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Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз минтақаҳои асосии Осиѐи Марказї доир ба истеҳсоли
зироатҳои полезї, хусусан навъҳои беҳтарини харбуза ба ҳисоб меравад. Харбузаи
истеҳсоли Тоҷикистон аз ҷиҳати лаззат яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад.
Қанднокии онҳо ба 15-18 фоиз баробар аст.
Аз рӯйи самти иқтисодї Тоҷикистон ҷумҳурии аграрї ба ҳисоб меравад. Яке аз
самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ дар оянда васеъ намудани майдони растаниҳои
мевадиханда, сабзавотӣ, полезӣ. субтропики ва зироатҳои техникӣ мебошад. Шароити
мусоиди иқлимии минтақаҳо имконият медиҳад, ки ҳосили баланди маҳсулоти
кишоварзӣ ба даст оварда шавад.
Вале дар солҳои охир барои рӯѐнидани ҳосили баланд, махсусан маҳсулоти
хушсифат ба зироатҳои кишоварзӣ зараррасонҳои гуногуни хавфнок аз қабили
сафедболакҳо зарари зиѐд мерасонад. Сафедболакҳо на танҳо зарар мерасонанд,
инчунин растаниҳоро ба нобудшавӣ оварда мерасонанд. Онҳо ҳамзамон паҳнкунандаи
касалиҳои замбўруғӣ, бактериявӣ ва вирусӣ ба њисоб мераванд.
Аз рӯйи маълумоти охирин, дар энтомофаунаи ҷаҳонӣ зиѐда аз 1200 намудҳои
сафедболакҳо, ки ба зироатҳои гуногуни кишоварзӣ ва растаниҳои ороишӣ зарар
мерасонанд, мавҷуд аст (1).
Дар миқѐси дунѐ ҳоло зиѐда 160 авлод ва зиѐда 1500 намуди сафедболакҳо маълум аст
(2).
Дар шароити Осиѐи Миѐна 14 намуди сафедболакҳо маълум шудааст (3). Фаунаи
сафедболакҳои Тоҷикистон ҳоло кам омӯхта шудааст. Дар шароити Тоҷикистон 12
намуди сафедболакҳо муайян шудааст (4; 2).
Дар шароити ноҳияҳои вилояти Хатлон дар агротсенози пахта ва харбузаю тарбуз
ду намуди сафедболакҳо ба қайд гирифта шудааст: гармхонавӣ ѐ оранжерӣ ва тамоку ѐ
пахта. Дар шароити вилояти Суғд бошад сафедболаки тамоку ѐ пахта дида нашуд ва
фақат сафедболаки гармхона ба ин зироатҳо зарар мерасонад.
Сафедболаки гармхонавӣ ѐ оранжерӣ, дар Тоҷикистон солҳои 80- уми садаи
гузашта ба қайд гирифта шудааст (5).
Аз аввали солҳои 90-уми асри гузашта дар Тоҷикистон намуди навъи сафедболаки
тамоку ѐ пахта дар пахта ба қайд гирифта шудааст (6). Аз ҳама намуди бештар
паҳнгардида дар ҳамаи ноҳияҳои вилояти Хатлон сафедболаки пахта (Bemisia tabaci
Genn.) ба ҳисоб меравад (7,8).
Сафедболакҳо зараррасонҳои бисѐрхӯра ѐ полифагҳо мебошанд. Сафедболаки
гармхонавӣ ѐ оранжерӣ, ба 150 (5) ва тамоку ѐ пахта бошад бо маълумотҳои охирин ба
600 намуди зироатҳои кишоварзӣ зарари калон мерасонанд (9).
Сафедболаки гармхонавӣ ѐ оранжерӣ, дар навбати аввал ба бодиринг, помидор,
боимҷон, анор ва дигар зироатҳо зарар мерасонад. Ҳангоми ба таври зиѐд афзоиш
ѐфтан ӯ ба бисѐр намудҳои растаниҳои дарахтию буттагӣ ба монанди тут, ток, гелос,
хурмо, садбарг, лигустра ва дигар намудҳои растаниҳо низ зарар мерасонанд.
Тадқиқотҳои зироатҳои полезӣ нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон намудҳои
гуногуни харбуза парвариш карда мешавад. Баштари намудҳои маҳаллии харбуза, ки
дар шароити ҷумҳурӣ мутобиқ шудаанд, ҳослнокии баланд, лаззати хуб, имконияти
кашонида бурдан ба шаҳрҳои дур ва дигар сифатҳои арзишнокро доро мебошанд.

