը 1100-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող 011 
(Ագրոնոմիա) մասնագիտական խորհրդի նիստում (հասցեն' 0009, ք. Երևան, Տերյան 
փող. 74, 1 մասնաշենք, 425 լսարան):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2022 թ. մայիսի 10-ին:

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար, 
գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ' Գ.Վ. Ավագյան

Тема диссертации утверждена на ученом совете Научного центра оценки и анализа 
рисков пищевых продуктов МЭ РА 

Научный руководитель:
доктор биологических наук М.А. Саркисян

Официальные оппоненты:
доктор биологических нанк, профессор Г. Г. Оганесян 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. А. Манвелян

специализированного совета 011 (Агрономия) при Национальном аграрном 
университете Армении, по адресу 0009, Ереван, ул. Теряна 74 (1 корпус, 425 
аудитория).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НАУА.
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Թ եմա յի արդիականությունը: Վերջին տարիներին Հայաստանի
Հանրապետության անտառներում հաճախադեպ են վնասակար միջատների 
զանգվածային բազմացումները: Թեփուկաթևերի կարգից իրենց վնասակարությամբ 
աչքի ընկնող միջատներից են ձմեռային երկրաչափն ու ոսկետուտը, որոնց 
զանգվածային բազմացման տարիներին թրթուրները տերևազրկում են ծառերը և 
արգելակում բնափայտի տարեկան աճը: Հետևաբար' վնասակար միջատների 
զանգվածային բռնկման օջախներում նրանց դեմ պայքարը դառնում է խիստ 
անհրաժեշտ:

Հայտնի է, որ քիմիական ինսեկտիցիդներն օժտված են վնասակար միջատների 
դեմ կենսաբանական բարձր արդյունավետությամբ, որոնք, այնուհանդերձ, 
վտանգավոր են մարդու և օգտակար ֆաունայի համար: Այդ իսկ տեսանկյունից 
վնասակար միջատների դեմ արդյունավետ և միաժամանակ սանիտարահիգիենիկ 
տեսակետից անվտանգ պայքարի միջոցների որոնումն ու դրանցով պայքարի 
արդյունավետ միջոցառումների իրականացումն ունի կարևոր նշանակություն:

Միջատասպան մանրէաբանական պատրաստուկների շարքում
նախապատվությունը տրվում է բյուրեղային մարմնիկներ սինթեզող սպորավոր 
բակտերիաներին, որոնք ցուցաբերում են կենսաբանական արդյունավետություն 
տարբեր տեսակի վնասակար միջատների դեմ, անվտանգ են մարդու, օգտակար 
էնտոմոֆաունայի և ձկների համար:

Ելնելով վերը նշվածից ներկայացված աշխատանքը նվիրված է հետևյալ 
հիմնահարցերի ոաումնասիրությանը, հանրապետության ներկա պայմաններում 
բյուրեղային մարմնիկներ սինթեզող Bacillus thuringiensis (Bt) տեսակի բակտերիական 
միջատասպանների հիման վրա առևտրային պատրաստուկ թողարկելու
նախադրյալներ ստեղծելու նպատակով խնդիր է դրվել կենսացենոզի առանձին 
տարրերից մանրէաբանական եղանակով առանձնացնել վնասակար միջատների դեմ 
կենսաբանական բարձր արդյունավետությամբ օժտված և էկոլոգիապես անվտանգ Bt 
տեսակի բակտերիական շտամներ, ոսկետուտի ձմեռային գործող բների կշռով 
հիմնավորել վնասատուի թրթուրների դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը: 

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները 
Նպատակը

Բնական մահով մահացած թրթուրներից մանրէաբանական եղանակով
առանձնացնել միջատասպան բյուրեղ առաջացնող բակտերիաներ, դրանք փորձարկել 
անտառի տերևակեր ֆիտոֆագերի թրթուրների դեմ, ուղիներ փնտրել բարձրացնելու 
առանձնացված շտամների կենսաբանական արդյունավետությունը ցածր ընկալունակ 
հասակի թրթուրների դեմ, որոշել ցողումից հետո բակտերիական միջատասպանների 
մնացորդային քանակությունն անտառային դարչնագույն հողում և հող ընկած 
ինսեկտիցիդների ազդեցությունը հողի բերրիության առանձին ցուցանիշների վրա, 
անտառտնտեսությանն առաջարկել տերևակեր միջատների տարբեր հասակի 
թրթուրների դեմ կենսաբանական բարձր արդյունավետությամբ օժտված,
էկոլոգիապես անվտանգ պայքարի միջոցառումներ:
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Խնդիրները
• Կենսացենոզի առանձին տարրերից առանձնացնել ձմեռային երկրաչափի և 

ոսկետուտի թրթուրների դեմ կենսաբանական բարձր արդյունավետությամբ օժտված 
միջատասպան բյուրեղ առաջացնող բակտերիաներ,

• առևտրային ամպլիգո քիմիական պատրաստուկի ենթամահացու (սուբլեթալ)
խտության համատեղությամբ բարձրացնել բնական մահով մահացած թրթուրներից 
մեր կողմից առանձնացված 6է£(;հՏ-68, 13է£(;հտ-73, 13է£(;հտ-92 բակւոերիական շւոամների 
հիման վրա թողարկված կուլտուրալ հեղուկների կենսաբանական
արդյունավետությունը վերը նշված տերևակեր ֆիտոֆագերի ցածր ընկալունակ' միջին 
և հասակավոր թրթուրների դեմ,

