ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Сургалтын 4-р модуль: Таримал ургамлын үр, сорт
Сэдэв: Таримал ургамлын сорт. – 2-р хичээл – 90 минут

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Буудай - Triticum aestivum
(өвөлжих ба зусах буудай)
– Монгол оронд ургалтын хугацаа
маш богино учраас зөвхөн зусах
буудай тариалдаг.

1. Ургамал зүй, тариалангийн ач
холбогдол
2. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд

3. Ургалтын физиологи,
ургацын хүчин зүйлс

Модуль 4

4. Ашигтай шинж чанарууд,
сорт сонгох шалгуур
үзүүлэлтүүд

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

1

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

1. Ургамал зүй, тариалангийн ач холбогдол
➔ Үетний овогт (Poaceae) харъяалагдана. Үетэн ургамлууд буталж, нэг үрнээс хэд хэдэн иш
ургадаг.

ÄhrenТүрүү
spindel

➔ Ургамал зүйн хувьд нэг наст залаат өвс. Үрийн болц гүйцсэний дараа эх ургамал нь үхэж,
харин болц нь гүйцсэн үр түрүүнээсээ унаж, ирэх жил нь ургана.
➔ Түрүү нь 2 эгнээтэй. Түрүүнд түрүүхэйнүүд дээр дээрээ солбиж
байрлана. Түрүүхэй бүр түрүүний нэг үенд байрлана.

Түрүүхэй

6

➔ Нэг түрүүхэй 9 хүртэл цэцэгтэй бөгөөд тэдгээрээс ихэвчлэн 1-3,
ховор тохиолдолд 5 хүртэл цэцгэнд үр үүснэ!

5

➔ Өөртөө тоос хүртээдэг тул хураасан үрийг эргүүлэн
тариалж болно.
➔ Түрүүний сахалтай ба сахалгүй сортууд байдаг.
сахалгүй

4

3

2

11

сахалтай

66
55

33
11

44

22

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

2

1. Ургамал зүй, тариалангийн ач холбогдол

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Түрүүхэйн бүтэц:

Тоосоо гөвөх (цэцэглэлт):
Цэцэглэлт:

3

Ерөнхий

Зусах
буудай

- түрүүнд: дунд хэсгээс үзүүрт
чиглэх дарааллаар
- түрүүхэйнд: түрүүхэйн
угнаас үзүүрт чиглэх
дарааллаар (1 -> 2 -> 3)

2

→ Цэцэглэх хугацаа:

1

Зусах рапс

Модуль 4

→ Цэцэглэх дараалал:

- Нэг түрүүхэйд хэд хэдэн цэцэг
агуулагддаг.
- Зурагт үзүүлсэн түрүүхэй 3
цэцэгтэй байна. Иймд түрүүхэй
бүрт 3 үр бүрэлдэх боломжтой.
- 4 = үр боловсрох орон
- 2 = дохиур
- 6,7,3,1 = хайрснууд: түрүүхэйд
дээд, доод хайрс, цэцгийн гадна,
дотор хайрс

- 1 цэцэг
- 1 түрүүхэй
- 1 түрүү
- 1 ургамал

→ 1 цаг
→ 12 – 24 цаг
→ 1 долоо хоног
→ 1 долоо
хоногоос дээш

Буудайн
үрийн бүтэц:

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

3

1. Ургамал зүй, тариалангийн ач холбогдол

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

➔ Цардуулт хүнсний ургамлууд дотроос буудай хүнсний ач холбогдлоороо эрдэнэ шиш, тутаргын
дараа 3-т эрэмбэлэгддэг.
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

➔ Үр тарианы ургамлуудаас зөвхөн буудайг дэлхийн уур амьсгалын бүх бүсүүдэд тариалдаг.
➔ Буудайн үрэнд ойролцоогоор 70% цардуул, 10-16% уураг, 13-15% ус, үлдсэн хэсэгт нь тос,
эслэг, эрдэс бодис, витаминууд агуулагддаг.

