
Kawkazda we Merkezi Aziýada (KMA) çekirtgelere 
garşy göreşi kämilleşdirmek boýunça 
milli we sebitara Maksatnamasy

1. Çekirtgäniň köpçülikleýin ýumurtga/kubyşka taşlaýan wagtynda 
geçirilýän gözegçilik 
Maksat: kubyşka taşlanan ýerleri anyklamak. Bu gözegçiligiň esasynda geljek 
ýylda ýumurtga taşlanan meýdanyň möçberiniň çaklamasy düzülýär.
Haçan geçirmeli: takmynan çekirtge köpçülikleýin ganatlanandan bir-iki 
hepde geçenden soň.
Gözegçiligi nähili geçirmeli: öňünden meýilleşdirilen biri-birine gabat/parallel 
marşrutlary geçmek we nusgalyklary saýlap almak. Marşrutlaryň arasy -100 m, 
hasaplamalaryň arasy- 100 m bolmaly. Egerde gözegçilik geçirilýän meýdan has 
giň bolsa marşrutlaryň we hasaplamalaryň aralygy 200 m çenli ulaldylmaly.
Hasaplamalary nähili geçirmeli: Göz çaky bilen öňüňde inedördül 1m x 1m 
meýdany kesgitlemeli, oňa tarap ýakynlaşmaly we şol meýdançadan böküp 
çykan çekirtgeleri sanamaly. Şeýle-de çekirtgäniň faza ýagdaýyny (Е/F indeksi) 
we ýumurtgasynyň ýetişenligini kesgitlemek üçin azyndan 20 sany ganatlanan 
çekirtgäni tutup almaly. 
2. Güýzüne kubyşkalara gözegçilik geçirmek
Maksat: kubyşka taşlanan ýerleri anyklamak. Bu gözegçiligiň esasynda geljek 
ýylda çekirtgäniň eýelän meýdanynyň möçberiniň çaklamasy düzülýär.
Haçan geçirmeli: sentyabr-oktýabr aýlarynda, çekirtgäniň imagosynyň dolulygyna 
ölüp ýok bolup gitmeginden soň. 
Gözegçiligi nähili geçirmeli: edil öňki gözegçiligiň geçirilişi ýaly. Gözegçiligiň bu 
görnüşinde toprak nusgalary 1 gektar meýdandan 1 nusgalyk hasabynda alynýar. 
Toprak nusgalaryny nähili almaly: Taraplary 50 sm x 50 sm barabar bolan 
meýdanyň topragynyň üst gatlagynyň 5-8 sm çuňlukda kesimini almaly. Alnan 

toprak kesiminiň içindäki kubyşkalary sanamaly we 4-e köpeltmeli, 
netijede 1 inedördül meýdandaky kubyşkalaryň sany belli bolýar.
3.Ýazda kubyşkalaryň ýagdaýyny anyklamak boýunça 
barlag gözegçiligini geçirmek
Maksat: kubyşkanyň içinde gyşlan ýumurtgalaryň ýagdaýyny anyklamak. 
Gözegçiligiň esasynda üstümizdäki ýylda çekirtgäniň eýelän meýdanynyň 
möçberiniň çaklamasy takyklanylýar.
Haçan geçirmeli: çekirtgäniň döremeginden öň, adatça martda - aprel aýynyň 
başlarynda. 
Gözegçiligi nähili geçirmeli: güýzüne kubyşkalara gözegçiligiň geçirilişi 
ýaly, emma tapawudy – saýlanyp, çekirtgäniň umumy eýelän meýdanyň 10% 
geçirilýär, takmynan 10 gektardan 1 toprak nusgasy alynýar. Entomofaglar 
we keseller sebäpli zeper ýetirilen kubyşkalaryň göterimi hasaplanylýar.
4. Liçinkalaryň döräp başlan döwründe gözegçilik geçirmek
Maksat: liçinkalaryň dörän meýdanynyň möçberini we şoňa baglylykda 
işlenilmeli meýdany takyklamak. Bu gözegçilik çekirtgä garşy geçirilmeli göreş 
çärelerine esas bolup hyzmat edýär.
Haçan geçirmeli: liçinkalaryň köpçýlikleňin döreýän wagtynda, adatça, 
aprel aýynyň ortalarynda. 
Gözegçiligi nähili geçirmeli: edil ganatlanan çekirtgä geçirilýän gözegçilikde 
edilişi ýaly, marşrutlaryň arasy -100 m, hasaplamalaryň arasy- 100 m bolmaly. 
Liçinkalaryň sany (böküp çykanlarynyň sany) we olaryň liçinka ýaşlary 
(entomologiýa torunyň/saçogyň kömegi bilen tutulan liçinkalaryň ganat 
çykyndylarynyň ösüş derejesi öwrenilip) kesgitlenýär.

