
Барномаи беҳсозии муборизаи миллӣ ва 
минтақавӣ бар зидди малах дар Қафқоз 
ва Осиёи Марказӣ

1. Мушоҳидаи малахҳои болиғ ҳангоми тухмгузории оммавӣ.
Мақсад: муайян намудани мавзеъҳое, ки малахҳо кӯзачаҳояшонро
мегузоранд. Дар асоси ин мушоҳида мавзеъҳои маскуншавии малахҳо барои
соли оянда пешгӯӣ карда мешавад.
Кай: тақрибан пас аз як ё ду ҳафтаи болбарории оммавӣ.
Мушоҳида чӣ тавр гузаронида мешавад: бо гузаштани хатсайрҳои қаблан
муайянгардида ва интихобан гузаронидани ҳисобҳо. Масофа байни масирҳо
100 м ва байни ҳисобҳо 100 м. Агар майдони мушоҳидашаванда калон
бошад, мумкин аст ки масофаи байни масирҳо ва ҳисобкуниро то 200 м зиёд
кард.
Чӣ тавр ҳисоб карда мешавад: аёнӣ дар назди худ масоҳати 1 м ба 1 м
муайян карда, ҳангоми қадам задан ба инҷо миқдори малахҳоеро, ки аз
онҷо мепаранд муайян кардан лозим аст. Ҳамчунин 20-то малахи болиғро
барои муайян кардани ҳолати марҳилавӣ (индекси E/F) ва пухтарасии
тухмҳо ҷамъ кардан лозим аст.
2. Мушоҳиаи тирамоҳии кӯзачаҳо.
Мақсад: муайян кардани майдони маскуншавӣ. Дар асоси ин мушоҳида
масоҳати маскуншавӣ барои соли оянда пешбинӣ карда мешавад.
Кай: пас аз пурра фавтидани ҳашаротҳои болиғ, дар моҳҳои сентябр ва октябр.
Чӣ тавр гузаронида мешавад: Ба монанди мушоҳидаи қаблӣ гузаронида
мешавад. Дар ин раванд намунаи хок аз рӯи ҳисоби 1 намуна ба 1 га гирифта
мешавад.
Чӣ тавр намунаи хок гирифта мешавад: қисми болои хокро дар масоҳати

50 ба 50 см то ҷуқурии 5-8 канда, миқдори кӯзачаҳо ҳисоб карда мешаванд 
ва натиҷа ба 4 зарб карда мешавад, ки дар натиҷа миқдори кӯзачаҳо дар 1 
м кв. муайян мегардад. Сипас ҳисоби миёнаи тухмакҳо дар як кӯзача муайян 
карда мешавад ва фоизи кӯзачаҳои аз энтомофагҳо ва касалиҳо зарарёфта 
ҳисоб карда мешавад. 
3. Мушоҳидаи санҷишии баҳории кӯзачаҳо.
Мақсад: муайян намудани зимистонгузаронии тухмҳо дар кӯзача. Дар асоси
ин мушоҳида майдони маскуншавӣ барои соли ҷорӣ пешбинӣ мешавад.
Кай: пеш аз тухмбароӣ, одатан моҳи феврал ва аввалҳои моҳи март.
Чӣ тавр гузаронида мешавад: айнан ба мисли мушоҳидаи кӯзачаҳо дар
тирамоҳ, аммо интихобӣ, дар 10% масоҳати маскуншуда, тақрибан 1 намуна дар 
10 га. Фоизи фавти тухмҳо аз энтомофагҳо ва ё касалиҳо ҳисоб карда мешавад.
4. Мушоҳидаи кирминаҳо ҳангоми азтухмбароӣ.
Мақсад: муайян намудани майдони паҳншавии кирминаҳо, ки бояд коркард
карда шавад. Ин мушоҳида асоси гузаронидани коркарди зидди малах ба
ҳисоб меравад.
Кай: ҳангоми азтухмбароии оммавии кирминаҳо, ки одатан ба дуюм даҳаи
моҳи апрел рост меояд.
Чӣ тавр гузаронида мешавад: ба монанди мушоҳидаи ҳашароти болиғ,
масирҳо баъд аз ҳар 100 м ва баҳисобгирӣ пас аз ҳар 100 м. Миқдори
кирминаҳо (миқдори аз кӯзача берун омада) ва синни онҳо муайян карда
мешавад (бо роҳи доштани кирминаҳо бо домхалта ва муайян намудани
ҳолати асоси болҳо).

