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

Фенология
Намуди баҳории барвақт. Азтухмбароӣ одатан дар даҳаи аввали моҳи март 
(шурӯъ аз ноҳияҳои ҷанубии вил. Хатлон), якҷоя, оммавӣ оғоз меёбад ва дар 
як мавзеъ дар давоми 3-5 рӯз ба охир мерасад. Давомнокии ҳар як синни 
кирминагӣ 5-7 рӯз аст. Парвози оммавӣ ва тухмгузорӣ пас аз 10-15 рӯзи 
болбарорӣ шурӯъ мешавад (одатан дар аввалҳои моҳи июн). Фавти малахҳо 
ба охирҳои июн ва июл рост меояд.

Хӯроки писандида
Зараррасони ҳамахӯр (полифаг). Ба ғалладонагиҳо, лӯбиёдонагиҳо, 
сабзавотиҳо, пахта, полезиҳо, боғот, ангурзорҳо ва ҳатто дарахтони 
сӯзанбарг зарар мерасонад. 
Кирминаҳо одатан дар ҷойҳои азтухмбароиашон растаниҳои табиии 
чарогоҳҳоро мехӯранд, сипас ба водиҳо фаромада ба киштзорҳо 
медароянд.

Ҳиҷрати дастаҳо ва 
парвози галаҳо
Дастаи кирминаҳо ҳаракати оммавиро аз синни 
2-юм шурӯъ мекунанд ва дар давоми давраи
кирминагӣ метавонанд масофаи 3-5 км-ро тай
кунанд. Селаҳо ё галаҳо дар давоми ҳаёти худ ба
масофаи 25-30 км парвоз мекунанд (гоҳо аз ин ҳам
зиёд). Парвозҳо одатан байни сарҳадҳои давлатӣ
мегузаранд, ки ин кори мушоҳида ва муборизаро
мушкил месозад.

Маконҳои зист (ареал) 
Нимабиёбонҳои наздикӯҳӣ бо растаниҳои эфемерӣ. 
Растании бартаридошта ин ҷорӯбаки пиёзакдор (Poa 
bulbosa var. vivipara). Хокҳо – гилхоки шӯрнокиашон 
паст. Баландӣ аз сатҳи баҳр 800-1200 м, аммо дар 
асри ХХI аз сабаби гармшавии иқлим ба мавзеъҳои 
баландтар низ (1500 м ва аз он ҳам боло) паҳншуда 
истодаанд. Чаронидани аз меъёр зиёди чорво дар 
чарогоҳ метавонад шароити мувофиқро барои малахи 
марокашӣ фароҳам орад. Гоҳ вақт омехтагии малахҳои 
марокашӣ ва пруси итолиёвӣ ба назар мерасанд. 
Давраи хушкӣ – камтар аз 100 мм боришот дар давраи 
аз моҳи март то май метавонад ба саршавии афзоиши 
оммавӣ мусоидат намояд.   

1. Мушоҳидаи малахҳои болиғ ҳангоми тухмгузории оммавӣ.
Мақсад: муайян намудани қитъаҳое, ки малахҳо кӯзачаҳояшонро онҷо
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: дар назди худ хаёлан қитъачаи тақрибан 
1 м ба 1 м-ро муайян карда, ҳангоми қадам задан ба онҷо миқдори 
малахҳоеро, ки аз он ҳудуд 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. Мушоҳидаи 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 см 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 
тухмҳо 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. Натиҷаи 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).

Душманони табиӣ
Селаи майнаҳои гулобӣ метавонанд барои кам кардани 
саршумори кирминаҳои дастаҳо кӯмак расонанд. Душманони 
кӯзачаҳо – гамбусакҳои шабушакмонанд ё обила (оилаи Meloidae) 
ва пашшаҳои виз-визак (оилаи Bombyliidae). Пашшаҳои тахин 
(оилаи Tachinidae) ба кирминаҳо ва малахҳои болиғ зарар 
мерасонанд. Душманони табиӣ махсусан ҳангоми пастшавии 
сатҳи популятсияи малахи марокашӣ фаъол мегарданд. 

