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Կոլորադյան բզեզԿոլորադյան բզեզԿոլորադյան բզեզԿոլորադյան բզեզի զարգացման և բազմացմանի զարգացման և բազմացմանի զարգացման և բազմացմանի զարգացման և բազմացման    
առանձնահատկությունները Լոռու մարզում առանձնահատկությունները Լոռու մարզում առանձնահատկությունները Լոռու մարզում առանձնահատկությունները Լոռու մարզում     

    Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ     
    Աղաջանյան ՏաթևիկԱղաջանյան ՏաթևիկԱղաջանյան ՏաթևիկԱղաջանյան Տաթևիկ    

        
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կարտոֆիլ,    վնասատու, թրթուրներ, վա-

րակվածության աստիճան, վնասակարություն, տարածվածու-
թյուն, ֆենոլոգիական դիտումներ, կարտոֆիլի սորտեր 

Կոլորադյան բզեզը լայնորեն տարածված է աշխարհի տարբեր 
երկրներում և համարվում է կարտոֆիլի վտանգավոր վնասատու-
ներից մեկը: Այս վնասատուն ստացել է կոլորադյան բզեզ անունը, 
քանի որ առաջին անգամ որպես կարտոֆիլի լուրջ վնասատու 
գրանցվել է ԱՄՆ Կոլորադո նահանգում 1859 թ. [5, 156; 7, 10]: 

20-րդ դարի սկզբներին վնասատուն հաստատվեց եվրոպա-
կան մայրցամաքում: Ենթադրում են, որ նրա առաջին օջախը 
հայտնվել է Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքի նավահանգստում 1916-
1918 թթ., ուր բերվել է պատահաբար ամերիկյան նավերով: 1935թ. 
կոլորադյան բզեզը թափանցեց Իսպանիա, Բելգիա, 1936թ. Հոլան-
դիա, Գերմանիա [5, 157]: Կոլորադյան բզեզի առաջին օջախները 
նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում հայտանբերվել են Լվովի մարզում 
1949թ. [3, 6]: Հայաստանում առաջին անգամ վնասատուն արձա-
նագրվել է 1976թ. Տավուշի շրջանի կարտոֆիլի ցանքերում: Այժմ 
վնասատուն հանդիպում է հանրապետության գյուղատնտեսական 
բոլոր գոտիներում [4]: 

Ըստ գրականության տվյալների՝ կոլորադյան բզեզի թրթուր-
ները կարող են սնվել 24 տեսակի մորմազգիների բույսերով: Վնա-
սատուի լրիվ զարգացումը, բացի կարտոֆիլից, տեղի է ունենում 
նաև սմբուկի, լոլիկի, սովորական հազարի վրա [4]: Սակայն, այդ 
մշակաբույսերի վրա բզեզների պտղաբերությունն ու թրթուրների 
կենդանի մնալու հավանականությունը մեծ չէ: Երբ կոլորադյան 
բզեզն անցնում է կարտոֆիլով սնվելուն, նկատելիորեն մեծանում է 
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նրա բազմանալու պոտենցիալը, բարձրանում է էկոլոգիական 
ճկունությունը, որն իր հերթին նպաստում է և՛ արեալի լայնացմա-
նը, և՛ նոր տարածքներում վնասատուի հաստատմանը [4]: 

Կոլորադյան բզեզի պտղաբերությունը մեծ է: Մեկ էգը միջին 
հաշվով կարող է վեգետացիայի ընթացքում դնել 600-800 ձու, առան-
ձին դեպքերում՝ 1000-2000 [6, 38-39] և նույնիսկ՝ 3382 ձու [2, 66-73]:  

 Հայաստանում կոլորադյան բզեզի ուսումնասիրություններ 
կատարվել են Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային և կենտ-
րոնական գոտիներում և ԼՂՀ-ում [4; 1, 5-28]: Ըստ գրականության 
տվյալների՝ ԼՂՀ-ի տարածքում կոլորադյան բզեզը ի հայտ է եկել 
1960-ական թվականների երկրորդ կեսից [1, 5-28]: 

