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АЊАМИЯТИ ЮНУЧЌА ВА ТАЙЛАСОН (РЯСКА) БАРОИ МОЊИЊОИ
РАСТАНИХЎР
Холиќов А.Н., ассистент, Шамсиддинов Ф.А. докторант (PhD),
Сафаров Т.С., н.и.к., ДАТ ба номи Ш. Шоњтемур
Калимањои калидї: тухми моҳї, хољагии моҳипарварї, кирмина, амури сафед,
обсабзҳо, тайласон, ҳавзи моҳипарварї, зағорамоҳї, пулакча.
Муҳиммияти мавзўъ: Ряска ва юнучқаро ба ғайр аз амури сафед, дигар моҳиҳои
растанихўр низ истифода мебаранд. Таҳлилҳо нишон додаанд, ки дар вақти илова
кардани 4% массаи сабзи ряска ва юнучқа ба меъѐри хўрокаи моҳиҳои растанихўр
сарфи хўрока то 25% кам мешавад.
Қабати болоии ин растанї, ки доимо сабз мебошад, ҳашаротҳои гуногуни обиро,
ба монанди гамбўсакҳо, шапалакҳо, нармбаданҳо ва ғайраҳоро ба худ љалб мекунанд.
Ҳамаи ин љонварони хурди обї таркиби хўрокаро бой гардонида, ғизонокии хўрокаро
баланд мебардоранд.
Афзоишѐбии ряска муғљабандї буда, тез нашъунамо мекунанд. Барои парвариш
кардани ин намуд растанї обҳои суст ҳаракаткунанда ва ҳавзҳои хурд аз 1 то 1000
метри мураббаъ, туршии (PH) аз меъѐри 6,5-7,5 ва шўрии об аз 1,7 гр дар 1 литр об зиѐд
набошад истифода бурдан мумкин аст.
Дар чунин обҳо обсабзҳои хурдтарине вомехўранд, ки барои сабзиши ряска монеа
(конкурент) шуда метавонанд.
Бинобар ин дар вақти павариш кардани ряска нуриҳои органикиро дар 300 гр
метри мураббаъ илова кардан мумкин аст. Назорат кардан лозим меояд, ки қабати
болоии ин растанї тунук нашавад.
Барои гузаронидани корҳои илмї-татқиқотї мо соли 2019 яке аз хољагиҳои н.
Данғараро интихоб кардем, ки ин хољагї дар љамоатї Исмат Шарифов љойгир
мебошад. Масоњати умумии ин кўлњо 1,5га-ро ташкил мекунад. Базаи хўрокаи табиї
дар кўл бой мебошад. Инчунин дар заминњои гирду атрофи кўлњо барои хўрокаи моњињо
кишти юнучќа ба роњ монда шудааст. Кўлњои моњпарварии хољагии дењќонии
«Холиќ»- и н. Данѓара дар расм оварда шудааст.
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Расм. Кўлњои моњпарварї дар хољагии дењќонии «Холиќ»- и н.Данѓара.