➔ Голчлон талх, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд, бага хэмжээгээр спирт, пиво үйлдвэрлэлд
ашиглах ба хүнсний стандартад нийцэхгүй буудайг малын тэжээлд шилжүүлдэг.
➔ Буудайн үрэнд (глиадин, глютенин зэрэг уургаас бүрдэх) цавуулаг агуулагддаг учраас бусад үр
тариатай харьцуулахад буудайн гурил зуурмаг бэлтгэж, талх, нарийн боов үйлдвэрлэхэд
хамгийн тохиромжтой.

==> Буудайн сортууд цавуулгийн
агууламж, чанараар ялгаатай.
==> Сорт сонгохдоо ургацын
чанарын үзүүлэлтүүдийг
харгалзах хэрэгтэй.
Ургацын чанар сайн байх тусам
өндөр үнээр борлуулах
боломжтой.
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

==> Ургацын чанар сайтай сортууд
гэхдээ ихэвчлэн ургац багатай.

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Буудайн өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд ба ургацын хүчин зүйлсийн талаар мэдлэг эзэмших нь дараах ач
холбогдолтой:
Ерөнхий

Зусах
буудай

➢ соёололтоос хойших ургалтын үе шатуудыг ургамлын гадаад төрхөөр тодорхойлохдоо тухайн үе шатанд
ургамлын дотор ямар өөрчлөлт явагдаж байгааг мэддэг байх,
➢ ургалтын үед талбайд хийгдэх технологийн үйлдлүүдийг таримлын ургалтын үе шатуудад нийцүүлэх,
жишээлбэл гербицидийг заасан үе шатанд нь хэрэглэх,
➢ агротехнологийн бусад арга хэмжээнүүдийг оновчтой төлөвлөх, хэрэгжүүлэх:

Зусах рапс

- хөрс боловсруулж, соёололт, цухуйлтад таатай нөхцөл бүрдүүлэх,
- үр суулгах гүнийг зөв тодорхойлж, тохирсон гүнд нь үрлэх замаар үр соёололтод шаардагдах чийгээ хөрснөөс
авах, төлөвлөсөн хугацаанд багтан цухуйх нөхцлийг бүрдүүлэх,
- ургацын хүчин зүйлс болон нэгж талбай дах ургамлын тоо, түрүүн дэх үрийн тоо, мянган үрийн жин, соёолох
чадвар зэрэг үзүүлэлтүүдээр үрийн нормыг зөв тооцоолох. Үрийн нормыг хэтрүүлбэл зардал ихсэж,
багадуулбал ургац буурах тул зөв тооцоолох нь маш чухал.
- буудайн ургалтын тодорхой үе шатанд хэрэгжүүлэхээр заасан ургамал хамгааллын арга хэмжээнүүдийн
хугацааг зөв тодорхойлох. Ургамал хамгааллын арга хэмжээг (ялангуяа гербицид, фунгицид, инсектицид цацах)
буруу хугацаанд хэрэгжүүлбэл буудайнд гэмтэл, согог үүсэх аюултай.

- усалгаатай тариаланд буудайг чийгийн эмзэг үе шатанд нь услах,

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

- ургалтын тодорхой үе шатуудад цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл, өвчин, хортон тархах зэрэг шалтгаанаар
ургалт саатсан бол үүнээс шалтгаалж ургацад ямар хохирол үүсч болзошгүйг тодорхойлох, ургацын бусад
хүчин зүйлсийг сайжруулахад чиглэсэн агротехнологийн арга хэмжээ авах (жишээ нь усалгаа, бордоо) замаар
болзошгүй хохирлыг нөхөх.
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

5

2. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд – Ерөнхий схем

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Бүх ургамлын өсөлт, хөгжилт фенологийн
дараах ерөнхий схемийн дагуу явагддаг:
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