Լոռու մարզում հատուկ ուսումնասիրություններ կոլորադյան 
բզեզի վերաբերյալ չեն կատարվել: Այս հարցին է նվիրված մեր աշ-
խատանքը: 

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Լոռու մարզում կո-
լորադյան բզեզի առկայությունը, պարզել նրա տարածվածության 
աստիճանը, կարտոֆիլի տարբեր սորտերի դիմացկունությունը 
այս վնասատուի նկատմամբ, ուսումնասիրել կոլորադյան բզեզի 
կենսաբանական առանձնահատկությունները՝ կատարելով ֆե-
նոլոգիական դիտումներ:  

Հետազոտական աշխատանքները կատարվել են 2017-2019 թթ. 
ապրիլ ամսից Լոռու մարզի Թումանյանի շրջանի Օձուն, Այգեհատ 
և Արդվի գյուղերում, որոնք գտնվում են ծովի մակերևույթից 1125-
1450 մ բարձրության վրա: Գարնանը նշված գյուղերում կատարվել 
է կարտոֆիլի ցանքս, և ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում ուսում-
նասիրվել է կարտոֆիլի վնասվածությունը կոլորադյան բզեզով, 
կատարվել են ֆենոլոգիական դիտումներ: Նշենք, որ բոլոր գյու-
ղերում յուրաքանչյուր ընտանիքին սովորաբար հատկացվում է 
5500 մ2 տարածք: Մեր հետազոտությունների համար ընտրված 
տարածքները օգտագործվում էին հիմնականում կարտոֆիլի 
աճեցման համար:  
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 Աշխատանքներն իրականացրել ենք երթուղային հե
տություններով և մշտական դիտարկումներով: Ուսում
թյունները կատարվել են ինչպես դաշտերի տարածքում, այնպես էլ 
պատրաստած փորձադաշտերում: Որպես փորձադաշտ ընդ
նուր հողատարածքից ընտրել ենք 1 մ2 տարածք, որի ան
րում տեղադրել ենք փայտյա սյուներ, այնուհետև դրանք փաթաթել 
ենք 1 մետր բարձություն ունեցող թափանցիկ ցելոֆանե թա
թով և նրա եզրերը ծանր քարերով ամրացրել ենք 
գյուղում պատրաստել ենք երեք փորձադաշտ, որոնք գտնվում էին 
միմյանցից 50 մետր հեռավորության վրա, իսկ Այգեհատ գյուղում՝ 
մեկ փորձադաշտ (նկ. 1, 2): Թրթուրները պահվել են նաև լա
տոր պայմաններում:  

 
Նկար 1. Գյուղ ՕձունՆկար 1. Գյուղ ՕձունՆկար 1. Գյուղ ՕձունՆկար 1. Գյուղ Օձուն Նկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ Այգեհա

 
Ֆենոլոգիական ուսումնասիրություններն ուղղված են եղել 

պարզելու՝ թրթուրների ի հայտ գալը դաշտերում, նրանց հարսնյա
կավորման սկիզբը, հասուն բզեզների հայտնվելու և նրանց ձմեռ
ման անցնելու ժամկետները:  

Կոլորադյան բզեզի նկատմամբ կարտոֆիլի առավել դի
կուն սորտեր պարզելու նպատակով կատարվել է հետևյալ փորձը: 
Արկղի հատակին լցրել ենք կարտոֆիլի տարբեր սորտերի տերև
ներ, և նրանց վրա տեղադրել ենք կոլորադյան բզեզներ ու նրանց 

Աշխատանքներն իրականացրել ենք երթուղային հետազո-
թյուններով և մշտական դիտարկումներով: Ուսումնասիրու-
ները կատարվել են ինչպես դաշտերի տարածքում, այնպես էլ 

ած փորձադաշտերում: Որպես փորձադաշտ ընդհա-
տարածք, որի անկյուննե-

րում տեղադրել ենք փայտյա սյուներ, այնուհետև դրանք փաթաթել 
ենք 1 մետր բարձություն ունեցող թափանցիկ ցելոֆանե թաղան-

