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ՖերոմոնՖերոմոնՖերոմոնՖերոմոնային թակարդներիային թակարդներիային թակարդներիային թակարդների    կիրառումըկիրառումըկիրառումըկիրառումը    
խնձորենու պտղակերիխնձորենու պտղակերիխնձորենու պտղակերիխնձորենու պտղակերի    (Carpocapsa pomonella L.)(Carpocapsa pomonella L.)(Carpocapsa pomonella L.)(Carpocapsa pomonella L.)    

դեմ Վանաձորումդեմ Վանաձորումդեմ Վանաձորումդեմ Վանաձորում    
    Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ     
    Նազարյան Գոհար Նազարյան Գոհար Նազարյան Գոհար Նազարյան Գոհար     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. խնձորենու պտղակեր, ֆերոմոններ, միջատներ, սեռա-

կան գրավչանյութեր, պտղակերի թռիչքի դինամիկա, պայքարի միջոցառումներ: 
 Խնձորենու պտղակերը տարածված է Հայաստանի բոլոր պտղաբուծական 

շրջաններում և համարվում է պտղատուների գլխավոր վնաստաուներից մեկը: 
Նա վնասում է խնձորենու, տանձենու, սերկևիլի և այլ ծառատեսակների պտուղ-
ները:  

 Խնձորենու պտղակերի դեմ տարիներ շարունակ կիրառվել են մի շարք քի-
միական պրեպարատներ, որոնք էկոլոգիական տեսանկյունից մեծ վնաս են 
հասցրել`աղտոտել են շրջակա միջավայրը և ոչնչացրել բազմաթիվ օգտակար մի-
ջատներ: Այդ պատճառով, վերջին տարիներին խնձորենու պտղակերին որսալու 
համար սկսեցին օգտագործել ֆերոմոնային թակարդներ, որոնք թույլ են տալիս 
ոչնչացնել միայն վնասատու միջատին` չվնասելով օգտակարներին և շրջակա 
միջավայրը: Ֆերոմոնային թակարդները այժմ օգտագործում են նաև գյուղա-
տնտեսության մի շարք այլ վնասատուների դեմ պայքար կազմակերպելու հա-
մար: Այս ամենը վկայում է, որ ֆերոմոնային թակարդների կիրառումը արդարա-
ցի է և նրա ուսումնասիրությունը շատ արդիական է: 

Ֆերոմոնները կենսաբանական ակտիվ նյութեր են, որոնք արտադրվում են 
միջատների կողմից նույն տեսակին պատկանող հակառակ սեռի առահձնյակներին 
գրավելու համար [4, 36-37; 6, 289]: Համաշխահային պրակտիկայում կիրառվում են 
մոտ միջատների 200 տեսակի ֆերոմոններ: Քիմիական կազմով միջատների 
ֆերոմոնները տարբեր օրգանական միացություններ են` սպիրտներ, ալդեհիդներ, 
կետոններ, եթերներ, հետերոցիկլիկ միացություններ [6, 290; 11,136]: Ֆերոմոնները 
հաճախ օգտագործվում են տեսակները բացահայտելու համար և դրա հետ կապ-
ված դրանք պետք է յուրաքանչյուր տեսակի համար լինեն յուրահատւկ [10, 52]: 

Մեծ քանակությամբ քիմիական միջոցներ են կիրառվել գյուղատնտեսական 
վնասատուների, մասնավորապես, խնձորենու պտղակերի դեմ պայքարում: Բնա-
կանաբար, այգեգործները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում անվտանգ մի-
ջոցների նկատմաբ: Երկար ժամանակ օգտագործել են մելասսա, օշարակ պարու-
նակող սննդային թակարդներ, որոնք բացի վնասատուներից գրավել են նաև օգ-
տակար միջատներին, ինչպես նաև կիրառվել են լուսային թակարդներ, որոնք քիչ 
արդյունավետ էին: Վերջին տարներին մեծ կիրառում են գտել ֆերոմոնային թա-
կարդները:  

 Շատ տեսակների էգերը գրավելով արուներին, արտազատում են բարձր ֆի-
զիոլոգիական ակտիվությամբ օժտված նյութեր`ֆերոմոններ: Արուները էգերի 
ֆերոմոնները զգում են տասնյակ և հարյուրավոր մետրերից: Արուների որսի 
արդյունքում էգերի մի մասը մնում են չբեղմնավորված և նրանք ընդունակ չեն լի-
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նում սերունդ տալու: Զգալով հոտը արուները շարժվում են քամուն հակառակ` 
ֆերոմոնային ազդանշանի աղբյուրի ուղղությամբ, ընդ որում միջատը սովորա-
բար կատարում է զիգզագներ, գնահատելով ուղղությունը դեպի էգը: Միջատը 
կողմնորոշվում է օդում ֆերոմոնի կոնցենտրացիայի ավելացումով [8, 29-30]: 