0 = Соёололтоос цухуйлт хүртэл
1 = Навч үүсэх

2 = Салаа иш, мөчир үүсэх
3 = Өндрийн өсөлт / ишний хөгжил
4 = Ургалт эрхтнүүд үүсэх
5 = Ургал эрхтнүүд ил харагдаж эхлэх / цэцгийн
суурь үүснэ
6 = Цэцэглэлт
7 = Үр жимс үүсэх

8 = Үр, жимс боловсрох
9 = Эх ургамал үхэх, үр дормант хэлбэрт орох,
хураалтын болц гүйцэх
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

6

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (EC үе шатууд)

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

7

2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (1)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

EC 10: Навчны үзүүр цухуйна EC 11: 1 навч дэлгэгдэнэ EC 12: 2 навч дэлгэгдэнэ EC 13: 3
навч дэлгэгдэнэ

EC 09:
Соёололт
Үрнээс үндэс,
навч ургаж
эхэлдэг.
Ургалтад
зөвхөн үрэнд
агуулагдах
шим тэжээлийн
бодисуудыг
зарцуулна.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

EC 23: 3 салаа иш … EC 25 … 29

Хөрсөн доорх бутлалт EC 13-р шатнаас эхэлдэг. Хөрсний өнгөн хэсэгт
овоорсон ишний үеүд EC 21-р үеэс эхлэн хөрсөн дээр салаалан
ургана.
Буудайнд 9 хүртэл салаа иш ургах боломжтой. Гэхдээ Монгол оронд
ургалтын хугацаа богино тул дээд тал нь 3, ихэвчлэн 1-2 хажуугийн
ишний ургалт гүйцдэг.
Бутлалтын үедээ буудайн хүйтрэл, хуурайшил тэсвэрлэх чадвар
хамгийн өндөр байдаг.

EC 10-р үе шатнаас навчны ургалт эхэлж, ногоон масс
бий болно. Ургамлын ногоон масс бий болсноор
фотосинез явагдаж эхэлнэ. Хөрснөөс ус, шим
тэжээлийн бодис, агаараас нүүрхүчлийн хий авч,
нарны гэрлийн нөлөөн дор ургалтандаа шаардагдах
төрөл бүрийн бодисуудыг бий болгодог.
Энэ үе шатанд талбайд хог ургамал бага байх тусам
гэрэл, чийг, шим тэжээлийн бодисууд буудайн ургалтад
илүү сайн зарцуулагдана.

- Үр хоорондын зай их байх тусам бутлалт сайжирна.
- Эрт тариалах тусам бутлалт сайжирна. Тариалалт оройтвол (V сарын
20-доор) ихэвчлэн нэг л салаа ишинд түрүү ургадаг

Үр том байх
соёолж шим
тэжээлийн
бодисоор сайн
хангагдана!
→ Үрийн
чанар!
Сургалтын зорилтот бүлэг:

EC 21: Эхний салаа иш үүснэ

Эрт тариалахад үрийн норм багасч, зардал хэмнэгдэнэ.
Бутлах чадвар түүнчлэн сортоос ихээхэн хамаарна.

→ Агрономчид
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2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (2)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Гол хатгалт: Гол ба салаа ишнүүд үелэж ургана. Ургалт гол ишнээс эхэлнэ. Иш бүрт 5 орчим үе үүснэ. Гол хатгалтын үед чийг, шим тэжээлийн бодисын хэрэгцээ
хамгийн өндөр байна.
EC 30: Гол хатгалтын эхэн: Гол ба салаа ишнүүд эгц шулуун болно. Гол ишийг зүсэж үзвэл бутлалтын зангилаанаас 1 см орчим зайд түрүүний үзүүр харагдана.
EC 31 (1 үетэй үе шат): Ишний 1 дэх үе хамгийн доод үенээс (бутлалтын зангилаанаас) 1 см зайд харагдана.
EC 32 (2 үетэй үе шат): Ишний 2 дахь үе 1 дэх үеэс 2 см орчим зайд харагдана.
EC 33: Ишний 3 дахь үе 2 дахь үеэс 2 см орчим зайд харагдана.
EC 37 (туг навч ургах үе шат): Туг навч (сүүлийн навч) хуйларсан хэлбэрээр ургаж эхэлнэ.
Модуль 4

EC 39 (Туг навчны хальсанцар үүсэх үе шат): ТУг навчны ургалт гүйцэж, хальсанцар нь харагдана.