 հողին: Օձուն 
ղում պատրաստել ենք երեք փորձադաշտ, որոնք գտնվում էին 
յանցից 50 մետր հեռավորության վրա, իսկ Այգեհատ գյուղում՝ 

Թրթուրները պահվել են նաև լաբորա-

 
Նկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ Այգեհատտտտ 

Ֆենոլոգիական ուսումնասիրություններն ուղղված են եղել 
զելու՝ թրթուրների ի հայտ գալը դաշտերում, նրանց հարսնյա-

վորման սկիզբը, հասուն բզեզների հայտնվելու և նրանց ձմեռ-

Կոլորադյան բզեզի նկատմամբ կարտոֆիլի առավել դիմաց-
րտեր պարզելու նպատակով կատարվել է հետևյալ փորձը: 

Արկղի հատակին լցրել ենք կարտոֆիլի տարբեր սորտերի տերև-
ներ, և նրանց վրա տեղադրել ենք կոլորադյան բզեզներ ու նրանց 
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թրթուրները և ծածկել ենք խիտ ցանցով: 2 օրից ստուգել ենք 
տերևները և պարզել, թե որ սորտի բույսեր են նախընտրում այս 
միջատները:  

   
Կատարված աշխատանքների արդյունքները:  
Մեր հետազոտությունների ընթացքում պարզվել է, որ Թու-

մանյանի շրջանի Օձուն, Այգեհատ և Արդվի գյուղերում ձմեռած 
բզեզների առաջին ձվադրությունը կատարվել է համապատասխա-
նաբար ապրիլի 20-ին, 25-ին և 29-ին, երբ օդի միջին ջերմաստիճա-
նը կազմել է 12-140C: Էգերը ձվերը դնում են կարտոֆիլի տերևների 
ստորին մակերեսին:  

Ձմեռած էգերը մեկ օրվա ընթացքում ձվադրում են 1-2 անգամ: 
Ձվերի առավելագույն քանակը մեկ ձվադրման ժամանակ ըստ մեր 
հետազոտությունների անցել է 80-ից: Հիմնականում ձվակույտե-
րում առկա էր 25-35 ձու: Ձվակույտեր ենք հայտնաբերել նույնիսկ 
այն բույսերի վրա, որոնք թրթուրների համար կերաբույսեր չէին, 
օրինակ՝ լոբազգիների տերևների, արևածաղկի և որոշ հացահա-
տիկային բույսերի վրա, որոնք գտվում էին ուսումնասիրվող տա-
րածքների հարակից հողատարածքներում:  

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Լոռու մարզի 
հետազոտված տարածքներում կոլորադյան բզեզը հիմնականում 
տալիս է երկու սերունդ: Ձվադրումից 5-6 օր հետո դուրս են գալիս 
առաջին հասակի թրթուրները: Թրթուրները մաշկափոխվում են 3 
անգամ: Յուրաքանչյուր մաշկափոխություն տևում է 5-6 օր: 
Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ 4-րդ հասակի թրթուրները 
մտնում են հողի մեջ, այնուհետև 6-7 օր հետո սկսվում է հարսնյա-
կավորումը, և շուրջ 7 օր հետո նրանք դառնում են առաջին սերնդի 
բզեզներ: Այդ բզեզները բարձրանում են կարտոֆիլի տերևների 
վրա, բեղմնավորվում և շարունակում են իրենց կենսացիկլը նույն 
կարգով: 
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Կոլորադյան բզեզի առաջին սերնդի թրթուրների քանակի դի
նամիկան ցույց է տրված գրաֆիկորեն (նկ. 3):  

 

Նկար 3. Կոլորադյան բզեզի առՆկար 3. Կոլորադյան բզեզի առՆկար 3. Կոլորադյան բզեզի առՆկար 3. Կոլորադյան բզեզի առաջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի 
թրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկան    

