Сургалтын 4-р модуль: Таримал ургамлын үр, сорт

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Сэдэв: Таримал ургамлын сорт – 2-р хичээл – 45 минут
Ерөнхий

Зусах рапс:
Зусах
буудай

Зусах рапс

1. Ургамал зүй,
тариалангийн ач
холбогдол
2. Сортууд, сортын
селекци
3. Өсөлт, хөгжилтийн
үе шатууд
4. Ургалтын
физиологи, ургацын
хүчин зүйлс

Модуль 4

5. Ашигтай шинж
чанарууд, сорт
сонгох шалгуур
үзүүлэлтүүд

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

1. Ургамал зүй: Рапс (англиар Oilseed Rape, Canola) - Brassica napus
➢ Тоонолжин цэцэгтний (Brassicaceae) овогт харъяалагдана:
→ Олон зүйлийн (жишээ нь эгэл гаймуу) хог ургамалтай нэг овогт харъяалагддаг учраас
рапсын тариаланд гербицид хэрэглэхэд төвөгтэй,

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

→ Мөн байцаа, манжин, гич зэрэг төрөл бүрийн хүнсний ногоо уг овогт багтана.

➢ Цайвар ногооноос цэнхэр ногоон хүртэлх өнгийн навчтай, шар цэцэгтэй, нэг наст байцаалаг
ургамал, 1.8 метр хүртэл өндөр ургана.
➢ Иш нь орой хэсэгтээ хүчтэй салаалдаг – ишнээс хэд хэдэн мөчир салаалан ургаж,
цэцэглэдэг.
➢ Үр тогтсон цэцэгнээс хонхорцог үүсэх ба хонхорцог дотор үр ургаж, боловсорно.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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1. Ургамал зүй, тариалангийн ач холбогдол

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

➢ Баг цэцэг нь 20-с 60 хүртэл бундуу буюу цэцгийн цоморлигоос тогтоно. Цэцэг нь 4
дэлбээтэй, 1 үр боловсрох орон, 6 дохиуртай (өмнөх слайданд зураг үзнэ үү).
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

➢ Баг цэцгийн бундуунууд доороос дээш чиглэх дарааллаар цэцэглэнэ.
➢ Хонхорцог 4-9 см урттай, уртааш хоёр тасалгаатай дотроо 8-20 үр агуулна. Үрнүүд
хонхорцогны 2 тасалгааны дундах таславчинд шигдэн байрлана (өмнөх слайданд зураг
үзнэ үү).
➢ Рапсын үр жижиг, 1.5–3 мм голчтой.
➢ Өвөлжих, зусах рапс байдгаас Монголд зөвхөн
зусах рапсыг тариалдаг.
➔ Зусах рапс өвөлжих рапсаас дараах
үзүүлэлтүүдээр ялгардаг:

→ ургалтын хугацаа богино,
→ ургамлын өсөлт, хөгжилт сул,
→ жижиг үртэй,
→ тосны агууламж бага
→ ургац багатай.
➢ Рапс гадас хэлбэрийн хүчирхэг үндэстэй,
хөрсөнд 1.5 метр хүртэл гүн нэвтэрнэ.
Үндэсний хөгжил сул байвал хөрс хүчтэй
дагтаршсаныг илтгэнэ.
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

➢ Рапс голчлон өөртөө тоос хүртээдэг:
→ 70% өөртөө, үлдэх 30% нь шавжаар
(ялангуяа зөгий) болон салхиар тоос
хүртээдэг.
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

1. Ургамал зүй, тариалангийн ач холбогдол
➢

Рапсыг тосны зориулалтаар 600-гаад жилийн өмнөөс тариалж байна.

➢

Рапсын тос одоо ч гэсэн нөхөн сэргээгдэх чухал түүхий эдэд тооцогдож байна (хүнс, тэжээл, химийн түүхий эд,
шатахуун).

➢

Рапсын үрэнд тосны агууламж 55%-д хүрдэг. Тосыг нь шахаж авна.
Рапсын тосыг төрөл бүрийн зориулалтаар ашигладаг:

Зусах
буудай

Зусах рапс

•

техникийн зориулалтаар (жишээ нь дэнлүүний тос, угаалгын нунтаг, саван, техникийн тос, бензиний нэмэлт бодис),

•

химийн аж үйлдвэрт (будаг, хуванцар, даацын порлоны суурь бодис),

•

рапсын цэвэр тосыг шатахуун (биодизель) болгож ашиглах

•

хүнсний үйлдвэрлэлд (шингэн ургамлын тос, шарах хайрах зориулалттай хатуу шахмал тос) –физиологийн өндөр ач
холбогдолтой.

•

эмийн ба гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд.

➢

Рапсын шахдас болон шаар (тосыг нь шахсан үрний үлдэгдэл) уураг, энергийн агууламж сайтай, малд сайн тэжээл
болдог.

