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унив ерсит еті

Осы жүмыс Ііов.юдар обяысының Екібастүз қаласындагы квіие- 
яер мен саяжайлардагы агаш - бута өсімдіктерініц саңырауқулақпсн 
беріжтін ауруларын анықтап, агаиипардың кебу себептеріне арнал- 
ган.

Работа посвящена иссяедованию причин усыхания деревьев на 
территории города Экибастуза. Выявяены возбудители болезней.

Тһе увагк із еіе\о(аі Іо іһе іпігліі^аііоп гехеатсһ о/іһе геаяоіи о/іһе 
<куіп8 о//теех оп іһе/еггі/Ъгу о/ЕЛЪазпа. Тһе а%епІзо/<ііхеахе и  гечеаіесі.

Мыңдағав жылдар бүрын қарапайым өсімдіктердід атмосфераны 
қүруы на байланысты тірш ілік қүрлы ққа шықты. Қазіргі кезде 
өсімдіктердің адам өміріндегі мадызы өте зор. Қаланың жасыл 
көшеттеріндегі ағаштар, қоршаған ортаны тазалау, қорғау, жабайы 
безендіру қүралы және адамдардың демалыс орындарында атқаратын 
қьвметізор.

Сыртқы ортаның көнтеген факторлары: адамның әрекеті, соның 
ішінде алын заводтар мен кәсінорындардан сыртқа бөлінетін газдар 
ауаға шығарылып, атмосфераны ластауы, метерологнялық және эко- 
логнялық жағданлардың тербелісі, патогенді саңырауқүлақгардың 
дамуымен қоздырыпған аурулар өсімдікгерге әсерін тнгізін, олардың 
ауруға шалдығуына және қурауына әкеп соғады. Осы мәселеге бай- 
ланысты Екібастұз қаласының ағаш- бүта өсімдіктсрінің қоздырғыш- 
тарын зерттеуді алдымызға мақсат етіп қойдық [ 1 ].

Екібастүз қаласындағы зерттеу объекгілері ретінде: «Жеңіс ес- 
керткіпгі», «Дружба», «Шахтер», «Горняк» саяжайлары, Ленин және 
Пішенбаб көшелері алынлы

Зерггеу жүмысы 2001 жылдың кекгем, жаз және күз айпарында өтгі.
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Қорытындысында зсрттелген объектілерде 5830 дана ағаш-бүта 
өсімдіктерінің түрі табылды. Осы объектілерде ағаштардан: кәдімгі 
қарағайдың (Ріпих 5І1\'е$(гІ5 Ь) 56 данасы, сібір балқарағайының (Ьагіх 
яіЬігіса ЬесіЬ.) 2 данасы, шаған жапыракты үйеңкінің (Асег пе§ипсіо 
Ь.) 2030 данасы, ақ терекгің (Рориіиз аІЬа Ь.) 17 данасы, кара і еректің 
(Рориіиз підга Ь)1139 данасы,қауырсын бүтақты шегіршіннің (ІЛших 
ріппаіо-гатоза Оіе$к.) 1718 данасы, салпыншақ қайыңның (ВеШІа 
репсіиіа Когсһ.) 150 данасы, сібір шыршасының (Рісеа оЬоуаІа сІесІЬ.)
11 данасы, жидекті алманың (Ма1и$ Ьассаіа ((1.) Вогкһ.) 26 данасы, ақ 
талдың (Заііх аІУа Ш .) 12 данасы, үшкір жемісті жиденін (Ніаеаспих 
охісагра Ь.) 262 данасы, ланцет тәрізді шағанның (Ғгахіпих Іапсеоіаіа 
Вогкһ.) 28 данасы кездеседі.

Бүталардың түрлік қүрамы төмендегідей: қызыл қарақаттың 
(ЯіЬез гиЬгит Ь.) 8 данасы, тікенекті итмүрьшның (Ко$а 5ріпо5І$$іта 
Ь.) 50 данасы, ағаш тектес қарағанның (Сага§апа агЬоге5сеп5 Ьапь) 
119 данасы, кәдімгі бортегүлдің (Зигша уи1§агі5 Ь.) 1 данасы, қауыр- 
сын бүтақты шегірппннің -  бүталы түрі (ІЛтдо рііша!о-гато5а Оіе5к) 
188 данасы, кәдімп мойылдың (РасІи5 ауіит) 11 данасы, үй қара 
өрігінің (Рпти5 сІоте5ііка) 2 данасы [2].