Мониторинги (мушоҳидаи) пруси итолиёвӣ 
Гузаронидани 4 мушоҳида дар 1 сол тавсия карда мешавад. Мушоҳидаҳоро бояд аз соати 6 то 10 субҳ ва ё пас аз 17 гузаронид.
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Фарқияти сохти охири шикамчаи малахҳои 
нарина ва модина

Лӯндачаи қафаси пешисинагӣ 
байни коси пойҳои пеш

Нарина

Модина

Кӯзача
Кӯзачааш камоншакл ва 22,0-42,0 мм дарозӣ дошта, аз 
ду қисм иборат аст. Қисми болои сутунча аз секретсияи 
кафкмонанд ба вуҷуд омадааст. Қисми поёнӣ (қисми 
тухмҳо) аз сутунчаи секретсия бо борикӣ ҷудо шудааст, 
ки аз девораҳои нисбатан тунук ва сахт иборат аст. 
Тухмҳо (аз 20 то 60 дона, одатан 30-45 дона дар як 
кӯзача) бо секретсияи беҷилои хокистариву зардтоб 
мустаҳкам пайванд гардидааст. Дар давоми ҳаёти худ 
малахи модина одатан аз 4 то 6 дона кӯзача мегузорад, 

яъне то 150 дона тухм дар як мавсим. Ҳангоми зиёдшавии оммавӣ зичии 
кӯзачаҳо ба ҳисоби миёна то ба 400- 800 дона дар 1 м2 мерасад. Прусҳо 
кӯзачаҳяшонро одатан дар муҳитҳои гуногуни хок мегузоранд, ин дар 
қитъаҳои кушод ва хубгармшавандаи хок, гоҳ вақт дар заминҳои партов, 
ё ки қитъаҳое, ки онҷо растаниҳои явшон ва дигар намудҳои растаниҳо 
паҳн гаштаанд. Афзалият ба регҳои сабук ва регхокҳо дода мешавад.   

Фарқияти сохти асоси болҳо 
дар кирминаҳо
Синни кирминагӣ 5 то аст. Онҳо аз рӯи 
андоза, миқдори буғумакҳои мӯйлабчаҳо 
ва рушди асос ё бехи болҳояшон фарқ 
мекунанд. Аз синни 1-ум то 3-ум асоси болҳо 
дар намуди кунҷҳои кашидаи тахтапушти 
пеш ба поён равон аст. Дар кирминаҳои 
синни 4-ум ва 5-ум асоси болҳо ба боло 
мегузарад, ба тахтапушт, ва ҳамчун 
болчаҳои хурд ба назар мерасад.    

Хӯроки писандида 
Пруси итолиёвӣ ҳашароти ҳамахӯр мебошад, ки 
ба растаниҳои оилаҳои гуногун зарар мерасонад, 
аммо ба растаниҳои дупаллагӣ бартарӣ медиҳад. 
Ба растаниҳои офтобпараст, лӯбиёдонагиҳо, 
марҷумак, полезиҳо, пахта, зағер, пиёз, сабзавот, 
ғалладонагиҳо, аз ҷумла гандум ва ҷуворимакка 
зарар мерасонад. Ҳамчунин аз растаниҳои доруворӣ 
ва эфирӣ ғизо гирифта ба дарахтони мевадор, 
буттаҳо ва ҷангалзорон низ ҳамла мекунад. Дар 
байни растаниҳои ёбоӣ бештар ба явшонҳо 
ва ғалладонагиву лӯбиёдонагиҳои ёбоӣ зарар 
мерасонад. 

Фенология
Аз тухм баромадани прус нисбатан дертар шурӯъ мегардад, одатан дар охири моҳи 
май ва аввалҳои моҳи июн. Дар муқоиса ба малахи марокашӣ ин давра дар прус 
бисёр ҳам дароз аст ва ин дар як мавзеъ метавонад то 6-7 ҳафта давом ёбад. Дар 
натиҷа дастаҳои прус аз кирминаҳои ҳамаи синҳо, аз 1-ум то 5-ум, ва ҳатто ҳашароти 
болиғ, иборат мебошад. Рушди кирминаҳои прус нисбати малахи марокашӣ сустар 
аст. Дар марҳилаи галагӣ, давраи аз вақти тухмбароӣ то болбарорӣ 40-45 рӯзро 
ташкил медиҳад, аммо дар марҳилаи танҳоӣ ин давра 55-70 рӯз идома меёбад. 
Пас аз болбарорӣ расидан ба балоғати ҷинсӣ 6-15 рӯзро дарбар мегирад. Сипас 
ҷуфтшавӣ шурӯъ мешавад, ва пас аз 10-15 рӯз модинаҳо ба тухмгузорӣ шурӯъ 
мекунанд. Дар натиҷа тухмгузорӣ пас аз 16-30 рӯзи баъд аз болбарорӣ, ки ба нимаи 
дувуми июл рост меояд шурӯъ гардида ва то сентябр идома меёбад. Фавти  
оммавии прусҳо ба охирҳои сентябр – аввалҳои октябр рост меояд.   

Маконҳои зист (aреал) 
Даштҳои хушк ва нимабиёбонҳо, ки онҷо растании явшон (Artemisia spp.) 
асосан бартарӣ дорад. Қаторкӯҳҳои Тиёншон ва Помиру Олой. Қитъаҳои 
дӯстдошта – явшонзорҳо, боир, атрофи заминҳо, чарогоҳҳо ва заминҳои 
партове ки алафҳои бегона мерӯянд. Баъзе вақтҳо популятсияҳои омехта бо 
малахҳои марокашӣ низ ташкил мекунанд. Зиёдшавии оммавӣ метавонад 
хусусияти фоҷиавӣ гирад ва майдонҳои миллион гектарро дарбар гирад. 
Паиҳам омадани солҳои гарм ва хушк дар маконҳои асосӣ барои зиёдшавии 
саршумор мусоидат мекунанд. Боришоти зиёд дар аввалҳои тобистон ба 
саршумори прусҳо таъсири манфӣ мерасонад. 