• որոշել անտառի տերևակեր ֆիտոֆագերի դեմ փորձարկված կուլտուրալ 
հեղուկների տնտեսական արդյունավետությունը,

• ոսկետուտի ձմեռային գործող բների կշռով կանխատեսել պայքարի 
իրականացման անհրաժեշտությունն անտառտեղամասերում,

• որոշել ցողման արդյունքում հող ընկած 6է£0հՏ-68, 6է£0հտ-73, 6է£€հտ-92 և 6ք ւ/օր. 
ևսրտէօև՚ւ բակւոերիական միջատասպանների կենսունակությունն անտառային 
դարչնագույն հողում,

• բացահայտել անտառային դարչնագույն հող ընկած և հողում պահպանված, 
բյուրեղ առաջացնող բակտերիաների ազդեցությունը հողի բերրիության ցուցանիշներ 
ձւօէօեօշէՑր շհրօօշօշշսրո-\\ քանակության, ամոնիֆիկացնող մանրէների քանակության 
և տեսակային կազմի, հողի արտաբջջային կատալազի ակտիվության և անտառային 
հողում տեղադրված վուշե գործվածքի քայքայման ուժգնության վրա,

• որոշել բնական մահով մահացած թրթուրներից մեր կողմից առանձնացված 6ք 
տեսակի շտամների ձևաբանաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:

Աշխատանքի գիտական նորույթը
• Կաղամբի բվիկի, կաղամբի ճերմակաթիթեռի, խնձորենու ցեցի բնական 

մահով մահացած թրթուրներից առաջին անգամ ձկապեպտոնային ագար 
սննդամիջավայրի վրա առանձնացվել են համապատասխանաբար' 6վ€հՏ-68, 6վ€հտ- 
73, 6վտտ-92 բակւոերիական միջատասպանները (անվանումը մեր կողմից), որոնց 
կուլտուրալ հեղուկները լաբորատոր պայմաններում և անտառտեղամասերում 
փորձարկվել են ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի տարբեր հասակի թրթուրների 
դեմ,

• ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի ցածր ընկալունակ միջին և հասակավոր 
թրթուրների դեմ բակտերիական միջատասպանների առանձին կուլտուրալ հեղուկները 
փորձարկվել են քիմիական ամպլիգո պատրաստուկի ենթամահացու' 10 անգամ 
նոսրացված ջրային կախույթով համատեղված,

• որոշվել է ցողելիս հող ընկած 6է£0հՏ-68, 6է£0հտ-73, 6վՇհտ-92, 6ք var. 1<սրտէօ1<1 
միջատասպանների քանակության շարժընթացը բոաաճության (վեգետացիայի) 
շրջանում, արձանագրվել է հողում պահպանված (կենսունակ) Ցէ տեսակի մանրէների 
կենսաբանական արդյունավետությունը ոսկետուտի ցածր հասակի թրթուրների դեմ:

• անտառտեղամասում միևնույն ծառի վրա որոշվել է ոսկետուտի թրթուրների 
զանգվածային բռնկման օրինաչափությունը ըստ փուլերի, իսկ ոսկետուտի կշռված
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Աշխատանքի կառուցվածքը և ծավալը
Ատենախոսությունը շարադրված է համակարգչային շարվածքով 146 էջի վրա: 

Բաղկացած է ներածությունից, յոթ գլուխներից, եզրակացություններից, գործնական 
առաջարկություններից, գրականության ցանկից և հավելվածից: Աշխատանքում 
ներառված են 19 աղյուսակ, 8 գծապատկեր և 20 նկար: Գրականության ցանկը 
ընդգրկում է 232 գրական և համացանցային 1 աղբյուր, հավելվածում ներառված է 
հրահանգ' բակտերիական կուլտուրալ հեղուկներով պայքարի մասին, նամակ' ՀՀ 
Շրջական միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 
կենտրոն»-ի տնօրինությունից, տեղեկանք անտառտնտեսությունից և 8 նկար:

ԳԼՈՒԽ 1. ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Այս գլխում ներկայացված է Bacillus thuringiensis (Bt) տեսակի բակտերիական 

միջատասպանների, հողաբնակ մանրէների որոշ առանձնահատկությունների, 
Արագածոտնի մարզի բնակլիմայական պայմանների համառոտ բնութագիրը, 
արտաբջջային ֆերմենտեների ակտիվությունը' որպես դիագնոստիկական և հողի 
բերրիության ցուցանիշ;





Լաբորատոր պայմաններում մանր ճյուղերը ոսկետուտի ձմեռային բներից 
հեռացվելուց հետո բները կշռվել և կշռվածքը գրամներով ներկայացվել է որպես բնում 
առկա թրթուրների քանակի չափորոշիչ:

Ոսկետուտի զանգվածային բռնկման փուլերում, ըստ հետազոտության տարիների, 
կաղնու տերևի հակադիր կողմում տեղադրված վնասատուի ձվակույտերն 
առանձնացվել են, կշռվել, և հաշվարկվել է գրանցում առկա ձվերի քանակը:

Ըստ զանգվածային բռնկման փուլերի' կշռվել են նաև անտառփորձատեղամասից 
լաբորատորիա տեղափոխված ֆիտոֆագի հարսնյակները:

Բնական մահով մահացած թրթուրներից մեր կողմից առանձնացված Ցէ տեսակի 
բակտերիաների կենսաբանական արդյունավետությունը որոշելիս փորձատեղամասեր 
են ընտրվել Արագածոտնի մարզի այն անտառտեղամասերը, որտեղ ձմեռային 
երկրաչափի և ոսկետուտի թրթուրների քանակները եղել են նշված վնասատուների 
տնտեսական վնասակարության շեմում [Экономические пороги вредоносности 
главнейших вредних видов насекомых и клещей, 1986; В.Т. Алехин и др., 2016]: 
Առանձին (В^снз-68, В^снз-73, В^снз-92) և ամպլիգոյի հետ զուգակցված
բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը որոշվել է 
համաձայն մեթոդական ձեռնարկի [Методические указания по испытанию 
биопрепаратов дня защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, 1973]:

Ստուգիչ են հանդիսացել չցողված կաղնու սաղարթում բնականորեն բնակեցված 
ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի թրթուրների թվաքանակները:

Կենսաբանական արդյունավետությունը հաշվարկվել է Աբբոտի բանաձևով 
[Применение бактериальных препаратов против вредителей сельскохозяственных 
культур (рекомендации), 1989]:

Ինսեկտիցիդների կենսաբանական արդյունավետության ուղղվածությամբ 
լաբորատոր փորձերն իրականացվել են ընկղմելու եղանակով: Բաժնյակային 
փորձերում ցողումները (սրսկումներ) անտառփորձատեղամասերում կատարվել են 
մեջքի ОгбеБап, իսկ մեծածավալ արտադրականը' ОВТ-1А մակնիշի տրակտորային 
սրսկիչներով: Բաժնյակային փորձերում մոդելային ծառերը (բարձրությունը' 1,8-2,4 
մետր) ցողելիս, ծառերի բարձրությունից կախված, աշխատանքային հեղուկի ծախսը 
կազմել է 1,3-1,9 լ/ծառին, արտադրական փորձերում' 1000 լ/հա: Բակտերիական 
կուլտուրալ հեղուկներից յուրաքանչյուրը (առանձին և զուգակցված տեսքով) 
անտառտեղամասում փորձարկվել է 0,5 հա-ի վրա: Կենսունակ սպորների քանակը 
(տիտր) աշխատանքային հեղուկներում կազմել է 600 մլն սպոր/մլ: Ֆիտոֆագի միջին և 
հասակավոր թրթուրների դեպքում կատարվել է նշված տիտրով բակտերիական 
կուլտուրալ հեղուկի և ամպլիգո ենթամահացու (սուբլեթալ) խտության (պատրաստուկի 
մահացու խտությունը 10 անգամ նոսրացված) համատեղում (զուգակցում):

Կենսաբանական արդյունավետության որոշման լաբորատոր և
անտառտեղամասային գիտափորձերում ներառված տարբերակներից յուրաքանչյուրն 
ունեցել է 3-ական կրկնություն:

Ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի հասակներն անտառփորձատեղամասում 
որոշվել է ըստ թրթուրների գլուխների ընդլայնական չափերի [Надзор, учет и прогноз 
массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых в лесах, 2012]:
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Գիտափորձերի արդյունքների վիճակագրական վերլուծություններն իրականացվել 
են ըստ հանձնարարականների [И.П. Ашмарин, А.А. Воробьев, 1962; А. Бернстайн, 
1968; Б.Г. Андрюков, Н.Ф. Тимченко, 2015]:
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Աղյուսակ
Առանձին և համատեղված 6ք տեսակի բակտերիական միջատասպանների 

կենսաբանական արդյունավետությունը ձմեռային երկրաչափի թրթուրների դեմ 
Արագա&ոտնի մարցի անտառտեղամասում (Ձորագւուխ, արտադրական փորձեր)

Տ ա ր բ ե 

ր ա կ 

ն ե ր

Կ ո ւլտ ո ւր ա լ 

հե ղ ո ւկ ի  

(մ լն  ս պ ո ր /մ լ)  

և /կա մ

պ ա տ ր ա ս տ ո ւ

կի (%) 

խ տ ո ւթ յո ւն - 

ն ե ր ր

Կ ե ն ս ա բ ա ն ա կ ա ն  ա ր դ յո ւն ա վ ե տ ո ւթ յո ւն ն  ը ս տ  հ ա շվ ա ռ մ ա ն  

օ ր ե ր ի  և տ ա ր ի ն ե ր ի  (%)

3 7 10 15 3 7 10 15

2017 թ. 2018 թ.

I II հ ա ս ա կ

6է£ՇՒւտ-68 6 0 0 5 6 ,9 81,9 9 3 ,0 9 3 ,0 58 ,2 8 0 ,6 92,2 92,2

6էը<;Ււտ՜73 6 0 0 6 8 ,5 84 ,8 94 ,6 94 ,6 71,2 8 6 ,3 94 ,5 94,5

6է£<;Ւ1Տ-92 6 0 0 65,7 82,4 92,6 92,6 61,1 81,1 91,1 91,1

Ա ե պ իդ ո -

ցիդ
( չա փ ա 

նմուշ)

0,2 53 ,6 79,8 91,7 91,7 55,7 80 ,2 92,4 92,4

111-1¥ հ ա ս ա կ

6էըՇՒ1Տ՜68 +

ա մ պ լի գ ո 6 0 0  + 0 ,0 0 3 58 ,7 72,5 93 ,7 93 ,7 5 9 ,8 74,7 92,5 92,5

Յէըօււտ՜^Յ +

ա մ պ փ գ ո
6 0 0  + 0 ,0 0 3 6 0 ,3 82,3 92,6 92,6 61,4 81,8 93,2 93,2

6է£ՇՒւտ-92 + 

ա մ պ փ գ ո
6 0 0  + 0 ,0 0 3 5 0 ,0 76,5 91,2 91,2 51,5 78 ,3 92,8 92,8

Ա ե պ իդ ո -

ցիդ  +
ա մ պ փ գ ո

(չա փ ա 

նմուշ)