➢

Рапсын тосыг өмнө нь зөвхөн техникийн зориулалтаар ашигладаг байсан бол селекцийн ажлын үр дүнд хүнс,
тэжээлд ашиглах боломжтой болсон!
Рапсын үрэнд агуулагддаг байсан дараах хорт бодисуудыг 40 орчим жилийн өмнөөс селекцийн аргаар эрс багасгаж чадсан.
→ эрукын хүчил: хортой (дотор эрхтэн, зүрх судас өвчлүүлдэг), гашуун амттай. Одоо: рапсын үрэнд бараг байхгүй, 2%-иас хэтрэхгүй.
→ глюкозинолат: хортой (нойр булчирхайг өвчлүүлж, хоол, тэжээлийн шингэц муутгадаг - ялангуяа малд). Одоо: рапсын үрэн дэх
агууламж өмнө нь байсан түвшнийхээ 10 хүрэхгүй хувьд хүрч буурсан.
=> „00 сортууд“ бий болсноор рапсын тариалан улам өргөжиж, ач холбогдол нь нэмэгдсэн!

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

=> Рапсын тос найрлага дах эрүүл тосны хүчлүүдийнхээ үнэт чанараар оливийн тостой зэрэгцэх болсон.

➢

00 рапсын тариалан мөн шар буурцгийн тариалангийн гол өрсөлдөгч.

➢

Хивэгч (үхэр, хонь) малд рапсыг удаан хугацаанд их хэмжээгээр өгвөл цус багадах эрсдэлтэй!
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

2. Сортууд, сортын селекци
Рапсын сортын бүлэглэл: Найрлага дах зарим бодисын агууламжаар
➢ „хуучин“ сорт:

эрукын хүчил, глюкозинолат агуулна (ялангуяа шар, хятад рапс),

➢ 0 рапс:

эрукын хүчил багатай (нийт тосонд 2%-с доош) боловч глюкосинолатын агууламж их

➢ +0 рапс:

эрукын хүчил ихтэй (58%), глюкосинолат багатай → аж үйлдвэрийн түүхий эд.
→ Өмнө нь +0 рапс тариалсан талбайд үр үлдэж бохирдуулсан байж болох учраас хүнсний
зориулалтаар 00 рапс тариалж болохгүй.
Шалтгаан: Рапсын үр хөрсөнд 30 хүртэл жил соёолох чадвараа алдалгүйгээр хадгалагддаг!

Зусах
буудай

➢ 00 сорт:

эрукын хүчил, глюкосинолат аль аль нь бага → тариаланд хамгийн их ач холбогдолтой.

Зусах рапс

Рапсын сортын бүлэглэл: Селекцийн арга зүйгээр
➢ Шугамын сорт:

үзүүлэлт сайтай эцэг, эх шугамыг хооронд нь эрлийзжүүлж, удамд нь олон жил шилэн сонголт
хийж шинэ сорт гаргадаг. (→ эрлийзжүүлэг),
→ Тариалангийн ач холбогдол нь буурч байна.

➢ Гибрид сорт:

эцэг, эх шугамуудын ашигтай шинж чанаруудыг хослуулсан 1-р үеийн эрлийз.

Ургац, тосны агууламж өндөртэй, амьдрах чадвар сайтай (= хүйтрэл, ган зэрэг цаг уур, орчны
тааламжгүй нөхцлийг тэсвэрлэх чадвар сайтай),
→ Тариалангийн ач холбогдол нь нэмэгдэж байна – шугамын сортуудтай харьцуулахад ургац өндөр, тосны
агууламж өндөр.
→ Сул тал: хурааж авсан үрийг дахин тариалах боломжгүй!

➢ Гентехникийн өөрчлөлттэй сорт: голчлон глифосат тэсвэрлэх чадвартай болсон байдаг.
Модуль 4

→ Гербицидэд тэсвэртэй сорт тариалбал хог ургамалтай тэмцэхэд хялбар, үр дүн сайтай.

Таримал
ургамлын
үр, сорт

→ Хойд ба Өмнөд Америк, Австрали, Чилид ихээр тариалдаг
→ Монгол оронд тариалахад маш тохиромжтой!
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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2. Сортууд, сортын селекци

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Рапсын сортын бүлэглэл: Үрийн өнгөөр:
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