Ағапггардың ішіңде 2030 дана (35%) үйеңю, 1718 дана (29,5%) 
шегіршін, 1139 дана (20%) қара терек, бүталардың ішінен майда жапы- • 
рақты шегіршіннің 188 данасы (20%), итмүрынның 50 данасы (0,2%) 
кездеседі, қалған ағашгардың түрлері снрек кездеседі [3]. Осы объект- 
ілерде кездесетін аруларға томендегідей снпатгамалар беруге болады.

Теректің цнтоспорозы.
Өсімдік аурулары, коздырғыш және қоршаған орта факторлары 

өзара қатынасатын процесс.
Өсімдікгердің инфекцнялық ауруларының көбін, жоғарыда айт- 

қандай, саңырауқүлақтар коздырады. Екібастүз қаласында неғүрлым 
көп таралған жэне кауіпті аурулардың қатарына цитоспороз немесе 
теректің сүр некрозы кіреді.

Мәліметтер бойынша цитоспороз ауруына әдетте жас және 
жетілген теректер шалдығады. Біздің зерттеулеріміз бойынша 
Екібастүз қаласында ауру теректің барлық жастарында кездеседі. 
Аурудың басты белгісі, кабыгының зақымдалуы, аса қауіптісі 
ағаштардың үшар басының Кебуі. Ауру пайда болғанда ағаштардың 
жапырақтары майдаланыіч ерте сарғайып, кеуіп кетеді. Цитоспороз 
ауруының қоздырғышы Сііозрога сһгивоврегта (Рег5) 
Ғг.($рһаегор5Іда1е5) саңырауқүлағы жгне оның қалталы сатысы Уаіха 
5ог<іі(Іа Ыке (Зрһаепаіея).
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Ціггоспороз тсректердіц барлықтүрлеріа (Рори1и$ пІ£га Ь., Р аІЪа 
Ь., Р Рігаті(1а1і$ Когіег), оның іпііпдс көк теректі де зақымдап, агаш- 
тардыц діадерін ж әне бүтактарының кебуін қоздырады. Аурудын 
алғашқы көрінісі уақыт өте қатып қалатын, қызыл-қызғылт таспа 
түріндегі споралар шығатын саңылауы бар, қыртыс жагынан шыгьпі 
ретсіз неыесе тік бойына орналасқан көп санды, қара конус төріздес 
пнкнндалармен снпагггалады. Пнкнндалар саңылауы орталық днскісіз, 
әдетте үстін споралардың тамшысы жабады. Пикнндалар көп камера- 
лы днаметрі 1,8 мм және үзындығы 0,1 мм дейін кабыктың үлпасына 
еніп орналасқан. Пнкнидалардыц камералары лабнрннт тәріздес, ди- 
аметрі 100-300 мк. 14]. Аурудыц жүғуы, споралар арқылы, механнка- 
лық зақымдану, бүтақтарды дүрыс кеспеу жәпе кесуден кейін өңде- 
меу, ағапігардың өлсіреуі кезінде өтеді. Споралардың мелшері 3-5x1 
мкм, түссіз, топталған күбде күңгірт- ақ түсті.

Сацырауқүлақ беліп шығаратын микротоксішдердің әсерінеи 
қоздырғыппыц ағаш бойы таралуы ағаштың солуына әксліп соғады, 
соныц нәтнжесінде ауру күшейеді.

Сацырауқүлақгыц кошідиалды сатысы-кыртыстың еекроздарын, 
ап сирек қалыгітасатын қалталы сатысы-некроздарды және жараяы рак- 
ты қоздырады. Цитоспороздың алғашқы ошағының пайда болуына үзак 
уақыт қүргақшылық және судыц тасуы, үсіп қалуы, күйіп қалуы, 
жәндікгермен және аурулармен зақымдалу, жеткшіксіз қоректену, ағаш- 
тарлы алсірететін әртүрлі жағымсыз факгорпармен берілуі.