Արուների պատասխան ռեակցիայի համար բավարար է ֆերոմոնների քիչ 
քանակության առկայությունը օդում: Զգայական ընկալչական բջջի գրգռման հա-
մար անհրաժեշտ է անտենուլների վրա մեկ մոլեկուլի առկայությունը: Միջատնե-
րի ընկալիչները կարող են հաշվել առանձին մոլեկուլները մեկ սենսիլում, որն 
ունի մազիկի տեսք: Բեղիկի մակերեսին հաճախ թաքնվում են ընկալչային տար-
բեր նեյրոններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղղված է որոշակի քիմիական նյութին: 
Ֆերոմոնի մոլեկուլի ռեցեպտորային սպիտակուցների փոխազդեցությունից հե-
տո, զգայական բջիջներում` նեյրոններում իրականանում է ռեակցիաների շղթա: 
Նեյրոնի ներսն անցնող կալցիումի իոններն ակտիվացնում են կալցիումակախյալ 
պրոտեին կինազան, որն էլ իր հերթին ակտիվացնում է նատրիումական և կալ-
ցիումական իոնների ուղիները սպիտակուցներում: Ուղիները բացվում են, փոխ-
վում է բջջային մեմբրանի լիցքը, առաջանում է ընկալչական պոտենցիալ: Ընկալ-
չական պոտենցիալը տարածվելով նեյրոնի մարմնով առաջացնում է ուժգին պա-
տասխան գործողության պոտենցիալի ձևով: Գռգռված նյարդային բջիջների ամ-
բողջությունը ձևավորում է անտենաների պոտեցիալ, որի փոփոխությունը ժամա-
նակի ընթացքում կարելի է գրանցել էլեկրաանտենոգրամի ձևով: Անտենաների 
ընկալիչների գրգռումը նյարդերով փոխանցվում է միջատի գլխուղեղ, որտեղ էլ 
վերամշակվում է ստացած տեղեկատվությունը [8, 31-34]:  

Ֆերոմոնային թակարդների օգտագործումը առաջին հերթին թույլ է տալիս 
ճիշտ որոշել վնասատու միջատների բազմացման շրջանը: Քանի որ ֆերոմոնային 
թակարդները դրվում են նախօրոք, ապա առաջին թիթեռները թակարդում կվկա-
յեն այն մասին, որ եկել է պաշտպանության կիրառման ժամանակը: Թակարդն 
ընկած թիթեռների քանակը ցույց է տալիս, թե տվյալ շրջանը որքան է ակտիվ և, 
հետևաբար, թույլ է տալիս կողմնորոշվել, թե ինչ քանակությամբ միջոցառումներ 
են անհրաժեշտ այգին պաշտպանելու համար [12, 127-130 ]: 

Թիթեռը, որը նոր է դուրս եկել հարսնյակից, ընդունակ չէ գրավելու արունե-
րին: Օրինակ` պտղակերները, որոնք ոչնչացնում են խնձորի, տանձի, սերկևիլի 
պտուղները դառնում են ակտիվ 3-4 օրական հասակում [6, 292]: Հետևաբար, 
նպատակահարմար է պտղակերի արուներին որսալու համար կիրառել արհես-
տական ֆերոմոններ: 

Ֆերոմոնային թակարդները թույլ են տալիս ֆիքսել վնասատուների թռիչքի 
սկիզբը և ստանալ տեղեկություններ դրանց քանակի մասին: Հագեցնելով օդը ար-
հեստական ֆերոմոններով, հնարավոր է խանգարել արուներին գտնելու էգերին: 
Մինչ արու միջատները կկարողանան հայտնաբերել ֆերոմոնի բնական աղբյու-
րը, նրանց կարելի է գրավել արհեստական ֆերոմոնի միջոցով` որսալ կամ 
ոչնչացնել: ֆերոմոնային թակարդների կիրառումը թույլ է տալիս էապես կրճա-
տել վնասատու միջատների տեղախումբը: 

