
Kawkazda we Merkezi Aziýada (KMA) çekirtgelere 
garşy göreşi kämilleşdirmek boýunça milli we sebi-
tara Maksatnamasy

Fenologiýasy
Ir baharda döreýän görnüş.  Liçinkalar adatça mart aýynyň  2-nji ongünlüginde 
(Lebap welaýatyndan başlap) gyradeň, köpçülikleýin döräp başlaýarlar,  şol 
bir meýdanda olaryň döremegi 3-5 gün dowam edýär. Her bir liçinka ýaşynyň 
dowamlylygy  5-7 güne barabar. Çekirtgäniň uçup ýaýramagy, edil ýumurtga 
goýmagy ýaly, onuň ganat baglanyndan 10-15 gün geçenden soň (adatça maý  
aýynda) başlanýar. Iýul aýynda çekirtge ömrüni  tamamlaýar.

Iýmitleniş aýratynlyklary
Ösümlikleriň köp görnüşi bilen iýmitlenýär. Ol däneli,  kösükli, gök we bakja 
ekinlerine, gowaça, miweli baglara, hat-da pürli agaçlara-da zyýan ýetirýär. 
Çekirtgäniň liçinkalary öz döreýän tebigy ojaklaryndaky öri meýdan ösümlikleri 
bilen iýmitlenip olary gutarandan soň  ekerançylyk meýdanlaryna uçup 
aralaşýarlar. 

Çekirtgäniň liçinka toparlarynyň 
migrasiýalary we sürüleriniň uçup 
ýaýramagy
Liçinkalar 2-nji ýaşyndan başlap  topar bolup migrasiýa 
edip başlaýarlar we liçinka ösüş döwrüniň dowamynda 
3-5 km-e çenli aralygy geçýärler. Ganatlanan çekirtge
ömrüniň dowamynda  süri  bolup 25-30 km (seýrek halatda
ondan hem uzak) aralyga uçup ýaýraýar. Sürüleriň döwlet
serhetlerinden uçup geçmegi ýygy hasaba alynýar we
çekirtgä garşy geçirilýän gözegçiligi we göreşi kynlaşdyrýar.

Ýaşaýan ýerleri
Efemeroid (otjumak) ösümlik örtükli dag eteginiň ýarym çöllük 
meýdanlary. Ol ýerlerde agdyklyk edýän ösümlik – gyrtyç Poa bulbosa 
var. vivipara. Topragy – gowşak şorlaşan lýoss şekilli toýunly. Çekirtgäniň 
tebigy ojaklary  deňiz derejesinden 250-850 m beýikliklerde ýerleşýär, 
emma   ХХI asyrda, howanyň maýlamagy netijesinde çekirtge has ýokary 
beýikliklere (1500 m) aralaşdy. Öri meýdanlarda malyň çakdan aşa köp 
bakylmagy çekirtgäniň ýaýramagy üçin amatly şertleri döreýär. Käbir 
halatlarda marokko we italiýa çekirtgeleri garyşyp şol bir meýdany 
eýeleýärler. Ýylyň gurak gelmegi – mart aýyndan - maý aýy aralykda ygalyň 
100 mm-den az ýagmagy adatça çekirtgäniň köpçýlikleýin köpelmegine 
alyp barýar.

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 ugurdaş/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 1m x 1m inedördül
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 öňünden 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 fewralda -
mart 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, 
mart aýynyň 2-nji ongünlüginden başlap.
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.

Tebigy ýagylary
Çekirtgäniň liçinkalarynyň sanyny alasarlar  düýpli azaldyp bilýärlar. Ýara 
dörediji tomzaklar (Meloidae maş.) we wyžlaýan siňekler (Bombyliidae maş.) 
kubyşkalaryň ýagylarydyr. Tahin siňekleri (Tachinidae maş.) liçinkalaryň 
we ganatlanan çekirtgäniň bedenlerinde mugthorlyk edýärler. Marokko 
çekirtgesiniň tebigy ýagylary onuň populýasiýasynyň sanynyň pese düşýän 
döwründe has-da  işjeň bolýarlar.

1-nji ýaşyndaky liçinkalaryň döreýşi
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2-nji ýaşyndaky liçinkalar 3-nji ýaşyndaky liçinkalar

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

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 

Zyýanly haçly ýa-da atbasarka çekirtgesiniň marokko 
çekirtgesi bilen deňeşdirilende arka öňündäki ‘’X’’  

şekilli suratyň yzky zolaklary  giňräk bolýar.

Marokko çekirtgesi

Erkek

Urkaçy
Zyýanly haçly ýa-da 
atbasarka çekirtgesi

Çekirtgäniň köpçülikleýin ýum
urtga goýýan stasiýasy/meýdany

Kubyşka/ küýzejik
Uzynlygy 16-35 mm barabar bolup, ol göni ýa-da  az-kem 
egrelen, yz  tarapynda  birneme giňelendir. Diwarjyklary 
toundan bolup,  örän berkdir. Kubyşkanyň çykyş deşigi 
gapajyk bilen ýapylan. Kubyşkanyň içindäki 18-42 sany 
(ortaça 30-36 sany) ýumurtganyň üstüni ownuk köpürjükli 
dury reňkli şire gatlagy  örtýär. 