➢ Шар үртэй сорт: Монголчууд “хятад рапс” ч гэж нэрлэдэг.
Үрийн хальс нимгэн, нэвт харагддаг тул хөврөлийн шар өнгө гадагш нэвтэрч, үрийг шар өнгөтэй
харагдуулдаг.
→ Нимгэн хальстай тул түүхий эслэгийн агууламж багатай (целлюлоз, лигнин..., фенолын төрлийн
бодисууд (таннин, синапин)),
→ Шаарыг нь малын тэжээлд ашиглахад нэн тохиромжтой (шингэц сайтай учраас хивэгчдээс гадна
гахай, тахианд ч тохирно),
→ Тос, уургийн агууламж нь харьцангуй өндөр,
→ Харин хар үртэй сортуудтай харьцуулахад ургац багатай.
➢ Хар үртэй сорт: дэлхийн зах зээлд рапсын борлуулалтын дийлэнх хувийг эзэлдэг.
Шар үртэй рапстай харьцуулахад үрийнхээ хальсанд бараг хоёр дахин их түүхий эслэг агуулдаг учраас
малын тэжээлд ашиглахад тохиромж муутай.
→ Зөвхөн хар үртэй сортуудад хорт бодисууд болох эрукын хүчил, глюкозинолатын агууламжийг нь эрс
хорогдуулсан,
→ Төрөл бүрийн зориулалтаар ашиглах боломжтой (дээр дурдсан).

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

2. Сортууд, сортын селекци
Селекцийн зорилтууд:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ишний тэсвэр,
хонхорцогны бат бөх чанар,
үрийн ургац (хонхорцогны үрийн тоо, МҮЖ)
тосны агууламж, чанар,
абиотик стресс тэсвэрлэх чадвар (ган,
халуун тэсвэрлэх чадвар г.м.)
өвчин, хортон тэсвэрлэх чадвар,
тосны найрлага (ашиглах зориулалтдаа
нийцсэн байх)
шим тэжээлийн бодис ашиглах чадвар,
шар үр (малын тэжээлд тохиромжтой)

Селекци: → Эрлийзжүүлэг
Эцэг ургамал – тоос хүртээгч

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Эх ургамал – зөвхөн үр боловсрох оронтой,
өөртөө тоос хүртээх боломжгүй
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Эцэг, эх ургамлыг эрлийзжүүлнэ
→ Удмыг нь зориудаар өөрт нь тоос хүртээнэ
→ Агрономчид
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3. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Өсөлт, хөгжилтийн генератив үе шатууд
(үрийн ургалт)

Өсөлт, хөгжилтийн вегетатив үе шатууд
(ургамлын ургалт)
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

EC үе
шатууд:

Соёололтоос
цухуйлт
хүртэл
Модуль 4

Навчны хөгжил
Соёоны
навчнууд
дэлгэгдсэн

Ишний 1
дэх навч
дэлгэгдсэн

Ишний 2
дахь
навч
дэлгэгдсэн

Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

Ишний 3
дахь навч
дэлгэгдсэн

Ишний ургалт
Ишний 8
дахь навч
дэлгэгдсэн

Эхний
зайдам
ил
харагдана

3 дахь
зайдам
ил
харагдана

→ Агрономчид

Цэцгийн
суурь
бүрэлдэх Нийт
цэцэгний
Цэцгийн 1 10% нь
дэлгэрч,
суурь
дээрээсээ баг
цэцэг
ил
харагдана уртасна

Үр жимс
боловсрох, Болц

Цэцэглэлт
Цэцэгний
50%
дэлгэрнэ –
Бүрэн
цэцэглэлт
– дэлбээнүүд унаж
эхэлнэ

Цэцэглэлтийн
төсгөл

Бараг
бүх
хонхорцг
ийн
хэмжээ
гүйцсэн

Хураалт
ын болц:
бараг бүх
бүр хар
өнгөтэй,
хатуу
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3. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

EC 89
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд: Болц

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Үрийн өнгө
ногооноос
хар болж
хувирна

Рапсын болцыг үнэн зөв тодорхойлж, ургацыг
зөв хугацаанд нь хураахгүй бол ургац алдах
эрсдэлтэй!

Зусах
буудай

Зусах рапс

BBCH 89 = Бүрэн болц (100%, бараг бүх үр
хар саарал/шар ➔ хураахад тохиромжтой!

BBCH 87 = Нийт хонхорцгийн 70% болц гүйцсэн,
үр нь гялгар хар/шар, хатуу.
BBCH 85 = Нийт хонхорцгийн 50% болц гүйцсэн, үр нь гялгар хар/шар,
хатуу. Үлдэх 50% нь улаан хэвээрээ.

BBCH 83 = Нийт хонхорцгийн 30% болц гүйцсэн, үр нь хар/шар
өнгөтэй, хатуу.
Үлдэх 70% нь улаан хэвээрээ.
BBCH 80 = Болцын эхэн, бараг бүх үр ногоон
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Рапс болц гүйцэх шатандаа хатах явц

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

➢ Рапсын ургамал
дээрээс доош
чиглэлээр хатна.