Italiýa çekirtgesine geçirilmeli gözegçilikler 
Ýylyň dowamynda dört gezek gözegçilik geçirmek teklip edilýär.  

Ähli gözegçilikleri ir sagat 6-dan  10 çenli ýa-da öýlän sagat 17.00 soň geçirmek teklip edilýär.
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Erkek jynslylarynyň we urkaçylarynyň garyn 
bölüminiň gurluşyndaky tapawutlar 

Öň aýaklarynyň çanajyklarynyň 
arasyndaky kükreköňi tümmejigi

Erkek

Serklar

Subgenital plastinka

Ýumurtga goýujysynyň 
gabsajyklary

Urkaçy

Kubyşka/ küýzejik
Kubyşkasynyň uzynlygy 22,0-42,0 mm barabar, ýaý şekilli, iki 
bölekden ybarat. Onuň ýokarky bölegini köpürjükli şire 
gatlagy emele getirýär. Aşaky bölegi (ýumurtgaly kamera) 
ýokarky şireli gatlakdan ýukarak, emma berk diwarjykly 
aýlow bilen bölünýär. Kubyşkanyň içindäki ýumurtgalar 
(20-60 sany, adatça 30-45 sany) biri-birine çalymtyl-sary 
reňkli şire bilen jebis birikdirilen. Ömrüniň dowamynda 
urkaçy çekirtge adatça 4-6 sany kubyşka goýýar, şeýlelik 
bilen bir möwsümde ol 150-ä çenli ýumurtga taşlaýar. 

Köpçülikleýin köpelen döwründe bu görnüş bir inedördül meýdana ortaça  
400-800 sany kubyşka taşlaýar. Kubyşkalaryny üsti açyk, gowy gyzýan 
topraklarda ýerleşen dürli substratlara, seýrek bolmadyk halatlarda ulanyşdan 
ýaňy galan we ýowşan hem-de dürli otlar bilen örtülen meýdanlara taşlaýar. 
Çekirtge kubyşka taşlamak üçin ýeňil çäge we çägesöw topraklary saýlaýar.

Liçinkalaryň ganat 
çykyndylarynyň gurluşyndaky 
tapawutlar
Çekirtgäniň bäş sany liçinka ýaşy bolýar. 
Liçinka ýaşlary biri-birinden ululygy, 
murtlarynyň bogunjyklarynyň sany we ganat 
çykyndylarynyň ösüş derejesi boýunça 
tapawutlanýar. 1-nji-3-nji ýaşlaryndaky 
liçinkalarda ganat çykyndylary arka öňüniň 
yzky burçlarynyň çekdirilmegi bilen aşak 
tarapa bakdyrylan. 4-nji-5-nji ýaşlaryndaky 
liçinkalarda ganat çykyndylary olaryň arkasyna 
süýşüp kiçiräk ganatjyk görnüşinde bolýar.