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (3)

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (4)

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Гол хатгалт (EC 31-39): Иш
уртасна. Ишийг зүсэж, ургалтын
үе шатыг нарийвчлан
тодорхойлно.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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EC 83

2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (5)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

EC 75

Түрүүлэлт

Ерөнхий

Түрүүний өсөлт,
хөгжилт

Зусах
буудай

EC 89

Зусах рапс

47/49
Түрүүний үзүүрийн сахал
цухуйх
EC 47: Туг навчны угларга
нээгдэнэ

Түрүүлэлт
EC 51: Түрүүлэлтийн эхэн үе
– туг навчны угларгаас түрүүний үзүүр цухуйна (дээрээсээ,
эсвэл хажуу талаасаа ил харагдана)

EC 49: Түрүүний үзүүрийн
сахал цухуйх үе
Түрүүний үзүүрийн сахал туг
навчны угларгаар цухуйна.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

1 см

EC 55: Түрүүлэлтийн дунд үе
– түрүүний тэн хагас нь ил харагдана
EC 59: Түрүүлэлтийн төгсгөл үе
– түрүү бүтнээрээ ил харагдана

1 см

1 см

Түрүүлэлтийн төгсгөл үед түрүүн дотор цэцэглэлт, тоос
хүртээлт явагдаад эхэлсэн байдаг. Тоосовч тоосоо гөвж,
хоосорсныхоо дараа ил цухуйж харагдана.

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Буудайн өсөлт, хөгжилтийн гол үе шатууд (6) – Болц

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Сүүн болц (EC 71 - 75 - 79)

Үр боловсорч, болц нь гүйцэх (EC 81 – 85 – 89)

Сүүн болцын эхэн, дунд, төгсгөл үе: үр гаднаа
ногоон, дотор тал нь сүү шиг.

EC 85: Аарцан болц – Үрийн дотор тал зөөлөн боловч хуурай. Хумсаар дарахад хумсны мөр
эргээд арилна.
EC 87: Шар болц – Хумсны мөр арилахгүй
EC 89: Бүрэн болц – Үр хатуурч, эрхий хурууны хумсаар нилээд хүчилж байж хагалахаар
болно.

EC 71: эхний үрнүүд томорч, хэмжээнийхээ
хагаст хүрнэ.
EC 75: (Сүүн болцын дунд үе): бүх үрнүүд
хэмжээндээ хүрнэ.
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Энэ үе шатанд чийгийн хангамж сайтай байвал
үрийн өсөлт, хөгжил сайн явагдаж, мянган
үрийн жин, эзлэхүүн жин сайтай болно.
Сургалтын зорилтот бүлэг:

EC 92: Хураалтын болц
– Үр бүрэн хатуурч, чийгийн агууламж 13.5-15.5% хүрнэ. Хураахад тохиромжтой!

→ Агрономчид

EC 92

13

3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (1)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Буудайн ургалтын явцад хөрс, ургамалд ямар процесууд явагддаг вэ?
Ерөнхий

EC 00-09 үе шат:
Тариалалтын дараа ➔ хөрсөнд

Зусах
буудай

Зусах рапс

Үр соёолоход 20-30 мг ус
шаардагдана. Соёо ургахдаа үрийн
жингийн 30 орчим хувьтай дүйцэх
ус зарцуулна.
- чийг авсан үр хөөж, улмаар
соёолж эхэлнэ.
- соёо үндэслэж, эхний навч
ургана.
Буудайн үрнээс 3-4 соёоны үндэс
ургана = анхдагч үндэсний систем

Модуль 4

Соёоны үндэс хөрсөнд гүн
нэвтрэхийн тулд хөрс дагтаршаагүй
байх шаардлагатай:
→ үндэс хөрсний гүнд нэвтэрснээр
цаг агаар хуурай үед ургамлыг
чийгээр хангах чадвартай болно.