Зусах
буудай

Зусах рапс

➢ Ургац хураах хугацааг
тогтоохдоо зорилгоор
дунд хэсэгт байрласан
хонхорцогнуудаас авч,
чийг тодорхойлно!
➢ Хураалтын үед үрийн
чийг 9% байх нь
тохиромжтой.
Хэрэв үүнээс илүү
чийгтэй байвал үрэн
дэх тосны чанар
муудна.

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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3. Өсөлт, хөгжилтийн үе шатууд: Хураах тохиромжтой хугацаа

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

BBCH 81
89

83

85

87
Үрийн өнгө

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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4. Рапсын ургацын хүчин зүйлс

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Рапсын ургацын хүчин зүйлс:
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

1. Нэгж талбай дахь ургамлын тоо,
2. Нэг ургамал дахь хонхорцгийн
тоо,

3. Нэг хонхорцог доторх үрийн тоо,
4. Мянган үрийн жин.

Ургац (7.2 ц/га) тооцох жишээ:

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

- Ургалтын нягт = 40 ургамал/м²
- 1 ургамалд 60 хонхорцог = 2400
хонхорцог/м²
- 1 хонхорцогт 10 үр = 24000 үр/м²
- МҮЖ 3 г
= 72 г/м²
Ургацыг га-д шилжүүлбэл = 7.2 ц/га
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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4. Рапсын ургацын хүчин зүйлс: Хоорондын хамаарал

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Рапсын ургацын хамгийн гол хүчин зүйл бол нэгж талбай дахь ургамлын
тоо (ургалтын нягт)!
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

→ Энэ үзүүлэлт ургацын бусад 3 хүчин зүйлд (ургамал дахь
хонхорцгийн тоо, хонхорцог дахь үрийн тоо, МҮЖ) бүгдэд нь
нөлөөлдөг.
→ Ургалтын нягт их байх тусам нэг ургамал дахь хонхорцгийн тоо, нэг
хонхорцог дахь үрийн тоо бага байна.
→ Гадаад хүчин зүйлийн нөлөөнд бага өртдөг үзүүлэлт бол МҮЖ ➔
Иймд МҮЖ өндөртэй сорт сонгож тариалах нь зүйтэй.
→ Ургалтын нягт чийг, шим тэжээлийн бодисын хангамжаас ихээхэн
хамаардаг:
•
•

бордоо, хөрсний чийг хадгалах технологиор зохих түвшинд
нөлөөлөх боломжтой,
мөн тариалалтаас буюу, өөрөөр хэлбэл АГРОНОМЧООС
шалтгаална.
➔ Хөрс боловсруулалт, тариалалтын хугацаа, үр суулгах гүн,
үрийн норм, үрийн чанар зэрэг хүчин зүйлсээс ургалтын
нягтад нөлөөлж болно.

→ Ургац бүрэлдэхэд мөн цэцэглэлт чухал ач холбогдолтой.
Цэцэглэлтийн үед нэг ургамал дахь хонхорцгийн тоо болон
хонхорцог дахь үрийн тоо тогтоогддог.
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

=> цэцэглэлтэд хүн нөлөөлөх боломжгүй!

Тосны ургац бол борлуулалтын чухал үзүүлэлт: → Үрийн ургац × Тосны агууламж % (сортоос хамаарна) = Тосны ургац
Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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5. Сорт сонгох шалгуур үзүүлэлтүүд

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

→ Үрийн ургац = хамгийн чухал үзүүлэлт
Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

→ Цэцэглэлт эхлэх хугацаа – эрт тусмаа сайн
→ Болц гүйцэх хугацаа – тухайн нутгийн ургалтын хугацаанд нийцсэн
эсэх
→ Өвчин тэсвэрлэх чадвар
→ Сортын шинж чанар, үзүүлэлтүүд ургацыг (хүн, малын хэрэгцээнд)
зориулалтаар нь хэрэглэхэд нийцсэн эсэх
- Эрукын хүчил агуулдаг уу? Глюкозинолын агууламж?

→ Чанар: Тосны агууламж, тосны ургац
→ МҮЖ – сортоос хамаарна (удамшдаг, орчны нөлөөллөөс хамаарал
багатай.
→ Өөрийн аж ахуйдаа үр үржүүлэхэд анхаарах зүйлс:
- Шугамын болон гибрид сортуудыг аж ахуйд үржүүлэхэд
тохирохгүй (гибрид сортыг огт үржүүлж болохгүй),
Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

- Нийт рапсын 33 орчим хувь нь өөр ургамлаас тоос хүртдэг учраас
сортын шинж чанар алдагдах эрсдэлтэй. Иймд рапсын сортын үр
үржүүлэг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд тоххиромж муутай.

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

ТАРИМАЛ
УРГАМЛЫН
СОРТ

Ерөнхий

Зусах
буудай

Зусах рапс

Модуль 4
Таримал
ургамлын
үр, сорт

Сургалтын зорилтот бүлэг:

→ Агрономчид
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