Iýmitleniş aýratynlyklary
Italiýa çekirtgesi – giň polifagdyr, ol örän köpdürli 
maşgalalara degişli bolan ösümliklere zyýan ýetirýär, 
emma olaryň arasynda  iki ülüşlileri az-kem saýlaýar. 
Ol günebakara, kösüklilere, greçiha, ýer almasyna, 
bakja ekinlerine, gowaça, lýona, sogana, gök ekinlere, 
dänelilere, şol sanda bugdaýa we mekkejöwene zyýan 
ýetirýär. Şeýle-de çekirtge derman we düzüminde efir 
ýaglaryny saklaýan ösümlikler bilen iýmitlenip bilýär, 
miweli baglara we ýaş tokaý agaçlaryna we gyrymsy 
ösümliklere zyýan ýetirýär. Çekirtgäniň zyýan ýetirýän 
ýabany ösümlikleriniň arasynda ýowşanlar, ýabany 
däneliler we kösükliler agdyklyk edýär.

Fenologiýasy
Italiýa çekirtgesiniň liçinkalary birneme gijiräk, adatça, aprel aýynyň ahyrynda - maý 
aýynyň başlarynda döreýärler. Marokko çekirtgesinden tapawutlykda bu görnüşiň 
liçinkalarynyň döremegi has dowamly bolýar we şol bir meýdanda 6-7 hepdä çenli 
çekip bilýär. Netijede çekirtgäniň liçinka toparlarynda dürli ýaşyndakylary,  
1-nji-5-nji ýaşlylary, hat-da imagosy gabat gelýär. Italiýa çekirtgesiniň liçinkalarynyň 
ösüşi marokko çekirtgesi bilen deňeşdirilende haýalrak geçýär. Süri fazasynda 
çekirtgäniň döremeginden ganatlanýança ösüş döwri takmynan 40-45 gün dowam 
edýär, ýekebara fazasynda – 55-70 güne çekýär. Ganatlanandan soň jyns taýdan 
kämilleşmegi 6-15 gün dowam edýär. Ondan soň çekirtgeler jübütleşýärler, ýene-de 
10-15 gün  geçenden soň olar ýumurtga goýmaga başlaýarlar. Netijede, çekirtgäniň 
ýumurtga taşlamagy, adatça,  ganatlanandan 16-30 gün geçenden soň, adatça iýun 
aýynyň ortalarynda  başlanýar we oktýabr aýynyň ahyryna  çenli dowam edýär. Italiýa 
çekirtgesiniň köpçülikleýin ölmegi  oktýabr-noýabr aýlarynda hasaba alynýar.

Ýaşaýan ýerleri
Ösümlik örtüginde ýowşanlaryň (Artemisia spp.) agdyklyk edýän gury sähra we ýarym 
çöllük meýdanlary. Aýratyn saýlaýan stasiýalary - ulanylyşdan galan ýowşan basan 
we boş ýatan meýdanlar, ekin meýdanlarynyň çet gyralary, çakdan aşa ulanylan öri 
meýdanlar we haşal otlar basan  taşlanan meýdanlardyr. Seýrek bolmadyk halatlarda 
marokko çekirtgesi bilen bilelikde garyşyk populýasiýalary emele getirýär. Köpçülikleýin 
köpelen ýyllarynda millionlarça gektar meýdanlary basyp alyp uly heläkçilikleri ýetirip 
bilýär. Çekirtgäniň esasy ojaklarynda onuň sanynyň artmagyna yzly-yzyna gyzgyn 
we gyrak ýyllaryň gaýtalanyp gelmegi ýardam berýär. Tomusyň başynda  ygalyň köp 
ýagmagy çekirtgäniň sanyna öz ýaramaz täsirini  ýetirýär.

Çekirtgäniň liçinka toparlarynyň migrasiýalary 
we sürüleriniň uçup ýaýramagy 
Süri fazasyndaky çekirtgäniň liçinkalary 2-nji ýaşyndan başlap toparlanyşyp 
migrasiýa edýärler. Bir günüň dowamynda uly ýaşyndaky liçinka toparlary 400 m
çenli aralygy geçýärler, tutuş liçinka döwrüniň dowamynda olar birnäçe km-e çenli 
aralyga süýşüp bilýärler. Süri fazasyna degişli ganatlanan çekirtgeler süri bolup 
20-30 (seýrek ýagdaýda 40-60) km aralygy uçup geçýärler. Geçiş fazasyndaky 
çekirtgeler  kiçiräk süri bolup gysga, 1-3 km aralyga migrasiýa edýärler.