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (2)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

EC 10
– Эхний
навч
(соёоны
хальс
буюу
колеоптилээс)
хөрсний
гадаргад
ил гарч
ирнэ.

EC 12 – 2 дахь навчны ургалт гүйцнэ

2 дахь
навч

эхний навч

колеоптил

Модуль 4

1 см

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (3)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Соёололтоос
цухуйлт (хөрсний
гадаргыг нэвтэлж
гарч ирэх), навч
үүсэх хүртэлх EC үе
шатууд

EC 00-с EC 13
хүртэл
Зорилго:
аль болох үрнээс
амьдрах чадвартай
ургамал ургуулах.

Модуль 4

Амьдрах чадвартай
цухуйлт олон байх
тусам нэг м²-т ногдох
ургамлын тоо өндөр
байна!

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (4)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

EC 21-29 – Бутлалтын үе шат – Цухуйсан ургамалд салаа иш үүсэх
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4

Бутлалтын
зангилаа =
бутлалтын
зангилаанд салаа
ишний ёзоорууд
үүсч, салаалан
ургаж эхэлнэ.
Салаа иш бүр
тусдаа үндэслэнэ
➔ хоёрдогч үндэс
буюу титэм үндэс.
Хоёрдогч
үндэснүүд
хөрсөнд 30 см
орчим гүн нэвтрэх
ба хөрсний энэ
давхарга дахь
үндэсний нийт
массын 80%-ийг
бүрдүүлдэг.
Бутлалтын
зангилаа хөрсний
өнгөн давхаргад
байрлана.

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

Хөрсөн доорх
ишний суналт
Бутлалтын
зангилаа хөрсний
өнгөн давхаргад,
яг гадарга доор
байрлана.
Хэрэв үрийг хэт
гүн суулгавал
бутлалтын
зангилааг хөрсний
өнгөн хэсэг рүү
дөхүүлэхийн тулд
хөрсөн доорх иш
өөрөө сунаж өгдөг.
→ дөнгөж
цухуйсан
ургамалд илүү
ачаалал өгч,
амьдрах чадварыг
сулруулж,
бутлалтыг
багасгадаг!

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (5)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Үрийг хэт гүн
суулгаснаас бутлалт,
үндэсний ургалтад
үүсэх үр дагавар:
Хэт гүн үрлэсэн (EC 23):
- хөрсөн доорх иш
сунасан
- үндэсний хөгжил сул
- бутлалт муу
- цөөн навч ургах тул
фотосинтезийн эрч сул

Тохиромжтой гүнд
үрлэсэн (EC 27):
- хөрсөн дор иш сунаагүй
- үндэсний хөгжил сайн
- бутлалт сайн
- олон навчтай
- нийт ургамлын өсөлт,
хөгжилт сайн
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (6)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Хэт олон салаа иш ургах нь (хэт хүчтэй
бутлалт) ашиггүй!
→ Салаа иш олшрох тусам түрүү богиносож,
цөөхөн үетэй, цөөхөн түрүүхэйтэй болно.
→ гол ишний түрүү хамгийн урт байдаг.
→ 1, 2 дахь салаа ишний түрүү гол ишний
түрүүнээс богино.
➔ Монгол орны нөхцөлд ургалтын хугацаа
богино учраас бутлалт харьцангуй бага!
- ихэвчлэн 1, заримдаа 2 салаа иш ургана
= гол иш + 1 салаа иш ургах,
эсвэл тариалалтын хугацаанаас
хамаарч салаа иш огт ургахгүй (зөвхөн
гол иш ургах) байх нь ч цөөнгүй
тохиолддог.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (7)
Буудайн ургацын хүчин зүйлс:
1. Амьдрах чадвартай соёо олон, жигд цухуйх тусам нэгж м² талбайд ногдох ургамлын тоо ихэснэ!
2. Бутлалт сайтай ургамалд түрүүтэй 1–2 салаа иш ургана.
Ургацын эхний хүчин зүйл: Нэгж талбайд ногдох түрүүтэй ишний тоо = Ургалтын нягт