0 ,2  + 0 ,0 0 3 5 0 ,6 71,4 9 0 ,9 9 0 ,9 5 0 ,5 71,0 92,5 92,5

V հ ա ս ա կ

6էըՇՒ1Տ՜68 +

ա մ պ ւիգ ո
6 0 0  + 0 ,0 0 3 52,4 72,8 92,2 92,2 5 0 ,6 71,1 92,8 92,8

6է£շոտ՜73 + 

ա մ պ փ գ ո
6 0 0  + 0 ,0 0 3 6 0 ,9 8 0 ,4 93,1 93,1 61,6 79,8 9 3 ,9 9 3 ,9

6է£ՇՒ1տ-92 + 
ա մ պ փ գ ո

6 0 0  + 0 ,0 0 3 55 ,4 75,0 91,3 91,3 56,2 73,4 92,2 92,2

Ա ե պ իդ ո -

ցիդ  +
ա մ պ փ գ ո

(չա փ ա 

նմուշ)

0 ,2  + 0 ,0 0 3 61,2 73,7 9 0 ,0 9 0 ,0 60 ,7 72,3 91,1 91,1
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ենթամահացու խտության հետ զուգակցված պայքար իրականացնելիս ներդրված 
յուրաքանչյուր դրամն ընդհանուր առմամբ ապահովում է 2,71 դրամի շահույթ:

Դիտարկումներով հաստատված է, որ մեր կողմից փորձարկված ինսեկտիցիդները 
(առանձին և զուգակցության տեսքով) մահացու չեն կաղնուտ անտառտեղամասերում 
բնակեցված էնտոմոֆագ տախին ճանճի հանդեպ, որն էլ միաժամանակ հաստատել է, 
որ տեղական բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաներն անվտանգ են 
օգտակար էնտոմոֆագի համար:

Համահեղինակային հետազոտության արդյունքներից պարզվել է (Հ.Ա. 
Թերլեմեզյան, Ե.Ն. Չապանյան, Մ.Ա. Սարգսյան, 2021), որ ոսկետուտի թրթուրների 
զանգվածային բռնկման տևողությունը մեկ բույսի վրա ընթանում է 4 փուլով, առաջինը' 
թրթուրների զանգվածային բռնկում առաջացնող, երկրորդը' դրանց քանակությունը 
մեծացնող, երրորդը' զանգվածային բազմացած թրթուրների գործող, չորրորդը' 
զանգվածային բազմացած թրթուրների թվաքանակը մարողն է: Առաջին փուլը տևել է 1 
տարի, II, III և IV փուլերը' համապատասխանաբար 3, 2 և 2 տարի:

Երրորդ և չորրորդ փուլերում արձանագրված ոսկետուտի հարսնյակների, 
ձվակույտերի միջին կշիռները (գ) և ձվերի միջին քանակը ձվակույտերում (հատ) 
էապես զիջել են զանգվածային բռնկման I և II փուլերում դրսևորված նույնանուն 
ցուցանիշներին:

Մեր հաշվարկներով հաստատված է, որ կաղնու մանր ճյուղերից առանձնացված 
ոսկետուտի 1-2 գրամանոց ձմեռային գործող բույնը ներառում է 194-283 թրթուր, 3-4 
գրամանոց բույնը' 433-618 թրթուր:

Կշռված ձմեռային գործող բների քանակությունները մեր կողմից օգտագործվել են 
որպես ոսկետուտի տնտեսական վնասակարության շեմի բնութագրիչներ: Որպես 
վնասատուի տնտեսական վնասակարության շեմ, առաջարկել ենք ֆիտոֆագի 
թրթուրների դեմ ինսեկտիցիդներով պայքարի միջոցառումներն իրականացնել, երբ Յմ3 
կաղնու սաղարթում առկա է մեկից ավելի 1-2-գրամանոց (ծավալով փոքր) կամ 3-4- 
գրամանոց (համեմատաբար խոշոր) ձմեռային գործող մեկ բույն:

ԳԼՈՒԽ 4. 61 ՏԵՍԱԿԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  

ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԴԱՐՉՆԱԳՈՒՅՆ ՀՈՂՈՒՄ ՑՈՂՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

Երկամյա (2017-2018 թթ.) հետազոտության արդյունքներից պարզվել է, որ 
վնասակար միջատների դեմ պայքարի նպատակով ցողման արդյունքում անտառային 
դարչնագույն հող ընկած Ցէ տեսակի հարուցիչներից համեմատաբար ցածր 
կենսունակություն (երեք ամիս) դրսևորել է Ցէ ար. 1<սրտէօ1<Ւն, որի առավելագույն 
(ելակետային) քանակությունը գրանցվել է հունիսին (ցողման օր' 14,58 մլն/գ հողում), 
իսկ հուլիսին և օգոստոսին նկատվել է նշված ցուցանիշի նվազման միտում' 
համապատասխանաբար 5,54 և 1,0 մլն/գ հողում, այսինքն' ելակետային քանակության 
համեմատ, նվազումը կազմել է համապատասխանաբար 62,0 և 93,1%:

Վեգետացիայի շրջանում քանակության նվազման միտում է արձանագրվել նաև 
տեղական միջատասպան հարուցիչների (ՑկՇՒ|Տ-68, 6փՇհտ-73 և ՑկՇՒ|Տ-92) դեպքում: Ի 
տարբերություն Ցէ ար. /արտքօ/ժ-ի' տեղական բակտերիական միջատասպաններն 
անտառային դարչնագույն հողում կենսունակությունը պահպանել են մեկ ամիս ավելի
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(հունիսից սեպտեմբեր), ինչը, ըստ երևույթին, պայմանավորված է միջատասպան 
բակտերիաների առանձնահատկությամբ:

Հաստատվել է նաև, որ ցողման արդյունքում անտառային դարչնագույն հող ընկած 
բակտերիական միջատասպանների (6է£ՇհՏ-68, 6է£Շհտ-73, 6է£Շհտ-92, 6ք ւ/օր. 1<սրտէօ1<ւ) 
քանակության նվազմանը նպաստում են անտագոնիստական հատկություն դրսևորող 
հողի բնական միկրոֆլորան, սպորավոր բակտերիաներից' ՑօժԱստ րոՑՏՑՈէՑոշստ-ը, Ցօշ. 
տթ֊ն, ոչ սպորավոր բակտերիաներից' Տօրժոօ տթ.-ն, մանրադիտակային սնկերից' 
ԲՑուժասրո թսեՑրսւսրո-ը:

Անտառային դարչնագույն հողում երեքից (13է ¥օր. էհսրտէօէժ) չորս (6է£ԸհՏ-68, քՅէլր:հտ-73, 
6է£շււտ-92) ամիս պահպանված, ինչպես նաև հող չընկած նույնանուն մայրական 
միջատասպան բակտերիաների կողմից սինթեզված միջատասպան բյուրեղային 
մարմնիկների և սպորների քանակությունների հարաբերակցությունը միջին հաշվով 1:1 
է կազմել: Այսինքն' հող ընկած Ցէ տեսակի բակտերիական հարուցիչների 
ենթատեսակները և մայրական բջիջները քանակական առումով սպորներ և 
բյուրեղային մարմնիկներ սինթեզելու ունակությամբ եղել են միանման:

Ձմեռային երկրաչափի ցածր (N1) հասակի թրթուրների դեմ անտառային 
դարչնագույն հող ընկած 13է տեսակի բակտերիական միջատասպանների ցուցաբերած 
կենսաբանական արդյունավետության ցուցանիշներից պարզվել է, որ 600 մլն սպոր/մլ 
տիտրով 6է£0հՏ-68, 6է£Շհտ-73, 6է£Շհտ-92 կուլտուրադ հեղուկները ցողումից տասն օր անց 
ցուցաբերել են բարձր' 91,6-94,8% կենսաբանական արդյունավետություն, որոնք 
էապես չեն տարբերվել ինչպես մայրական նույնանուն, այնպես էլ լեպիդոցիդ 
չափանմուշային տարբերակների դրսևորած ցուցանիշներից:
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Գծապատկեր 1. Ոչ սպորավոր ամոնիֆիկատորների երկամյա (2017-2018 թթ.) 
միջին քանակությունները Bt տեսակի բակտերիական միջատասպաններով ցողված և 

չցողված անտառային դարչնագույն հողերում

Հողաբնակ ամոնիֆիկացնող սպորավոր բակտերիաների քանակության երկամյա 
(2017-2018 թթ.) միջին ցուցանիշներով միաժամանակ հաստատվել է, որ ի 
տարբերություն ոչ սպորավոր բակտերիաների և մանրադիտակային սնկերի, 
սպորավոր բակտերիաների քանակության դինամիկան, ըստ ամիսների, ունեցել է 
հակադիր միտում, հունիսից քանակությունն ավելացել է (1,74-2,78 մլն/գ հողում)' 
առավելագույնի հասել սեպտեմբերին (3,62-4,08 մլն/գ հողում):

Սպորավոր բակտերիաների քանակության դինամիկական վտվտխության 
նմանատիպ օրինաչափություն բոաաճական շրջանում, ըստ ամիսների, արձանագրվել 
է նաև բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված հողաբնակ 
ակտինոմիցետների պարագայում: Սակայն վերջիններիս քանակությունները 
հետազոտության բոլոր ամիսներին զիջել են սպորավոր բակտերիաների 
թվաքանակին:

ՄՊԱ սննդամիջավայրի վրա ամոնիֆիկատորների ձևավորած (աճած) գաղութները 
ներկայացված են նկարներ 1-4-ում:

Ամոնիֆիկացնող ոչ սպորավոր բակտերիաներից դոմինանտ քանակությամբ 
անտառային դարչնագույն հողերում արձանագրվել են Pseudomonas fluorescens-ը, 
Sarcina lutea-ն, սպորավորներից' Bacillus idosus-ը և Вас. simplex-ը, 
ակտինոմիցետներից' Actinomyces globosus-ը, մանրադիտակային սնկերից' 
Trichoderma lignorum-ը:
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Նկարներ 1-4. Ամոնիֆիկատորների աճած գաղութները 
հունիսին (1), հուլիսին (2), օգոստոսին (3) և սեպտեմբերին (4) ՄՊԱ 

սննդամիջավայրի վրա

Մանրէաբանական հետազոտություններով հաստատվել է, որ վերը նշված 
հողաբնակ մանրէների տեսակային կազմը եղել է նույնական Ցէ տեսակի 
բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված (ստուգիչ) անտառային 
դարչնագույն հողերում:

ԳԼՈՒԽ 6. ԿԱՏԱԼԱԶԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՎՈՒՇԵ 

ԳՈՐԾՎԱԾՔԻ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԴԱՐՉՆԱԳՈՒՅՆ ՀՈՂՈՒՄ 31 

ՏԵՍԱԿԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐՈՎ ՑՈՂՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

Կաւոալազը օքսիդավերականգնող ֆերմենտներից է, որը հողում չի սինթեզվում և 

որին հող են մտցնում հողաբնակ մանրէները, բույսերի արմատային համակարգը և 

անողնաշարավոր կենդանիներն իրենց կենդանության օրոք և մահից հետո' բջիջների 

ավտոլիզի արդյունքում: Նշված ֆերմենտի կենսաբանական առանձնահատկությունն 

այն է, որ այն հողում առկա օրգանական նյութերի քայքայումից առաջացած ջրածնի 

գերօքսիդը ւիոխարկում է ջրի և ազատ թթվածնի, պաշտպանում է հողաբնակ 

օրգանիզմներին ջրածնի գերօքսիդի վնասակար ազդեցությունից: Հատկանշական է, 

որ կատալազի ակտիվությունը համարվում է հողի կատալիտիկ հնարավորությունները 

և բերրիությունը բնութագրող ցուցանիշ:

Գիտափորձերի արդյունքներով մեր կողմից հաստատվել է (գծապատկեր 2), որ [Յէ 

տեսակի բակտերիական միջատասպաններով (6վՇհՏ-68, 6է£0հտ-73, 6է£Շհտ-92,
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Գծապատկեր 2. Անջատված թթվածնի ծավալի երկամյա (2019-2020 թթ.) միջին 
ցուցանիշները 6ք տեսակի բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված 

անտառային դարչնագույն հողերում
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առանձին ցողված և չցողված (ստուգիչ) անտառային դարչնագույն հողերում 
տեղադրված վուշե գործվածքի քայքայումը վեգետացիայի շրջանում կրում է 
շարժընթացիկ ւիուիոխություն: Թվային ցուցանիշներով արտահայտված քայքայված 
վուշե գործվածքի քանակը քննարկված տարբերակներում հունիսին, հուլիսին, 
օգոստոսին և սեպտեմբերին տատանվել է համապատասխանաբր 0,48-0,59; 1,20-1,84; 
0,72-0,86; և 0,52-0,70 գրամի սահմաններում:

Քայքայված գործվածքի երկամյա միջին ցուցանիշները հունիսին, հուլիսին, 
օգոստոսին և սեպտեմբերին միջին հաշվով կազմել են ելանյութային գործվածքի կշռի 
համապատասխանաբար 12,1; 31,5; 18,0 և 14,2%-ը:

Հետչինսոնի հեղուկ սննդամիջավայրի և ֆիլտրե թղթի առկայությամբ 6ք 
տեսակի բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված անտառային 
դարչնագույն հողերից առանձնացվել են Myxobacteriaceae ընտանիքին պատկանող 
նարնջագույն գունանյութ սինթեզող Cytophaga օսրօոձօօյ Winogr. և վառ դեղնավուն 
գունանյութ սինթեզող Cytophaga ԽէՑՕ Winogr. ցելյուլոզ քայքայող տեսակները:

Վիճակագրական վերլուծության արդյունքներով հաստատված է, որ գիտափորձերի 

արդյունքները ստույգ են, Ցէ տեսակի բակտերիական միջատասպաններով ցողված և 

չցողված անտառային դարչնագույն հողերում քայքայված վուշե գործվածքի 

զանգվածների միջև չկան տարբերություններ, նույնական են եղել նաև ցելյուլոզ 

քայքայող մանրէների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:

ԳԼՈՒԽ 7. ՏԵՂԱԿԱՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, 

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բնական մահով մահացած թրթուրներից ՁՊԱ-ի վրա մեր կողմից առանձնացված

8խՇհՏ-68, և Ց է^-Ց շ շւոամների

կենսաքիմիական առանձնահատկություններն 

լաբորատոր պայմաններում:

Հետազոտության արդյունքներից պարզվել 

շտամները պրոկարիոտ են, Գրամ դրական,

ձևաբանական,

ուսումնասիրվել

ֆիզիոլոգիական և 

են 2017-2018 թթ.

է, որ առանձնացված բակտերիական 

բջջապատի մակերևույթին պատյան

(կապսուլա) չեն ձևավորում, մտրակների դասավորությունը պերիտրիխ է (ամբողջ 

մակերևույթով);

13է տեսակի հարուցիչների աճի ծերացման վաղում (ցանքից 2-3 օր անց) բջջում 1:1 
հարաբերակցությամբ ձևավորել են էնդոսպոր և թրթուրների համար մահացու 
էնդոթույն բյուրեղային մարմնիկ:

Առանձնացված շտամների առանձնահատկություններից կախված, պինդ 
սննդամիջավայրերի վրա (ՄՊԱ, ՕԱԱ, Չապեկ) չափերով առավել խոշոր գաղութներ 
ձևավորել է 6է£0հՏ-73-ը' 8,9 (ՕԱԱ) - 12,8 մմ (ՄՊԱ): Գաղութների միջին չափերի 
նվազման միտում, հաջորդականության սկզբունքով ցուցաբերել են 13է£(;հՏ-68 (7,2 - 11,2 
մմ) և 13է£րհտ-92 (6,8 - 9,8 մմ) շտամները:

Բակտերիական շտամները հետազոտված պինդ սննդամիջավայրերի վրա 
ձևավորել են կլորավուն, փայլատ, անհարթ, տրամատ կտրվածքով (պրոֆիլով) թույլ 
ուռուցիկ գաղութներ: 13է£(;հՏ-68-ի և 13է£(;հտ-92-ի գաղութները բաց կրեմագույն են,
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2. Տնտեսական արդյունավետության հաշվարկներով հաստատված է, որ կաղնու
սաղարթում համատեղ բնակեցված ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի թրթուրների 
դեմ առանձին В1:ЕСНЗ-68, В1:ЕСНЗ-73, В1:ЕСНЗ-92 կուլտուրալ հեղուկներով պայքար
իրականացնելս ծախսված յուրաքանչյուր դրամն ապահովում է 2,71 դրամի զուտ 
եկամուտ:

3. Հաստատված է նաև, որ ոսկետուտի թրթուրների զանգվածային բռնկումը 
կաղնու միևնույն ծառի վրա ընթանում է չորս փուլով :

4. Թրթուրների սնման ընթացքում կաղնու ծառերի տերևազրկման արդյունքում 
առավելագույն վնասը հասցվում է զանգվածային բռնկման երրորդ փուլում, իսկ 
չորրորդ փուլը բնորոշվում է երրորդ փուլում ձևավորված մեծաքանակ թրթուրների 
թվաքանակի կտրուկ անկմամբ:

5. Ձմեռային գործող բների կշռով (դրանդում առկա թրթուրների քանակով) 
հնարավոր է հիմնավորել ոսկետուտի թրթուրների դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը:

6. Առևտրային լեպիդոցիդ միջատասպան բակտերիական պատրաստուկի 
թողարկման հիմք կազմող 13է уаг. киг^ак'Рь ցողման արդյունքում անտառային 
դարչնագույն հող ընկնելիս պահպանվում է 3, իսկ բնական մահով մահացած 
թրթուրներից' մեր կողմից մանրէաբանական եղանակով առանձնացված В1:ЕСНЗ-68, 
В1:ЕСНЗ-73, В1:еснз-92 շտամները' 4 ամիս: 67 տեսակի բակտերիական միջատասպանների 
քանակությունը նվազեցնող գործոններից են բյուրեղ առաջացնող բակտերիաների 
հանդեպ անտագոնիստական դրսևորում ցուցաբերող հողաբնակ бос/7/ստ тевеыепсив, 
Вас. տթ., Տօրժոօ տթ., РетсНИит риЬеги1ит մանրէները:

7. Հաստատված է, որ հող ընկած բակտերիական միջատասպանները չեն 
կորցնում միջատասպան սպոր-բյուրեղային բաղադրամասեր սինթեզելու, ինչպես նաև 
ձմեռային երկրաչափի ցածր հասակի թրթուրների դեմ կենսաբանական բարձր 
արդյունավետություն դրսևորելու ունակությունը:

8. 6ք տեսակի բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված 
(ստուգիչ) անտառային դարչնագույն հողերից մեկուսացված և էշբի ագարային 
սննդամիջավայրի վրա աճած АгоТоЬасТег շհրօօշօշարո-\\ գաղութների երկամյա միջին 
քանակությունները վեգետացիայի շրջանում կրել են դինամիկական փոփոխություն' 
առավելագույն և նվազագույն քանակություններ դրսևորվելով համապատասխանաբար 
հունիսին և սեպտեմբերին: Ընդ որում փորձատեղամասերի (ցողված և չցողված) 
հողերից առանձնացված Аг. сИгоососсит մանրէները ցուցաբերել են ձևաբանական և 
ֆիզիոլոգիական հատկանիշների միատիպություն:

9. Պարզվել է, որ բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված 
անտառային դարչնագույն հողերում ամոնիֆիկացիան իրականացնում են 
ֆիզիոլոգիական տարբեր խմբերի մանրէներ' ոչ սպորավոր և սպորավոր 
բակտերիաներ, ակտինոմիցետներ և մանրադիտակային սնկեր, որոնց քանակները 
վեգետացիայի շրջանում փոփոխվել են: Ամոնիֆիկատորներից առավելագույն և 
նվազագույն քանակներ ունեցել են համապատասխանաբար ոչ սպորավոր 
բակտերիաներն ու մանրադիտակային սնկերը:

10. Պարզվել է, որ վուշե գործվածքի քայքայումը վեգետացիայի շրջանում 
բակտերիական միջատասպաններով ցողված և չցողված անտառային դարչնագույն
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հողերում կրում է միատիպ դինամիկական փոփոխություն, և գործվածքն ակտիվորեն 
քայքայում են միքսոբակտերիների երկու տեսակ:

11. Հետազոտության արդյունքներով բացահայտվել է, որ արտաբջջային 
կատալազի ակտիվությունը ցողված և չցողված անտառային դարչնագույն հողերում 
վեգետացիայի շրջանում կրում է միատիպ դինամիկական փոփոխություն:

12. Միջատասպան բակտերիական հարուցիչները (13է£(;հՏ-68, 13է£(;հտ-73, 13է£(;հտ-92)
ՄՊԱ, ՕԱԱ և Չապեկ պինդ սննդամիջավայրերի վրա առանձին աճելիս ձևավորում են 
չափերով միմյանցից տարբերվող գաղութներ, վեգետատիվ բջիջներ, էնդոսպորներ և 
էնդոթույն բյուրեղային մարմնիկներ: Բակտերիական միջատասպանները միմյանցից 
տարբերվել են նաև շաքարների յուրացման առանձնահատկությամբ: Աճի ոչ 
նպաստավոր ջերմաստիճանային պայմաններում (37-39°Շ) բակտերիական
միջատասպանները ՄՊԱ սննդամիջավայրի վրա ձևավորել են մեծ քանակությամբ 
դիսոցված Տ (հարթ) տիպի գաղութներ, որոնցում առկա բակտերիաները սպորների 
համեմատ սինթեզել են սակավաթիվ քանակությամբ միջատասպան բյուրեղային 
մարմնիկներ:

13. Վիճակագրական ցուցանիշներով հաստատված է, որ գիտափորձերի
արդյունքները հավաստի են, փորձնական և չափանմուշային տարբերակներում 
դրսևորված կենսաբանական արդյունավետության, Ցէ տեսակի բակտերիական
միջատասպաններով ցողված և չցողված (ստուգիչ) անտառային դարչնագույն հողերում 
քայքայված վուշե գործվածքի զանգվածների, ցելյուլոզ քայքայող մանրէների 
տեսակային կազմի, մոլեկուլային ազոտ ֆիքսող ժճօքօծօշքշր շհրօօշօշշսրո֊\\ 
գաղութների քանակության, ամոնիֆիկատորների քանակության և տեսակային կազմի, 
արտաբջջային կատալազի ակտիվության ցուցանիշների միջև արժանահավատ 
տարբերություններ չկան:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈԻԹՏՈԻՆՆԵՐ
Կաղնուտ անտառտեղամասերում ձմեռային երկրաչափի N1, ոսկետուտի 11-111 

(ցածր) հասակի թրթուրների դեմ կենսաբանական և տնտեսական բարձր 
արդյունավետություն ապահովելու նպատակով առաջարկվում է օգտագործել բյուրեղ 
առաջացնող միջատասպան 6է£(;Ւ|Տ-68, 6է£(;հտ-73, 13է£(;Ւ|տ-92 բակտերիաների հիման վրա 
առանձին թողարկված 3 լ/հա ծախսի նորմայով բակտերիական խտանյութ' 1000 լ/հա 
աշխատանքային հեղուկի ծախսով:

Ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի միջին հասակի (համապատասխանաբար' III- 
IV և ^ ^ )  և հասակավոր (համապատասխանաբար' V և VI-VII) թրթուրների դեմ 
առաջարկվում է օգտագործել բակտերիական (6է£0հՏ-68, 6փՇհտ-73, 6խՇհտ-92) որևէ
շւոամի հիման վրա թողարկված կուլտուրադ հեղուկ (տիտրը' 600 մլն սպոր/մլ) + 0,003% 
ամպլիգո զուգակցություն' 1000 լ/հա աշխատանքային հեղուկի ծախսով:

Ոսկետուտի դեմ պայքարի միջոցառումներն իրականացնել, երբ կաղնու 3 մ3 
սաղարթում առկա է կաղնու մանր ճյուղերից առանձնացված 1-2 ֊գրամանոց (բնում' 
194-283 թրթուր) մեկից ավելի կամ 3-4 ֊գրամանոց (բնում' 433-618 թրթուր) ձմեռային 
գործող մեկ բույն:
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Անտառային դարչնագույն հողատիպով անտառտարածքներում առաջարկվում է 
տերևակեր ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի թրթուրների դեմ լայնորեն կիրառել 
առանձին 13է£ւ;հՏ-68, 13է£ւ;հտ-73, 6փշհտ-92 կուլտուրալ հեղուկները, քանի որ 600 մլն 
սպոր/մլ տիարով հարուցիչները բարձրարդյունավետ են նշված ֆիտոֆագերի ցածր 
հասակի թրթուրների դեմ և ցողման արդյունքում հարուցիչները անտառային 
դարչնագույն հող ընկնելիս բացասաբար չեն ազդում նշված հողատիպի բերրիության 
ցուցանիշների, մասնավորապես մոլեկուլային ազոտ ֆիքսող հողաբնակ ձճ. 
շհրօօշօշօյրո~\\ քանակության, ամոնիֆիկատորների քանակության և տեսակային 
կազմի, հողում տեղադրված վուշե գործվածքի զանգվածի քայքայման 
ինտենսիվության, ցելյո ւլոզ քայքայող մանրէների տեսակային կազմի և հողի 
արտաբջջային կատալազի ակտիվության վրա:

Տեղական բակտերիական հարուցիչների հիման վրա թողարկված կուլտուրալ 
հեղուկներով ձմեռային երկրաչափի և ոսկետուտի տարբեր հասակի թրթուրների դեմ 
անտառտարածքներում պայքար իրականացնելու նպատակով հրահանգ է կազմվել և 
փոխանցվել Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի անտառտնտեսությունների 
համապատասխան մասնագետներին:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

1. Չապանյան Ե.Ն., Սարգսյան Մ.Ա. Bacillus thuringiensis տեսակի հիմքով 
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ձմեռային երկրաչափի թրթուրների դեմ //Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 
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ЧАПАНЯН ЕЛЕНА НОРАЙРОВНА

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕСА ОТ ГЛАВНЕЙШИХ 
ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ МЕСТНЫМИ КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩИМИ 

БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНСЕКТИЦИДАМИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ В 
УСЛОВИЯХ АРАГАЦОТНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗЮМЕ
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fiber decomposition, which provides Bt-type bacteria the opportunity for a wide range of 
application in the integrated pest management system.

In the form of instructions we have recommended the forest enterprises of the 
Aragatsotn and Kotayk regions to apply the culture liquids of entomopathogenic bacteria 
BtECHS-68, BtECHS-73 and BtECHS-92 individually and combined with sublethal concentration of 
ampligo as an environmentally secure and highly efficient measure against the larvae of 
winter moth and brown-tail moth in the forest areas.

The discussed culture liquids used against the mentioned pests are also applicable in 
other regions of the republic.
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