Ýekebara we süri fazalaryna degişli 
çekirtgeleriň  tapawutlary
Dürli fazalara degişli bolan çekirtgeleriň  aýdyň tapawudy 
ýok. Süri fazasyna degişli çekirtgeler ýekebara fazasyna 
degişlilere görä az-kem iriräk, olaryň  ganatüstleri  we 
ganatlary bolsa uzynrak bolýar. Ýekebara we süri 
fazalaryna degişli çekirtgeler esasan-da özüni alyp 
baryşlary boýunça tapawutlanýarlar.
Ýekebara fazasynyň E/F indeksi <1,40  
(urkaçylary)  we <1,42 (erkekleri).
Süri fazasynyň E/F indeksi >1,61  
(urkaçylary) и >1,63 (erkekleri).

Bedeniniň  
uzynlygy, мм

Ganatüstleriniň 
uzynlygy, мм

Art butlarynyň 
uzynlygy,  мм

Erkek 14,5–28,7 7,7–22,2 6,1–15,0

Urkaçy  21,9–41,6 11,0–32,0 8,3–24,6

Çekirtgäniň imagosynyň daşky sypaty (morfologiýasy) 
Orta ululykdaky, bitinkli çekirtge. Erkek jynslylary urkaçylaryndan has ownuk 
bolýar. Arkaöňi Х-şekilli suratsyz, aýdyň bildirýän gapdal uzaboý çyzykly/killi. 
Öň aýaklarynyň çanajyklarynyň arasyndaky kükreköňi tümmejigi aşak 
tarapyndan seredilende aýdyň bildirýär. Ganatüstleri gowy ösen.  
Art butlary ýogyn we gysga. Bedeniniň  reňki köpdürli: garamtyl-goňur, 
sarymtyl-çal kä halatlarda agymtyl. Yzky ganatlarynyň düýbi gülgüne.  
Art butlarynyň iç ýüzi gyzyl ýa-da gülgüne, iki sany doly däl gara zolakly.  
Art injikleri gyzyl ýa-da gülgüne. Erkek jynslylarynyň serklary depe tarapynda 
aýdyň giňelen.

Ýakyn (meňzeş) görnüşler
Dümeýer (ýa-da turan) çekirtgesi Calliptamus 
turanicus italiýa çekirtgesinden bedeniniň has 
iriligi we bir reňkliligi bilen, yzky budunyň iç 
ýüzüniň gara tegmilsiz we zolaksyz bolýandygy 
bilen tapawutlanýar. Çöl prusynyň Calliptamus 
barbarus art injikleri pyrtykal reňkdedir, italiýa 
çekirtgesiniň art injikleri gülgüne ýa-da gyzyl 
reňkde bolýar.

Türkmenistanda italiýa çekirtgesiniň esasy ojaklary
Amyderýa, Murgap, Tejen, Sumbar, Çendir we Köýtenderýanyň  jülgelerinde we oazislerinde ýerleşýär.  
Köpetdagda italiýa çekirtgesi deňiz derejesinden 400-500 m we 900-1000 m beýikliklerde, tekiz tarp meýdanlarda 
ýygy duş gelýär. Köýtendagda ol deňiz derejesinden 300-600 m beýiklikde (bir sagadyň dowamynda 5-7 sanysy) 
hasaba alynýar, beýikligiň artmagy bilen onuň sany azalýar. ХХ asyrda italiýa çekirtgesiniň köpçülikleýin köpelmegi 
Murgabyň, Amyderýanyň we Tejeniň jülgelerinde hasaba alyndy. Soňky ýyllarda şäherleriň töwereginde ýerleşýän 
tokaý zolaklar italiýa çekirtgesiniň saýlaýan stasiýasy hökmünde hasaba alynýar.

To
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Jyns/alamat

In the Turkmen Italian Locust poster, this picture

Should be replaced with this one (as it is correctly done 
in all other languages)

10 MM

Imago

IMAGO

I T A L I Ý A   Ç E K I R T G E S I
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)

Türkmenistanda: biologiýasy, ekologiýasy, gözegçiligi