Шегіршіннің Голланд ауруы.
Голанд ауруы немесе шсһршіннщ графиозы (ІЛ тив ріппаіо 

гатоза Эіеак) қоздырғышы Сгарһіит и іт і 8сҺ\у. (Согетіаіез), кони- 
диалды саңыраукүлағы және онын қалталы еатысы СегаІосу$ІІ5 и іт і 
(Місгосеаіез). Осы ауру шегіршінді барлық жастарында зақымдайды, 
аса қвуіптісі 10-40 жас кезінде [5].

Ейбастүз каласында Голланд ауруы шепршіннің екі түрінде кез- 
деседі; манда жанырақты шегірнгінде (ІЛтив <1еп$а) және қауырсын 
бүталы шегірнгінде (ІЛтдо ріппаіо- гато$а Оіеск) кең таралған.

Саңырауқүлақ қырпыста және шел кабаттың түтікгерінде үзындыгы 
Імм- ге дейін жететін түйреуішке үқсас, ақ түсті және шырышты 
консистенциялы корайнйлар түрінде дамнды. Осы ауру түтікгі микраздар 
тнпіне жатады, түтіктердің тығындалуына және үлпалардың 
мнкротокснндермен улануына әкеледі. Мүшелердің барлығын 

Алдымен жас, содан кейін неғүрлым ескі бүтақтар қурап 
қалады.Осы кезде жапырақтар жасыл түсін жоғалтпай сольш, оральш 
қалады. Ауруға тән бепгісі; қурап қапған бүтақгардың көлденең
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кесіндісінде жіцішке 1 мм күнгірт-коңыр нүктелер және сызьпстар 
қосылып, біріккен сақина күрайды. Аурудьщ бірнеше апта немесе жыпдар 
бойы созылатын стадиялары бар. Инфекция жәндіктермен жел және 
жаңбырмен жас жаралар аркьшы берілуі мүмкін.

Қарағайдың кәдімгі шютте ауруы.
Кәдімгі қарағайдың (Ріпиз яіуезігіз Ь.) (кылқанның түсуі) кәдімгі 

ппотге ауруы Ьорһогіегтішп ртаягі Сһеу ( Низіегіе» ) саңыраукүла- 
ғымен қоздырылады.

Аурудың сыртқы көріністері күз немесе көктемде пайда болады 
да қылқанның қызаруы, сарғаю және түсуімен аныкталады. Ауруды 
анықтау үшін тек қылқанның түсінің өзгеру белгісі жеткіліксіз, 
өйткені, тамырдың бүзылуы, температураның әсері себебінен бола- 
ды. Қылқанның қызыл түсті болуы үзақ уақыт бойы судың жеткіпіксіз 
болуы. Қызарған қылқанның үстіндегі қатарланып орпаласқан қара 
дақгар түрінде көрінетін, саңырауқүлақтың пнкнидапарын көкгемде 
көруге болады. Маусымның аяғында сол қылқандарда кара, сопақша 
піпгінді, көлденең орналасқан сызықтары бар жемісті денесі апоте- 
ңилар пайда болады. Саңырауқүлақтар осы күйде қыстайды. Апоте- 
цилардағы аскоспоралар инфекңияны белсенді таратады. Пикнида- 
лардағы споралар нашар өседі, сондықтан ауруды да қоздыра алмай- 
ды. Аурудың дамуынаң: ауаның жоғары ылғалдылығы, көшеттердің 
төмен дымқыл жерде орналасуы және көшетгердің тығыз орналасуы 
мүмкіндік туғызады. Саңыраукүлақ көбінесе өскіндермен қарағай- 
дың жас ағаштары үпгін аса қауіпті.

Қарағайдың ценангий некрозы.
Қарағайдың ауруларының ішінде ең қауіптісі - ценангноз.
Аурудың қоздырғышы (Сепапсішп кагасһзіапісшп 8сһ\уаашпап, 

жетіпмеген немесе Оеиіеготусеіев) класының сацырау қүлақтары. 
Біздіц зертгеуіміз бойынша Екібастүз қаласында зақымдалған қара- 
ғайдың көппгілік проценті жас және жынысты дамыған қарағайға тән.