Талаботи мардум дар шароити имрӯза ба харбуза пурра қаноатбахш нест. Яке аз
сабабҳои кам шудани кишт ва камҳосил шудани заминҳои кишти харбуза паҳн шудани
ҳашароти сафедболаки гармхона ва дигар зараррасонҳо ба ҳисоб меравад, ки зарари
онҳо ба ҳосили харбуза то 30-40%- ро ташкил медиҳад.
Шумораи бештари ин зараррасонҳо дар ноҳияҳои шимол ва ҷануби Тоҷикистон
мушоҳида карда мешавад, ки сабаби паст шудани ҳосилнокӣ ва зараровар шудани соҳа
ба ҳисоб меравад.
Таҷрибаҳо оид ба омӯзиши нишондиҳандаҳои хоҷагию биологии навъҳо,
ҳосилнокӣ, сифати харбуза ва инкишофи сафедболакҳои гармхона ва чораҳои мубориза
бар онҳо дар хоҷагии деҳқонии Ҳофиз - 96- и ҷамоати Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ
гузаронида шуд.
Кишти навъҳои харбузаи оби набот ва заркокул дар даҳрўзаи дуюми моҳи апрел ѐ
дар даҳрўзаи сеюми моҳи апрел вобаста ба шароити иқлим кишт карда шуд.
Ба растании харбуза дар ибтидои афзоиш ва нумӯи он вобаста аз боду ҳаво
касалиҳо ва зараррасонҳо ба таври гуногун таъсир мерасонанд. Муайян карда шуд, ки
дар моҳи май, ибтидои моҳи июн, август, ибтидои моҳи сентябр ба зироати харбуза аз
ҳама бештар ҳашаротҳо аз он ҷумла сафедболаки гармхона зарари худро мерасонад.
Яке аз мақсадҳои асосии тадқиқот муайян намудани самаранокии иқтисодии
истифодаи фитопеститсидҳо ѐ экстрактҳои растаниҳо ва инсектитсидҳо ба муқо били
яке аз зараррасонҳо -сафедболаки гармхона дар минтақаҳои асосии харбузапарварӣ ба
ҳисоб меравад.
Самаранокии биологии препаратҳои экстрактҳои растаниҳо ва инсектитсидҳо ба
муқобили зараррасонҳо дар заминҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ баъди 3, 7 ва 14 рӯз бо
формулаи Гендерсон ва Тилтон (10) дида баромада шуд.
Чорабиниҳои агротехникии мубориза ба муқобили зараррасонҳо имконият
медиҳад, ки ҳосилнокии маҳсулоти истеҳсолшуда баланд бардошта шуда, хароҷотҳои
иловагие, ки барои ҷорӣ намудани чораҳои агротехникӣ ва химиявии мубориза бар
зараррасонҳо дар шароити гуногуни хокӣ -иқлимӣ гузаронида шуда ва хароҷотбарорӣ
якчанд маротиба тез ба вуҷуд меояд.
Муайян карда шудааст, ки дар ҳолати ҳимояи комплексии кишт аз зараррасонҳои
харбуза фоидаи соф ба ҳисоби миѐна вобаста аз гуногунии намудҳои харбуза қариб 20,8
ҳазор сомониро ташкил медиҳад.
Истифодабарии танҳо чораҳои аротехникӣ бе коркарди химиявӣ ба ҳамаи навъҳои
харбуза на он қадар даромаднок ба ҳисоб меравад, зеро талафи зиѐди ҳосил аз
зараррасонҳо ба вуҷуд меояд, ки дар ҷадвал нишон дода шудааст.
Таблица.
Самаранокии иқтисодии ҳимояи харбуза аз сафедболаки гармхонавӣ ѐ оранжерӣ,
дар шароити Тоҷикистон Шимолӣ
№ р/т
1
2
3
4
5
6