Кирминаҳои нав азтухмбаромадаи синни 1-ум
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Кирминаҳои синни 2-юм Кирминаҳои синни 3-юм

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

Хатҳои Х шакли равшан дар тахтапушти пеши малахи 
атбасарӣ нисбати малахи марокашӣ васеътар аст

Малахи марокашӣ

Нарина

Серки

Модина
Малахи атбасарӣ

Макони тухмгузории оммавӣ 

Кӯзача
Андаке каҷ ва ё ростшакл, дар қисми поёни каме 
ғафстар, дарозиаш 16-35 мм. Девораҳо бисёр 
ҳам мустаҳками гилмонанд. Сӯрохии баромад бо 
сарпӯшаке пӯшида шудааст. Миқдори тухмҳо 18-42 
дона (ба ҳисоби миёна 30-36 дона), ки болояш сутунчаи 
кафкмонанди шаффофи секретсия ҷойгир аст. 

Фарқияти сохти асос ё бехи 
болҳои кирминаҳо 

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 равона аст. Дар 
кирминаҳои синни 4-ум ва 5-ум асоси 
болҳо ба боло, ба тахтапушт мегузарад ва 
ҳамчун болчаҳои хурд ба назар мерасад.  

Морфология имаго
Андозааш миёна, дорои қомати мавзун. 
Болоболҳо ба болои рони қафо медароянд. 
Болҳо беранг. Ранги тана хокистарӣ-зардтоб, 
бо доғҳои тира. Соқи пойҳои қафо одатан 
сурх, гоҳ вақт зард, гулобӣ ва ё сафедтоб.  
Хатчаҳои Х шакл дар тахтапушти пеш танг буда, 
қариб ки ба қисми қафо васеъ намешаванд. 
Вазни наринаҳо тақрибан 0,6 г ва модинаҳо 
1,2 г. 

Намудҳои монанд
Малахи марокашӣ бештар бо намуди ба 
худаш наздик – малахи атбасарӣ (Dociostaurus 
kraussi) дар як мавзеъ якҷоя зиндагӣ мекунад. 
Малахи атбасарӣ асосан чорпаҳлӯ буда, 
ронҳои қафояш нисбатан ғафстар, болҳояш 
кӯтоҳтар (аз шикамчааш ҳам кӯтоҳтар), аммо 
хатчаҳои равшани қисми қафои нақши Х, ки 
дар тахтапушти пешаш маълум аст нисбатан 
васеътар аст. Кирминаҳои атбасарӣ як ҳафта 
пештар аз тухм мебароянд ва ин як нишонаи 
огоҳкунандаи ба наздикӣ аз тухм баромадани 
малахи марокашӣ мебошад.  

Фарқияти малахҳои болиғи 
марҳилаҳои танҳоӣ ва галагӣ 
Марҳила / аломат Танҳоӣ Галагӣ

Дарозии танаи нарина 16,5–22,5 22,0–28,5

Дарозии танаи модина 20,5–28,5 25,0–38,0

Индекси E/F 1,30–1,57 1,58–1,83

Ранги умумӣ Равшан, 
яраққосӣ 

Камранг, 
“пахолмонанд”

Се доғи сиёҳ дар қисми 
болои рони қафо Ҳаст Нест

Ҷинс / 
аломат

Дарозии тана, 
мм

Дарозии 
болоболҳо, мм

Дарозии рони 
қафо, мм

Нарина 16,5–28,5 17,5–27,0 13,2–17,4

Модина 20,5–38,0 23,0–36,0 15,5–21,6

М
од

ин
а 

да
р 

да
вр

аи
 ҳа

ёти худ як-ду, аҳёнан то чор кӯзача мегузорад 

Маконҳои асосии малахи марокашӣ дар Тоҷикистон
Вилояти Хатлон: ноҳияҳои Панҷ, Ҷайҳун, Фархор, Данғара, 
Вахш, Дӯстӣ, Шаҳритус, Қубодиён, Хуросон; НТҶ:  
шаҳрҳои Турсунзода ва Ҳисор, ноҳияҳои Шаҳринав ва Рӯдакӣ; 
вилояти Суғд: ноҳияҳои Зафаробод, Мастчоҳ, Б. Ғафуров, 
Ҷ. Расулов ва шаҳрҳои Конибодому Исфара. 
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10 MM

Рони қафои малахи марокашӣ

Рони қафои малахи атбасарӣ

Кирминаҳои синни 4-ум ва 5-ум

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

Кӯзачаҳои малахи марокашӣ
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Муаллиф: Александр Лачининский
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М А Л А Х И  М А Р О К А Ш Ӣ 
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) дар Тоҷикистон:

биология, экология, мониторинг ва мушоҳида

БОЛИҒ (ИМАГО)

http://www.fao.org/locusts-cca/ru/

Пластинкаи 
зеролот

Чангаки 
тухммонак