    
Ըստ նկար 3-ում բերված գրաֆիկների՝ վնասատուի առաջին 

սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում ծովի մակերևույթից 
1125 մ բարձրության վրա (գյուղ Օձուն) երևան են գալիս ապրիլի 
վերջին, ծովի մակերևույթից 1150 մ բարձրությունու
հատ)՝ մայիսի առաջին տասնօրյակում, իսկ 1450 մ բարձ
նում (գյուղ Արդվի)`մայիսի երրորդ տասնօրյակում, ինչը կարելի է 
բացատրել ջերմաստիճանային պայմաններով:  

Երկրորդ սերնդի թրթուրների հայտնվելը կարտոֆիլի դաշ
րում, կախված այդ դաշտերի բարձրությունից, ցույց է տրված գրա
ֆիկորեն նկար 4-ում: 

Ինչպես երևում է բերված գրաֆիկներից (նկ. 4
սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում երևան են գալիս ծովի 

Կոլորադյան բզեզի առաջին սերնդի թրթուրների քանակի դի-

 

    
աջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի     

վնասատուի առաջին 
սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում ծովի մակերևույթից 

մ բարձրության վրա (գյուղ Օձուն) երևան են գալիս ապրիլի 
ջին, ծովի մակերևույթից 1150 մ բարձրությունում (գյուղ Այգե-

հատ)՝ մայիսի առաջին տասնօրյակում, իսկ 1450 մ բարձրությու-
նում (գյուղ Արդվի)`մայիսի երրորդ տասնօրյակում, ինչը կարելի է 

Երկրորդ սերնդի թրթուրների հայտնվելը կարտոֆիլի դաշտե-
ձրությունից, ցույց է տրված գրա-

. 4), երկրորդ 
սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում երևան են գալիս ծովի 
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մակերևույթից 1125 մ բարձրության վրա մայիսի վերջին (գյուղ 
Օձուն), 1150 մ բարձրության վրա (գյուղ Այգեհատ)՝ հունիսի երկ
րորդ տասնօրյակում, իսկ 1450 մ բարձրության վրա (գյուղ Արդվի)` 
հունիսի վերջում: 

 

    
Նկար Նկար Նկար Նկար 4444. . . . Կոլորադյան բզեզի Կոլորադյան բզեզի Կոլորադյան բզեզի Կոլորադյան բզեզի երկրորդ երկրորդ երկրորդ երկրորդ սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի

թրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկան    
 
Առաջին և երկրորդ սերունդների էգ բզեզների ձվադրման 

դինամիկան ներկայացված է նկար 5-ում: 
 

կերևույթից 1125 մ բարձրության վրա մայիսի վերջին (գյուղ 
ղ Այգեհատ)՝ հունիսի երկ-

մ բարձրության վրա (գյուղ Արդվի)` 

 

    

սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի    

Առաջին և երկրորդ սերունդների էգ բզեզների ձվադրման 
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Նկար Նկար Նկար Նկար 5555. . . . Կոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդների
էգ բզեզների ձվադրման դինամիկանէգ բզեզների ձվադրման դինամիկանէգ բզեզների ձվադրման դինամիկանէգ բզեզների ձվադրման դինամիկան    

    
Առաջին սերնդի ամառային էգերը առավելագույն քա

թյամբ ձվեր են դրել մայիսի սկզբին, իսկ երկրորդ սերնդի բզեզ
րը՝ հունիսի առաջին տասնօրյակում: Առաջին և երկրորդ սերնդի 
բզեզների ձվադրումը նվազել է հուլիսի առաջին տասնօրյակից և 
ավարտվել օգոստոսի վերջին: Կոլորադյան բզեզների ձմեռ
անցումը նկատվել է հոկտեմբերի սկզբներին: Օձուն և Այ
գյուղերում ձմեռման անցնելու հիմնական պատճառը սննդի տևա
կան պակասն էր, իսկ Արդվի գյուղում՝ բզեզների համար ցածր ջեր
մաստիճանային պայմանները: Այս գործընթացը կատարվում էր 7
10 օրվա ընթացքում, որի ժամանակ բզեզները թափառում էին 
տարբեր բույսերի (մոլախոտերի) տերևների միջև և հողի մա
կերևույթին: 

Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ հասուն կոլորադյան 
բզեզները իջնում են հողի մեջ մինչև 50-60 սմ: Օձունի շրջա
կոլորադյան բզեզի հիմնական մասը տեղակայված էր 21
խորության վրա, Այգեհատում՝ 31-40 սմ-ի վրա, իսկ Արդվիի շրջա
նում՝ 41-50 սմ-ի վրա: Հողի 50-60 սմ խորություններում հան

 

    
Կոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդների    

Առաջին սերնդի ամառային էգերը առավելագույն քանակու-
թյամբ ձվեր են դրել մայիսի սկզբին, իսկ երկրորդ սերնդի բզեզնե-

րկրորդ սերնդի 
ների ձվադրումը նվազել է հուլիսի առաջին տասնօրյակից և 

Կոլորադյան բզեզների ձմեռման 
անցումը նկատվել է հոկտեմբերի սկզբներին: Օձուն և Այգեհատ 
գյուղերում ձմեռման անցնելու հիմնական պատճառը սննդի տևա-

իսկ Արդվի գյուղում՝ բզեզների համար ցածր ջեր-
մաստիճանային պայմանները: Այս գործընթացը կատարվում էր 7-

օրվա ընթացքում, որի ժամանակ բզեզները թափառում էին 
բեր բույսերի (մոլախոտերի) տերևների միջև և հողի մա-

սուն կոլորադյան 
Օձունի շրջանում 

կոլորադյան բզեզի հիմնական մասը տեղակայված էր 21-30 սմ 
ի վրա, իսկ Արդվիի շրջա-

սմ խորություններում հանդի-
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պում էին բզեզների քիչ քանակություն: Աղյուսակ 1-ում ցույց է 
տրված ձմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածու-
թյունը տարբեր խորության հողի շերտերում: 

 
    Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Ձմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունըՁմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունըՁմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունըՁմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունը    

հողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուհողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուհողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուհողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուղերում)ղերում)ղերում)ղերում)    

գյ
ու
ղ

գյ
ու
ղ

գյ
ու
ղ

գյ
ու
ղ     

Հողի շերտի Հողի շերտի Հողի շերտի Հողի շերտի 
խորությունը (սմ)խորությունը (սմ)խորությունը (սմ)խորությունը (սմ)    

Բզեզների քանակը Բզեզների քանակը Բզեզների քանակը Բզեզների քանակը 
հողի շերտերում հողի շերտերում հողի շերտերում հողի շերտերում 

((((հատ.)հատ.)հատ.)հատ.)    
ԱյդԱյդԱյդԱյդ    թվումթվումթվումթվում    

        կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի    մահացածմահացածմահացածմահացած    

Օ
ձո

ւն
Օ
ձո

ւն
Օ
ձո

ւն
Օ
ձո

ւն
    

2-10 3 1 2 
21-30 49 42 8 
31-40 20 17 3 
41-50 4 1 3 
51-60 2 2 2 

Ա
յգ
եհ

ա
տ

Ա
յգ
եհ

ա
տ

Ա
յգ
եհ

ա
տ

Ա
յգ
եհ

ա
տ
    

2-10 2 0 2 

21-30 13 6 7 

31-40 39 32 7 

41-50 25 15 10 

51-60 3 1 2 

Ա
րդ

վի
Ա
րդ

վի
Ա
րդ

վի
Ա
րդ

վի
    

2-10 0 0 0 
21-30 8 4 4 
31-40 12 6 6 
41-50 19 12 7 
51-60 5 2 3 

     
Կոլորադյան բզեզի նկատմամբ կարտոֆիլի առավել դիմաց-

կուն սորտեր պարզելու նպատակով կատարված փորձերը ցույց 
տվեցին, որ կարտոֆիլի վնասատուի կողմից ավելի շատ է վնաս-
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վում մաժեստիկ սորտը: Այս սորտի վարակվածությունը կազմել է 
շուրջ 60 %, իսկ բերքը` ընդամենը 39.6 ց/հա: Վաղահաս վար
գույն և մանուշակագույն սորտերը համեմատաբար քիչ են վնաս
վել: Դրանցից ստացվել է համապատասխանաբար 42.4 ց/հա և 
48.15 ց/հա բերք (նկ. 6): 