Нишондиҳандаҳо

Ченак

Назоратӣ

Экстракти растаниҳо
(таҷрибавӣ)

Химияви
(таҷрибавӣ)

Ҳосилнокӣ
Даромад аз фурӯш
Хароҷоти истеҳсоли ҳосили
харбуза
Фоида
Арзиши аслии 1 с харбуза
Даромаднокӣ

с/га
сомонӣ
сомонӣ
сомонӣ
сомонӣ
фоиз

145
23200
10920
12280
75,3
12,4

180
28000
13020
14980
72,3
15,0

275
44000
17700
26300
64,3
48,5

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, ки ҳосилноки харбуза дар ҳолати
чорабиниҳои химиявӣ ба муқобили зараррасонҳо аз ҳама бештар (275 с/га) - ро ташкил
медиҳад, ки назар ба ҳолати таҷрибавӣ 95 с/га ва назар ба ҳолати назоратӣ 130с/га
зиѐдтар мебошад. Агар даромад аз фурӯши харбуза дар ҳолати назоратӣ 23200
сомониро ташкил диҳад, пас дар ҳолати таҷрибавӣ (экстракта растаниҳо) 20,7%, дар

ҳолати химиявӣ 89,7% афзудааст, ки ин афзуншавии самаранокии иқтисодии истеҳсоли
харбузаро нишон медиҳад.
Ҳамчунин аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бар меояд, ки агар даромаднокӣ дар
ҳолати назоратӣ 12,4% ро ташкил диҳад, дар ҳолати химиявӣ ба 48,5% расидааст.
Бо истифодаи ин усулҳои тадқиқот даромаднокии хоҷагиҳое, ки дар ин самт
фаъолият мекунанд 3,9 маротиба ва аз он ҳам бештар афзоиш меѐбад.
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АННОТАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ДЫНИ ОТ
ТЕПЛИЧНОЙ ИЛИ ОРАНЖЕРЕЙНОЙ БЕЛОКРЫЛКИ В
УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
В последние годы, производству высокого урожая, особенно качественной
продукции сельскохозяйственных культур, разные вредители, в том числе тепличная
белокрылки, на носят огромные ущербы. Белокрылки являются многоядными
вредителями или полифагами.
Одним из основных целей исследования является определением экономической
эффективности использования фито пестицидов или экстракта растений и инсектицидов
против одного из вредителей - тепличной белокрылка в основных зонах выращивания
дыни.
Ключевые слова: сорти дынь, , заркокуль, оранжерейная или тепличная белокрылка,
полифаг, инсектициды, растительный экстракт фитосептициды, дыни, экономическая
эффективность.
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ANNOTATION
COST-EFFECTIVENESS OF THE PROTECTION OF MELON GREENHOUSE WHITEFLY AND
GREENHOUSE IN THE CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN
In recent years, for the production of high yields, especially high-quality crop products,
various pests including greenhouse whiteflies carry huge damage. Whiteflies are a multi-pest pest
or polyphage.
One of the main objectives of the study is to determine the economic efficiency of using
phytopecids or plant extract and insecticides against one of the pests - the greenhouse whitefly in
the main areas of melon cultivation.
Key words: melon varieties, herbal water, zarkokul, whitefly greenhouse or orange,
polyphag, insecticides, plant extract Lefitopesticides, melons, economic efficiency.