Сацырауқүлақ алдымен үстіңгі бүрпгікті, содаи кейін қабығы- 
мен қылқаиын зақымдайды. Қабықпеп қылқан қызғылт содан кейін 
қүба түске айналады. Зақымдалған бүтақтар мен діңде вегетациялык 
кезеңі бойы пикнида қүрушы Эаіһісһіга ка$асһ5іапіса 8с\уаттшап қоз- 
дырғышының кошідиалды кезеңі дамиды. Пикнидалар қыртыс астын- 
да пайда болып, діцнің қыртысыпдағы жарықгарынан шығады. Пик- 
нидалар қара, домалақ, диаметрі 0,5-1 мм төмпешік түрінде топта- 
льга, қатарланып немесе жплғыз орналасады. Пикпидалардан соң қыр- 
тыстың қалыңдығында саңырауқүлақтың жемісті денесі- апотецила- 
ры дамиды, апотсцчлар кедір-бүдыр, қара қабықты косистенциялы
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төмішшік тәріздес, домалак, үзындыгы 0,5-Змм, еиі 0,75-2 мм-ге же- 
теді. Пісіп жетілген споралар үшып, сау ағапітарды зақымдайды.

Қарағайдыц шабыр рагі.
Сгопапіт Пассісііипі (АШ, е( 8сһ\\г) (толық емес даму) және Шіпі 

Регійеггашт ріпі (\\'і1с1) Ье\у . Е( . Кіесі. (толык емес жүііелі даму) 
қарагайдын сүр рагі немесе шаныр рагі ауруын қоздырады. Сгж 
Ғія7іНіпт әр  иепі, толық жүйелі дамнды, қарағайдын өркендерімен 
бүтапарында эцндня қалыптасады. Эцнднялары ірі, созыпган және 
майысқан сары-күлгін көпіршіктер коктемде пайда болады. Уредо 
ж ән е телио стадиясы  ш өптесін  ө с ім д іктерде өтед і. Рег.Р іп і 
саңырауқүлағында тек эциалды стадиясында ғана өтеді. Ағаштардыц 
зақымдануы әсіресе жас өркендер арқылы жане жүқа қабықшадағы 
сацылау аркылы өтеді. Сацырауқүлақтардыц мицелилары тінге, 
камбиге енін, таралады. 2-3 жыл өткен соц зақымдалган жерлерінде 
күлгін көпіршік терізді, көлемі 3-5 мм сацыраукүлактыц эцнднялары 
қабықша арқылы сыртқа ШЫҒЫП, қалыптасалы. Піскен соц олардыц 
қабы қш алары  ж ары лы н, эцндио споралары  сы ртқа шығады. 
Патогенніц даму кезеңінен бастап зақымдалған үлпалар өліп, шайыр 
шығады. Қыртысы бүзыпып, қараяды. Діндегі жара біртіндеп үлкейіп, 
зақымдалған жері деформацияға үшырайды [6).

«Ж еңіс»ескерткіш інде қара теректіц  100% -цнтоспорозбен, 
кәдімгі қарағайдыц 80%-ппоттемен,майда жапырақты шегіршінде
0,3%-голланд ауруы кездесті.

«Дружба»саяжанында:қауырсын бүталы шегірш іннің 91%- 
голлаяд ауруымен, шаған жапырақты үйецкініц 7%-бүталардың 
кебуімен, қара терекгің 38%-цнтоспорозбен,кәдімгі қарагайдың 68% 
шайыр рагімен 12%-ппотгемен ауыратындыгы анықталды.

«Шахтер»саяжайыцца: қара теректің 67%-цитоспорозбен шаған 
жапыракты үйеңкінің 4%-бүталардың кебуімен,кәдімгі қарағайдың 
50%-шайыр рагімен, майда жанырақты шегіршінніц 100% және 
кауырсын бүталы шегіршіннің 55%-голланд ауруымен зақымдалған.

«Горняосаяжайында: қауырсын бүталы шсгіршіннін 79,7%-гол- 
ланд ауруымен,қара теректің 59,4%-цитоспорозбен,шаган жапырақ- 
ты үйеңкіде 59,3%-бүталардың кебуі кездеседі.

Леннн көшесінде:қара терекгің 80% және ақ теректің 88%-цн- 
тоспорозбен зақымдалған.

Пішенбай көшесіцце:қауырсын бүталы шегіршіншң 96%-голланд 
ауруы, шаған жапырақты үйецкінің 4%-бүталардың кебуі кездесті.

Сонды қтан б ізд ің  басты  мақсаты м ы з, осы ауруларды ц 
қоздырғыш ошақтарының әрі қарай дамуына жол бермеу.
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