1.

➔ түрүүлэлтийн коэффицент буюу нэг ургамалд ургасан түрүүтэй ишний тооноос хамаарна
(нийт ургамлын тоо, нийт ишний тооны харьцаа жишээ нь 1:3 эсвэл 1:2, эсвэл 1:1.5 г.м)

Зусах
буудай

Зусах рапс

Түрүүлэлтийн коэффицентийг (талбай, сорт тус бүрээр) хэрхэн тодорхойлох вэ?
➔ энэ үзүүлэлт ирэх жилийн үрийн нормыг тооцоход чухал хэрэгцээтэй!
Ашиглах материал:

50 см (талбай 0.25 м²), эсвэл 0.71 см (0.5 м²) талтай квадрат хэлбэрийн металл буюу
модон хийцтэй тооллогын рам

Тариалалтын дараа: Талбайн хэд хэдэн байршилд тооллогын рамыг тавьж, рам доторх ургамлуудыг
тоолж, нэг м²-т шилжүүлэн тооцно. Тооллого хийсэн байршлуудаа тэмдэглэнэ.

Тооллогын
рамыг
үрлэгээний
эгнээнүүдэд
диагоналиар
байрлуулна.

Ургац хураалтын өмнө: Өмнө нь тооллого хийсэн байршлууддаа дахин рамаа тавьж, түрүүтэй
ишийг тоолон, нэг м²-т шилжүүлэн тооцно.
Жишээ:
Тариалалтын дараа тоолсон ургамлын тоо дунджаар:

225/м²

Ургац хураалтын өмнө тоолсон түрүүтэй ишний тоо дунджаар:

270/м²

Модуль 4

➔ Түрүүлэлтийн коэффицент:

270/225 = 1.2

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Дүгнэлт: Цухуйсан ургамал бүрээс дунджаар түрүүтэй 1.2 иш ургасан.
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (8)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Бутлалтын үед (ойролцоогоор EC 23-р үе шатнаас эхлэн) ишний үзүүрт (ургалтын шовгорт) навч үүсгэх
цагиргуудад түрүүхэй үүсгэх цагиргууд давхцан бий болсныг давхар цагирагтай үе гэж нэрлэдэг.
Ерөнхий

- ишний үзүүрт түрүүний үеүд тодорч, түрүүхэйн ба цэцгийн суурь үүснэ.
Давхар цагирагтай үеийн үргэлжлэх хугацаа
голчлон сортоос хамаарна. Түрүүний урт, түрүүн
дэх үрийн тоонд нөлөөлөх чухал үзүүлэлт!

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Түрүү 22, эсвэл 14 үетэй байх
нь ургацад шууд нөлөөлнө!
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (9)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Бутлалтын төгсгөл үеэс (EC 27) гол хатгалтын эхэн үе (ойролцоогоор EC 32/33) хүртэл:
Ерөнхий

➔ цэцгийн суурь тодорч, нэг түрүүхэйд байх цэцгийн тоо тодорхой болно (түрүүний үе бүрт нэг түрүүхэй)!
➔ нэг түрүүхэй дэх цэцгийн тооноос нэг түрүүхэйд бий болох үрийн тоо хамаарна.