Liçinkalaryň ganat çykyndylarynyň gurluşyndaky 
tapawutlar

Liçinkalar
Çekirtgäniň bäş sany liçinka ýaşy bolýar. 
Liçinka ýaşlary biri-birinden ululygy, 
murtlaryndaky bogunjyklaryň 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 bolýar. 4-nji-5-nji ýaşlaryndaky 
liçinkalarda ganat çykyndylary olaryň arkasyna 
süýşüp kiçiräk ganatjyklar görnüşinde bolýar.

Çekirtgäniň imagosynyň daşky 
sypaty (morfologiýasy). 
Orta ululykdaky, gelşikli çekirtge. Ganatüstleri 
ösgün, olar çekirtgäniň yzky budunyň ýokarky 
ujundan yza tarap uzalýar.  Ganatlary dury. 
Bedeni sarymtyl-çal reňkde,  tegmiller bilen 
örtülen. Art injikleri adatça gyzyl, seýrek ýagdaýda 
sary, gülgüne ýa-da ak reňkde bolýar. Çekirtgäniň 
arka öňündäki ‘’X’’ şekilli suratyň zolaklary inçe,  yz 
tarapynda örän ujypsyz giňelen. Erkek jynslylarynyň 
agramy 0,6 g, urkaçylarynyňky – 1,2 g  golaý bolýar.

Ýakyn (meňzeş) görnüşler
Köplenç ýagdaýda ol özüne ýakyn bolan zyýanly 
haçly ýa-da atbasarka çekirtgesi  (Dociostaurus 
kraussi) bilen duş gelýär. Atbasarka marokko 
çekirtgesine görä ýasyrak, art butlary ýogynrak, 
ganatlary  gysgarak (garyn bölüminiň soňuna 
çenli ýetmeýän) bolýar.  Atbasarkanyň liçinkalary 
marokko çekirtgesiniň liçinkalaryndan bir 
hepde öň döreýärler, şonuň üçin olar marokko 
çekirtgesiniň ýakyn wagtda dörejeginiň gowy 
görkezijisi/indikatory hasap edilýär.

Ýekebara we süri fazalaryna degişli 
çekirtgeleriň imagosynyň  tapawutlary
Faza/ alamat Ýekebara Süri

Erkek jynslylarynyň 
bedeniniň uzynlygy 16,5–22,5 22,0–28,5

Urkaçylarynyň bedeniniň 
uzynlygy 20,5–28,5 25,0–38,0

E/F indeksi 1,30–1,57 1,58–1,83

Bedeniniň umuny reňki  Ýiti,  mese-mälim 
tapawutly

Solak, 
«saman» şekilli

Art budunyň daş 
ýüzündäki üç sany gara 
tegmilleri 

Bar Ýok
Jyns/
alamat 

Bedeniniň 
uzynlygy, мм

Ganatüstleriniň 
uzynlygy, мм

Art butlarynyň 
uzynlygy, мм

Erkek 16,5–28,5 17,5–27,0 13,2–17,4

Urkaçy 20,5–38,0 23,0–36,0 15,5–21,6

Urk
aç

y 
çe

ki
rt

ge
  ö

m
rü

ni
ň 

do
wamynda bir-iki sany, seýrek halatda dört sany kubyşka taşlaýar

Türkmenistanda marokko çekirtgesiniň esasy ojaklary 
Köpetdagyň we Köýtendagyň eteklerinde, ýurdumyzyň günorta we günorta-gündogar sebitlerinde ýerleşýär. 
ХХ asyryň ikinji ýarymynyň başlarynda  Türkmenistanyň çäklerinde  marokko çekirtgesiniň  köpelýän 12 sany 
meýdançasy  belli edilen bolsa,  häzirki wagtda çekirtgäniň esasy ojaklarynyň 15 sanysy hasaba alyndy. Olaryň 
13-i Köpetdagyň çäklerinde ýerleşýär: olara Şarlowuk-Çat, Çendir, Magtymguly (öňki ady Garrygala), Uzyn tokaý, 
Nohur, Kelete, Gökdepe, Aşgabat, Kaka, Çäçe, Bathyz,  Bendesen we Deleli degişlidir (soňky ikisi  täze dörän ojak-
lardyr). Çekirtgäniň Kaka, Çäçe, Çendir, Şarlowuk-Çat we Deleli atly ojaklary Eýran bilen serhetýaka meýdanlarda 
ýerleşýärler. Köýtendagyň çäklerinde çekirtgäniň 2 sany esasy ojagy  - Köýtendag we Tallymerjen meýdançalary bar 
(soňky ojak täze dörän), olar marokko çekirtgesiniň ýaýran özbek territoriýalary bilen özara baglydyrlar. 
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Marokko çekirtgesiniň 
art budy

Zyýanly haçly ýa-da atbasarka 
çekirtgesiniň art budy

4-nji ýaşyndaky liçinkalar

Ganatüstüniň (E) uzynlygynyň 
we art budunyň (F) 

uzynlygynyň ölçegleri
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Ýekebara fazasyna degişli çekirtgeler
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M A R O K K O   Ç E K I R T G E S I
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) Türkmenistanda:

biologiýasy, ekologiýasy, gözegçiligi

IMAGO

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

Serklary

Subgenital 
plastinkasy

Ýumurtga goýujysynyň 
gabsajyklary

Ýaşaýyş
aýlawy

kubyşka/
küýzejik 

ömrüniň 
tamamlamnagy/ 

ölmegi 

ýumurtga 
goýmagy

jübütleşmegi

uçup göçmegi imago öwrülmek üçin 
gow çalyşmagy
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