Ҳиҷрати дастаҳо ва парвози галаҳо 
Кирминаҳои марҳилаи галагии прус дастаҳоро таъсис медиҳанд, ки аз 
синни 2-юм ба ҳиҷрат шурӯъ мекунанд. Дастаҳои синҳои болои дар як рӯз 
метавонанд то 400 м роҳ паймоянд, ва дар умум дар давраи кирминагӣ то 
якчанд км ҳаркат кунанд. Ҳашароти болиғи марҳилаи галагӣ метавонанд 
галаҳо ё селаҳоро таъсис диҳанд ва дар як рӯз то 20-30 км (гоҳ вақт 40-60 
км) парвоз кунанд. Барои ҳашаротҳои дар марҳилаи гузариш қарор дошта 
танҳо ҳиҷратҳои кӯтоҳи селачаҳои хурд, то масофаи 1- 3 км дар як рӯз ба қайд 
гирифта шудааст. 

Фарқияти марҳилаи танҳоӣ ва галагӣ
Фарқиятҳои аниқи рангӣ байни марҳилаҳои прус 
вуҷуд надорад. Ҳашароти марҳилаи галагӣ нисбати 
марҳилаи танҳоӣ ҳаҷман калонтар буда, болоболҳо 
ва болҳояшон низ дарозтаранд. Малахҳои марҳилаи 
танҳоӣ аз марҳилаи галагӣ пеш аз ҳама бо 
рафторашон фарқ мекунанд. 
Индекси E/F барои марҳилаи танҳоӣ <1,40 
(модина) ва <1,42 (нарина). 
Индекси E/F барои марҳилаи галагӣ >1,61 
(модина) ва >1,63 (нарина).
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Дарозии тана, 
мм

Дарозии 
болоболҳо, мм

Дарозии рони 
қафо, мм

Нарина 14,5–28,7 7,7–22,2 6,1–15,0

Модина 21,9–41,6 11,0–32,0 8,3–24,6

Морфологияи малахи болиғ 
Андозааш миёна ва чорпаҳлӯ ё ки чоқ. Наринаҳо нисбат ба модинаҳо хело 
хурданд. Қисми пеши тахтапушташ нақши Х надорад, дорои қираҳои аёни 
паҳлӯӣ. Лӯндачаи қафаси пешисинагии байни коси ду пои пеш ҳангоми 
аз поён нигоҳ кардан хуб маълум аст. Болоболҳояш хуб рушд кардаанд. 
Рони қафо ғафсу кӯтоҳ. Рангаш гуногун: сиёҳи бӯр, қаҳваранги хокистарӣ, 
баъзе маврид сафедтоб. Асос ё бехи болҳои қафо ранги гулобӣ дорад. 
Рони қафо аз дарун сурх ва ё гулобӣ буда, ду доғи нопурраи тасмамонанд 
дорад. Соқи пойҳои қафо сурх ва ё гулобӣ. Серкии нарина ба таври возеҳ 
ба боло васеъ шудааст. 

Намудҳои монанд 
Пруси лалмӣ (ё ки тӯронӣ) Calliptamus turanicus 
аз итолиёвӣ бо андозаҳои нисбатан калонтар ва 
якрангӣ, бе доғҳои тира ва тасмачаҳо ва бо сохти 
рони қафо фарқ мекунад. Дар пруси биёбонӣ 
Calliptamus barbarus ранги соқи қафояш норинҷӣ 
мебошад, ҳол он ки дар пруси итолиёвӣ ин қисм 
ранги гулобӣ ва ё сурх дорад.

Мавзеъҳои асосии афзоиши пруси итолиёвӣ дар Тоҷикистон асосан дар 
водиҳои вилояти Суғд мебошад (ш. Истаравшан ва Исфара, ноҳияҳои Деваштич, 
Б. Ғафуров, Мастчоҳ, Зафаробод ва Ашт). Дар ҷануб ин намуди малах дар  
ноҳияҳои Хуросон, Дӯстӣ ва Ҷайҳуни вилояти Хатлон ба назар мерасад.  
Ҳамчунин аҳёнан пруси итолиёвӣ дар баъзе ноҳияҳои тобеъи марказ 
(НТМ) ва Дарвоз (ВМКБ) ба назар мерасад. 

Гузоштани кӯзача дар тарқиши хок 

За
мини явшонзор – макони дӯстдоштаи пруси итолиёвӣ 

Кирминаи синни 5 

Ки
рминаҳои синни 3-юм (тирҳои сафед) ва 4-ум (тирҳои зард)

10 MM

Андозагирии дарозии болобол (E) 
ва дарозии рони қафо (F) 

E

F
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Серки

Пластинкаи 
зеролот

Чангаки 
тухммонак

П Р У С И  И Т О Л И Ё В Ӣ
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) дар Тоҷикистон:

биология, экология, мониторинг ва мушоҳида