Дар ин хољагї барои гузарониданї таљриба мо ду ҳавзи тухммонии моҳиҳоро
(нерест) ба андозаи 0,3 га бо чуқурии ба ҳисоби миѐна 1метр интихоб кардем. Ҳавзҳоро
бо №1ва №2 рақамгузорї карда, пеш аз пур кардани об ба ҳавзҳо мо нўриҳои
органикиро пошидем, сипас баъди пур шудани об маљмўи организмҳои растаниҳои
дохили об (фито ва зоопланктон) афзоиш намуданд.
Дар аввали моҳи май дар ҳавзи №1 кирминаҳои зағорамоҳї (карп) ба шумораи
3000 (сеҳазор) сар ва дар ҳавзи №2 кирминаҳои амури сафедро низ ба шумораи 3000
(сеҳазор) ворид кардем.
Охири моҳи июн дар вақти афзоиш ѐфтани ряска, ба андозаи 4-5 см расидани
амури сафед ба ин ҳавз (№2) 150 кг раяскаи љавон илова кардем ва дар ҳавзи №1, ки
зағорамоҳї парвариш мешуд, ба миқдори 50 кг ряска илова кардем.
Ряскаи хурдро, ки дар ҳолати сабзишанд амури сафед нисбат ба зағорамоҳї фаъолтар
истеъмол карда, дар охири моҳи июл вазни зинда ба ҳисоби миѐна 20 гр-ро ташкил
дод. Дар фасли тобистон дар он ҳавзҳое, ки нуриҳои органикї ва аз боло бо
воситаи љўйбор омадани об, ки таркибашон бо поруҳо омехтаанд, ин растанї нағз
инкишоф ва сабзиш мекунад. Вале ин захира кофї набуда, барои парвариши ин намуди
растанї ҳавзҳои иловагиро истифода бурдан лозим мешавад.
Ряскаро дар шароити лаборатиорї дар аквариумҳои махсус низ парвариш
кардан, аз манфиат холї нест. Аз ҳад зиѐд ғафс сабзидани ряска қадкашї ва афзоишаш
дар натиљаи нарасидани нури офтоб суст мегардад. Дар баробари ин обсабзҳои
хурдтарин (микроскопї) зуд афзоиш ѐфта, ғизонокии барои ин растанї зарурро
љаббида мегирад, ки боиси каммаҳсулии ряска мегардад.
Муътадил афзоиш ѐфтани ин растанї (80-90%) барои фишор овардан ба
обсабзҳои бегона манфиатовар нест. Сабзиши ин растанї аз љамъоварии он низ
вобастагї дорад. Агар ин растаниро мо ҳар рўз ғун дорем, мумкин аст, ки мо ба вай
зарари техникї расонем ва боиси суст шудани афзоиши он гардад. Хуб мешуд, ки мо
ҳавзҳои ряскаро ба чор қисм тақсим карда, бо навбат ҳаррўза аз қисматҳо, ѐ ин ки дар
як ҳафта як ѐ ду маротиба массаи сабзашро љамъоварї намоем.
Махсусан дар фасли гармии сол вақте ки афзоишаш бошиддат мешавад, мо
метавонем ҳосилро зуд-зуд љамъоварї карда, барои хўронидан ба ҳавзҳои моҳиҳо илова
кунем.
Ряска растании ниҳоят ҳассос нисбат ба нурҳои офтоб, нуриҳои минералї ва
органикї мебошад. Баланд ѐ паст будани меъѐри нуриҳо ба сабзиши ряска таъсири
манфї ѐ мусбии худро мерасонад. Ба ғайр аз ин дар баргу пояи ин растанї бофтаҳо
(клетчатка) зиѐд шуда, боиси кам ҳазмшавии он дар организми моҳичаҳо мегардад.
Дар назди ҳавзҳои моҳипарварї аз ҳавзҳои алоҳодаи чуқуриаш 35-40 см,
паҳноиаш 3-4 м ва дарозиаш вобаста ба талаботи хољагї, бо истифода аз плѐнкаҳо
такандоз карда, парвариши ряскаро ба роҳ мондан мумкин аст.
Мо ба қабати сабзи болопўши ряска маҳлули камтаъсири сулфати аммоний
пошидем. Ин маҳлул таркиби обро аз нитроген ва сулфур бой гардонида, боиси хуб
инкишофѐбии растанї гардад.
Маҳсулнокии баланди ряска аз моњҳои май то октябр давом карда, ҳосилнокї ба
ҳисоби миѐна ба ҳар моҳ 35-40 т/га мерасад.
Дар баробари парвариши ряскаи хурд, раяскаи камоншакл ва инчунин юнучқа
низ аз фоида холї нест.
Ряскаи камоншакл ва юнучқаро моҳиҳои андозаашон каме колон, инчунин
чорвоҳои хољагии қишлоқ ва парандаҳо бо иштиҳо мехўранд.
Парвариши ряскаи камоншакл ба монанди ряскаи хурд буда, аммо вай нисбатан
гармидўст мебошад. Ҳарорати сабзиши ин растанї 28-350 С ‟ро дар бар гирифта,
ҳангоми паст фуромадани ҳарорати ҳаво аз сабзиш боз мемонад.
Юнучқа яке аз намуди хўрокаҳои серғизо ва дар давраи нашъунамо зуд
ҳазмшаванда буда, барои хўронидани моҳиҳои растанихўр аҳамияти калон дорад. Ин
растаниро дар давраи муғчабандї ва пеш аз гулкунї моҳиҳо бо завқ мехўранд. Дар
ҳамин хољагї парвариши юнучқаро дар 1 га замин ба роҳ монда, ба шаш қисмат тақсим
карда, ҳар рўз массаи сабзи юнучқаро љамъоварї карда, мувофиқи меъѐри тартиб