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ ամենադիմացկուն կարտոֆիլի 
սորտը կոլորադյան բզեզի նկատմամբ մանուշակագույնն է: 

 

Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)
 
Կոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունը կար

ֆիլի մշակաբույսի վրա ցույց է տրված աղյուսակ 2-ում:
        
    

    

վում մաժեստիկ սորտը: Այս սորտի վարակվածությունը կազմել է 
շուրջ 60 %, իսկ բերքը` ընդամենը 39.6 ց/հա: Վաղահաս վարդա-
գույն և մանուշակագույն սորտերը համեմատաբար քիչ են վնաս-
վել: Դրանցից ստացվել է համապատասխանաբար 42.4 ց/հա և 

կարելի է ասել, որ ամենադիմացկուն կարտոֆիլի 
տը կոլորադյան բզեզի նկատմամբ մանուշակագույնն է:  

 
Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)    

Կոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունը կարտո-
ում:  
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Կոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունըԿոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունըԿոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունըԿոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունը    
Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)    

Թրթուրների թիվը Թրթուրների թիվը Թրթուրների թիվը Թրթուրների թիվը 
մեկ բույսի վրա մեկ բույսի վրա մեկ բույսի վրա մեկ բույսի վրա 

((((հատ.)հատ.)հատ.)հատ.)    

Մեկ բույսի միջին Մեկ բույսի միջին Մեկ բույսի միջին Մեկ բույսի միջին 
բերքատվությունըբերքատվությունըբերքատվությունըբերքատվությունը    

((((կգ)կգ)կգ)կգ)    

Բերքի իջեցումը առողջԲերքի իջեցումը առողջԲերքի իջեցումը առողջԲերքի իջեցումը առողջ    
բույսի հետ համեմատածբույսի հետ համեմատածբույսի հետ համեմատածբույսի հետ համեմատած    

(%)(%)(%)(%)    

առողջ բույս 1.25 0 

5 0.83 33.5 

10 0.78 37.6 

15 0.63 50.0 

20 0.45 64.0 

30 0.35 72.0 

40 0.22 83.4 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, թրթուրների քանակը մեկ 

բույսի վրա եղել է 5-ից 40-ը: Մեկ բույսի միջին բերքատվությունը 
կազմել է համապատասխանաբար՝ 0.83- 0.22 կգ: Բերքի իջեցումը 
առողջ բույսի հետ համեմատած եղել է 33,5 %-ից մինչև 83.4 %: 
Առողջ բույսի բերքատվությունը կազմել է միջինը 1,25 կգ: 

Այսպիսով, կոլորադյան բզեզը տարածված է Լոռու մարզի 
բոլոր տնտեսություններում և համարվում է կարտոֆիլի լուրջ 
վնասատու: Տարեկան տալիս է երկու սերունդ, և նրա թրթուրների 
քանակն ազդում է կարտոֆիլի բերքատվության վրա: Վնասատուի 
նկատմամբ առավել դիմացկուն է կարտոֆիլի մանուշակագույն 
սորտը: Շատ է վնասվում մաժեստիկ սորտը: 
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Особенности развития и размножения Особенности развития и размножения Особенности развития и размножения Особенности развития и размножения колорадского жукаколорадского жукаколорадского жукаколорадского жука    в в в в 
Лорийской областиЛорийской областиЛорийской областиЛорийской области    

Григорян АсмикГригорян АсмикГригорян АсмикГригорян Асмик    
Агаджанян Татевик Агаджанян Татевик Агаджанян Татевик Агаджанян Татевик     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
    Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: картофель, вредитель, гусеницы, степень 

зараженности, вредоносность, распространенность, фенологические 
наблюдения, сорта картофеля  

Целью работы было: выявление колорадского жука в Лорийской 
области, определение степени его распространения, устойчивости сортов 
картофеля к данному вредителю, изучение биологических особенностей 
колорадского жука путем проведения фенологических наблюдений. 