Зусах
буудай

Ein
Нэг
Ährchen
түрүүхэй
mit
хэд хэдэн
mehreren
цэцэгтэй
Blüten
(цэцгүү(spä-ter
дээс үр
Körner)
үүснэ)

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

22

3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (10)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Буудайн ургацын хүчин зүйлс:
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

➢ Амьдрах чадвартай соёо олон, жигд цухуйх тусам нэгж м² талбайд ногдох ургамлын тоо ихэснэ!
➢ Бутлалт сайтай ургамалд түрүүтэй 1–2 салаа иш ургана.

1. Ургацын 1-р хүчин зүйл: Нэгж талбайд ногдох түрүүтэй ишний тоо = Ургалтын нягт
➔ түрүүлэлтийн коэффицент буюу нэг ургамалд ургасан түрүүтэй ишний тооноос хамаарна
(нийт ургамлын тоо, нийт ишний тооны харьцаа жишээ нь 1:3 эсвэл 1:2, эсвэл 1:1.5 г.м)

2. Ургацын 2 дахь хүчин зүйл: Түрүүн дэх үрийн тоо
➔ түрүүний үеийн тоо болон түрүүхэйн дэх үрийн тооноос хамаарна

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (11)

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Дараах нөхцлүүд бүрдсэн үед өндөр ургац авах боломжтой:
1. талбайн м2 тутамд ногдох түрүүтэй ишний тоо хангалттай олон
(талбайн цухуйлт, бутлалт)
2. түрүүн дэх үрийн тоо хангалттай олон (давхар цагирагтай үе, цэцэг үүсэх),
3. үрийн жин, хэмжээ хангалттай том.
Үрийн хэмжээ, жин сүүн болцын үед (EC 71 – 79) bestimmt!
→ сүүн болцын үед чийг, шим тэжээлийн бодисын хангалттай бөгөөд сүүн болц удаан үргэлжлэх тусам үрийн
цутгалт сайн байна.
→ үрийн хэмжээ, жинг тооцох үзүүлэлт нь мянган үрийн жин (МҮЖ) – граммаар илэрхийлдэг.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

3. Ургалтын физиологи, ургацын хүчин зүйлс (12)
Буудайн ургацын хүчин зүйлс:
➢
➢

Зусах
буудай

Зусах рапс

Амьдрах чадвартай соёо олон, жигд цухуйх тусам нэгж м² талбайд ногдох ургамлын тоо ихэснэ!
Бутлалт сайтай ургамалд түрүүтэй 1–2 салаа иш ургана.
1.

Нэгж талбайд ногдох түрүүтэй ишний тоо (ургалтын нягт, ш/м²)
→ түрүүлэлтийн коэффицент буюу нэг ургамалд ногдох түрүүтэй ишний дундаж тоог 1 м²-т шилжүүлж
тодорхойлно.

2.

Түрүүн дэх үрийн тоо (ш)
→ түрүүний үеийн тоо (= түрүүний урт) ба нэг түрүүхэй дэх үрийн тоог үржүүлж тодорхойлно.

3.

Мянган үрийн жин (г)
→ үрийн хэмжээ, жинг 1000 ширхэг үрийн жингээр (грамм) илэрхийлнэ.

Өгөгдөл (жишээ): 1 м²-т түрүүтэй 300 иш; 1 түрүүнд дунджаар 25 үр; МҮЖ 37 г
Ургацын тооцоо:

= 300 × 25 = 7500 × 37 = 0.2775 кг/м²
× 10000 м² = 2775 кг/га
/ 100 (1 ц = 100 кг) = 27.75 ц/гa

Модуль 4

Ургацын 3 хүчин зүйл бүрэлдэх үе шатуудад цаг агаар тааламжгүй (хүйтрэл, халалт, ган) байвал ургац буурна,
➔ цаг агаарт нөлөөлөх боломжгүй!