додаамон саҳар ва бегоҳ пеш аз фурў рафтани офтоб ба ҳавзҳо илова кардем.
Қайд кардан лозим аст, ки барои хўронидани моҳиҳо љойҳои махсусро интихоб
кардан лозим аст. Инчунин таҳлилҳои гузаронидаамон нишон доданд, ки қамиш ва
лухҳои дар ҳавзҳои моҳипарварї рўйдодаро ҳифз кардан лозим аст, чунки рўзона дар
фасли гармии сол моҳиҳои гурўҳшуда, баъд аз сайд дар зери қамишзор љойгир
мешаванд. Ба ғайр аз ин дар гирду атрофи чунин ҳавзҳо шинонидани дарахтони тут,
санљид ва дигар дарахтон бо манфиат мебошад. Ҳамин тариқ таркиби хўрокиҳои ряска,
юнучқа ва боқимондаи ошхона аз сафеда ва витаминҳо бой буда, барои хўроки моҳї,
чорво ва парандагон тавсия дода мешавад.
Юнучқа ва растаниҳои обї хусусиятҳои зудҳазмшавандагї дошта, таркиби
биохимиявиашон дар љадвал нишон дода шудааст.
Љадвал.
Таркиби биохимиявии растаниҳои обї ва хушкї бо%
Намуди растаниҳо
Ряска
Юнучқа
Љуворимакка
Волфия

Протеини хом
20-38
18,8
12,2
8-10

Равған
5
3,3
1,7
18-20

БЭВ
36,7
49,7
49,1
60-65

Клетчатка
17,5
18,8
29,1
-

Чи хеле ки аз љадвали 1 бармеояд, дар биомассаи ряска 20-30% протеин, равѓан 5
%, миқдори ками клетчатка дида шуда ва аз 20-35% оҳар (крахмал), каротин,
витаминҳои A, E, B, B1, B2 ва микроэлементҳо (Zn, Co, Mn) бой мебошад.
Хулоса ва тавсия: Дар соҳаи моҳипарварї, чорводорї ва парандапарварї ин
намуд растаниҳои обї ряска, волфия ва юнучқаро ба таври васеъ истифода бурдан,
боиси зиѐдшавии маҳсулнокї мегардад.
Тавсия дода мешавад, ки ряскаро дар палҳои шоликорї низ парвариш кардан
мумкин аст, агар зичии шолї зиѐд набошад ва қисматї обпартои палҳо ба самти
ҳавзҳои моҳипарварї равона карда шавад, дар ин ҳол баргу пояи кандашудаи ин
растанї ба ҳавз ворид шуда, моҳиҳо онро истеъмол мекунанд.
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АННОТАЦИЯ
ЗНАЧЕНИЕ ЛЮЦЕРНЫ И РЯСКИ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ
В статье изложены способы кормления рыб в условиях фермерского хозяйства
«Холик» Дангаринского района. В этом хозяйстве, для кормления рыб использовали
естественные травы ряска, кукуруза, в стадии роста и развития стебля кукурузы и
люцерны.
Проведение наших опытов показали, что при кормлении рыб люцерной, ряской и
кукурузой (белый амур, карп) живая масса, в среднем, увеличивается до 1‟ 1,5кг за
сезон.
Ключевые слова: икра, рыб, рыбхозяйства, водоросль личинка, белый амур, ряска,
пруд, карп чешуя.
АННОТАТСИЯ
АЊАМИЯТИ ЮНУЧЌА ВА ТАЙЛАСОН (РЯСКА) БАРОИ
ХЎРОНИДАНИ МОЊИЊОИ РАСТАНИХЎР
Дар маќола хўронидани моњї дар шароити хољагии дењќонии «Холиќ»-и ноњияи
Данѓара оварда шудааст. Дар хољагии мазкур барои хўронидани моњињои растанихўр
ряска, љугорї ва юнучќа истифода кардем.
Таљрибањои гузаронидашуда нишон медињанд, ки вазни зиндаи моњињо (амури
сафед, заѓорамоњињо) њангоми парвариш дар як мавсим ба њисоби миѐна 1-1,5кг
афзудааст.
Калимањои калидї: тухми моҳї, хољагии моҳипарварї, кирмина, амури сафед,
обсабзҳо, тайласон, ҳавзи моҳипарварї, зағорамоҳї, пулакча.

ANNOTATION
THE IMPORTANCE OF ALFERENCES AND CROWDOWS FOR HERBIVOR FISH
The article describes the feeding of fish in the conditions of the farm "Holik" of the Dangara
district. In this farm, has been used the natural grass duckweed, corn in the article of growth and
development of the steam of corn and alfalfa is used for fish feeding.
Conduction of research showed that when feeding fish with alfalfa, duckweed and corn (white
Amur, carp), the average live weight of these fish species increases to 1–1,5 kg per season.
Key words: fish roe, economy, larva, Amur whites, water grass, duckweed, basin of fish,
carp, lamella.
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