На основании проведенных работ было выяснено, что колорадский 
жук распространен во всех хозяйствах Туманянского района Лорийской 
области, находящихся на высоте 1125-1450 м над уровнем моря. Здесь 
колорадский жук дает два поколения. Жуки первого поколения выходят из 
зимовок в середине апреля, а жуки второго поколения появляются на 
полях в третьей декаде мая. Летние самки первого поколения наибольшее 
количество яиц откладывали в начале мая, а жуки второго поколения – в 
первой декаде июня. Завершение откладки яиц жуков первого и второго 
поколений происходило примерно в одно и то же время – в конце августа. 

Гусеницы первого поколения на картофельном поле, находящемся на 
высоте 1125 м над уровнем моря (село Одзун) появляются в конце апреля, 
на высоте 1150 м (село Айгеат) – в первой декаде мая, а на высоте 1450 м 
(село Ардви) – в третьей декаде мая. Гусеницы второго поколения появля-
ются соответственно – в конце мая, в первой декаде июня и в конце июня. 
Уход колорадских жуков на зимовку наблюдается в начале октября. Этот 
процесс длится 7-10 дней. Зимуют жуки в земле на глубине до 50-60 см. 

Выяснено, что колорадский жук в большей степени повреждает сорт 
картофеля мажестик, а раннеспелые сорта розовый и фиолетовый повреж-
дались вредителем сравнительно в меньшей степени. 
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The Peculiarities of The Peculiarities of The Peculiarities of The Peculiarities of the the the the Development and Reproduction of Development and Reproduction of Development and Reproduction of Development and Reproduction of     
Colorado Beetle Colorado Beetle Colorado Beetle Colorado Beetle in Lori Regionin Lori Regionin Lori Regionin Lori Region    

Grigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan Hasmik    
AghajanyaAghajanyaAghajanyaAghajanyan n n n TatevikTatevikTatevikTatevik 

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: potatoes, pests, larvae, degree of infection, malignancy, 

prevalence, phenological observations, potato varieties 
The purpose of the work was to identify the presence of Colorado beetle in 

Lori region, to determine its prevalence, the resilience of different potato 
varieties to this pest, to study the biological characteristics of Colorado beetle 
through phenological observations. 

Based on the work done, we found out that the Colorado beetle is 
widespread in all villages of Toumanyan Region in Lori, situated at an altitude 
of 1125-1450 m above sea level. Here the Colorado beetle gives two 
generations. The first-generation beetles come out of winter in mid-April, and 
the second-generation beetles appear in the fields in the third decade of May. 

Summer females of the first generation lay the largest number of eggs in 
early May, and beetles of the second generation in the first decade of June. The 
laying of the first and second generation beetles was completed almost 
simultaneously at the end of August. Larvae of the first generation appear on 
potato fields at an altitude of 1125 m above sea level (Odzun village) at the end 
of April, at an altitude of 1150 m above sea level (Aygehat village) in the first 
ten days of May and at 1450 m above sea level (Ardvi village) in the third 
decade of May. Second generation larvae are observed in late May, early June 
and late June, respectively. 

The transition of the Colorado beetle to winter was observed in early 
October. This process takes 7-10 days. Beetles hibernate in soil up to 50-60 cm 
deep. 

It turns out that the Colorado potato beetle is the most harmful to the 
majestic variety of potatoes. Early pink and purple varieties were relatively 
little affected by pests. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    17171717....10101010.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 թ.թ.թ.թ.    
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