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Мөн навчны өвчин, хортон тархвал фотосинтезийг сулруулж, ургац бууруулна.
➔ ургамал хамгааллын арга хэмжээнүүдээр зохих түвшинд нөлөөлөх боломжтой!

➢

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

4. Ашигтай шинж чанарууд, сорт сонгох шалгуур үзүүлэлтүүд
Зусах буудайн сорт сонгоход юуны өмнө дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзаж үзнэ:
1 Болц (болц гүйцэх
хугацаа)
2 Хүйтэн тэсвэрлэх
чадвар
3 Ган, халуун
тэсвэрлэх чадвар
4 Ургацын түвшин

5 Ургацын чанар
6 Фузариум
тэсвэрлэх чадвар
7 Бусад өвчин
тэсвэрлэх чадвар
8 Ургацын бүтэц

9 Түрүүний соёололт

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

10 Ишний тэсвэр

90-115 хоногт болц нь гүйцдэг байх. Сибирь, Казахстан, Канадын сортуудыг сорт сорилтод
хамруулж, Монгол орны нөхцөлд тохирох эсэхийг шалгах нь зүйтэй.
Энэ үзүүлэлтийг сорт сорилтоор үнэлнэ. Эрт тариалдаг сортуудад илүү чухал ач холбогдолтой.
Энэ үзүүлэлтийг сорт сорилтоор үнэлнэ. Хуурай бүс нутагт онцгой ач холбогдолтой, ургацын
тогтвортой байдалд шууд нөлөөлнө (ургацын хэлбэлзэл бага).
…-ээс ... хүртэл гэсэн ерөнхий утга хангалтгүй. Хэд хэдэн байршилд олон жилийн туршилт тавьж, үр
дүнд нь статистик шинжилгээ хийж, сортуудын ургацын түвшин, сорт хоорондын зөрүүг нарийвчлан
тооцох шаардлагатай.
Чанартай ургац хураах зорилго тавьсан бол сорт сонгохдоо гурилын чанар, уургийн агууламж,
седиментацийн утга зэрэг чанарын үзүүлэлтүүдийг онцгойлон авч үзнэ.
Түрүү, үрэнд халдварлаж, үрийг улайруулна. Өвчилсөн үрэнд агуулагдах деоксиниваленол (DON),
зеараленон (ZEA) зэрэг бодисууд хүн, малд маш хортой. Фузариум тэсвэрлэх чадварыг сорт
сонголтод анхаарвал зохино.
Ялангуяа мөөгөнцрийн гаралтай өвчлөл ургацыг ихээр бууруулдаг. Хор цацахад эдийн засгийн ашиг
багатай учраас сортын өвчин тэсвэрлэх чадвар маш чухал.
Сортын онцлогоос хамааран ургац бүрэлдэх бүтэц нь харилцан адилгүй байдаг. Жишээ нь зарим
сорт бутлалт сайтай, зарим нь түрүүн дэх үрийн тоо ихтэй, эсвэл мянган үрийн жин нь өндөр г.м.
Сортуудын ялгааг сорт сорилтоор тодорхойлно. Хөрс боловсруулалт, үрийн норм, бордоогоор
дамжуулан зохих түвшинд нөлөөлөх боломжтой.
Болц гүйцсэн үед удаан хугацаагаар бороо орж, чийг ихтэй байвал түрүүн дэх үр соёолж, ургацын
чанарыг муутгах эрсдэл үүсдэг (соёололт үрийн цардуулын бүтцийг алдагдуулж, улмаар уналтын
тоо багасна).
Цаашид бордооны хэрэглээ нэмэгдэж, тариалалтын өмнөх хөрс боловсруулалт, тариалалтын техник
сайжрах тусам ургалтын нягт нэмэгдэх тул буудайн иш тэсвэр сайтай байх, сорт сонголтод энэ
үзүүлэлтийг онцгойлон харгалзаж үзэх шаардлагатай болно.

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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Модуль 4
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Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид

27