Խնձորենու պտղակերը մթնշաղային թիթեռ է: Այս վնասատուն կարող է 
ոչնչացնել բերքի 60-70%: Պտղակերը դնում է 60-120 ձու, յուրաքանչյուր պտղի 
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վրա դնելով մեկական ձու: Սաղմնային շրջանն ընթանում է 18-21°C-ի պայմաննե-
րում` 9-10 օրվա ընթացքում: Սկզբի 2-3 օրը թրթուրն ապրում է պտղամսով սնվե-
լով: Այստեղ նա պատրաստում է խցիկ, որի մեջ մաշկափոխվում է: Մաշկափո-
խությունից հետո թրթուրը կրկին սկսում է կրծել պտղամիսը` հասնելով մինչև 
սերմերը և իր կյանքի 5-6 օրում մաշկափոխվում է 2-րդ անգամ: Երկրորդ մաշկա-
փոխությունից հետո թրթուրները սկսում են սնվել սերմերով, իսկ 9-10 օրերում 
մաշկափոխվում են 3-րդ անգամ, որից հետո անցնելով հաջորդ պտղին մաշկա-
փոխվում վերջին` չորրորդ անգամ: Հողի վրա պտղի ընկնելուց հետո, թրթուրը 
լքում է այն: Ձմեռում է հասուն թրթուրի փուլում, խիտ մետաքսյա բոժոժների մեջ 
ծառի բնի և կմախքային ճյուղերի ճեղքերում, հողում, պտղապահեստներում և այլ 
վայրերում: Գարնանը թրթուրները հարսնյակավորվում են [1, 32-42; 7, 89-92]: 
Խնձորենու պտղակերը ցածրադիր տաք շրջաններում տարեկան կարող է տալ 
երեք սերունդ, նախալեռնային շրջաններում և լեռնային շրջաններում` մեկ կամ 
երկու սերունդ [5, 18]:    

Գրականության մեջ առկա են մի շարք աշխատանքներ հանրապետության 
տարբեր գոտիներում խնձորենու պտղակերի ուսումնասիրության վերաբերյալ [2, 
3-4; 3, 269; 9, 3-20]: Լոռու Փամբակի գոտում ընդավոր մշակաբույսերի թեփուկա-
թևային վնասատուների բացահայտման և ուսումնասիրման հարցերով զբաղվել է 
Հ.Գրիգորյանը [5, 6-8, 15-17]: Նա իր ուսումնասիրությունները կատարել է Լոռի-
Փամբակի տարբեր բարձրությունների վրա գտնվող պտղատու այգիներում: 
Ուշադրության կենտրոնում չեն եղել Վանաձորը և մարզի այլ քաղաքների պտղա-
տու այգիները: Երկրաշարժից հետո որոշ պտղատու այգիներ ոչնչացվել են (Ժդա-
նովի անվան սովխոզի այգիները): Այդ տարածքում կատարվել է շինարարու-
թյուն, որոշ պտղատու այգիներ չխնամելու հետևանքով չորացել են (Շահումյանի 
անվան սովխոզ, գյուղ Լեռնապատ և այլն): Վանաձոր քաղաքի շրջակայքի տնտե-
սությունների պտղատու ծառերը ոչնչացնելուց հետո, բնականաբար, վնասատու-
ները պետք է «գրոհեին» Վանաձոր քաղաքի մասնավոր պտղատու այգիները և, 
ըստ տարիների, մեծ վնաս կարող էին հասցնել դրանց: Ելնելով այս փաստից, 
մենք մեր առջև նպատակ դրեցինք ուսումնասիրել Վանաձոր քաղաքում խնձորե-
նու պտղակերի տարածվածությունը, հասցրած վնասը, կիրառելով ֆերոմոնային 
թակարդներ: Աշխատանքը կատարելու ընթացքում պարզել ենք պտղատու այգի-
ների վարակվածության աստիճանը խնձորենու պտղակերով, կիրառել ենք խնձո-
րենու պտղակերի դեմ ֆերոմոնային թակարդներ և որոշել ենք դրանց արդյունա-
վետությունը քաղաք Վանաձորում, թակարդների միջոցով ուսումնասիրել ենք 
խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան և ֆենոլոգիական առանձնահատկու-
թյունները: 

Հետազոտական աշխատանքները կատարվել են 2015- 2016 թվականներին 
Վանաձոր քաղաքի Լագեր, Դիմաց, Քիմկոմբինատ, Կենտրոն, Տարոն թաղամասե-
րի մասնավոր խառը տիպի պտղատու այգիներում փորձերի, դիտարկումների և 
հաշվարկների միջոցով: Աշխատանքները կատարվել են երթուղային հետազո-
տությունների մեթոդով: Փորձարկել ենք ֆերոմոնային թակարդներ (նկ.1):  

Համեմատության համար օգտագործել ենք ֆերոտրոպ- IC տիպի թակարդ-
ներ և «Զոյեկոն» ֆիրմայի կոդլեմոններ (ԱՄՆ): 
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ՆկՆկՆկՆկ1.1.1.1.    Խնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդներըԽնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդներըԽնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդներըԽնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդները
 
Թակարդների մեջ տեղադրվել են ֆերոմոնային պատիճ և սոսնձապատ ներ

դիր: Աշխատանքի ընթացքում ֆերոմոնային պատիճը փոխվել է յու
շաբաթը մեկ, իսկ սոսնձապատ ներդիրը` անհրաժեշտության դեպքում: Մինչև 
արուների թակարդն ընկնելը դրանք ստուգվել են ամեն օր, իսկ հետո` յու
քանչյուր 3 օրը մեկ: 

Հետազոտությունները կատարվել են յուրաքանչյուր տարի վեգետացիոն 
շրջանում 3-6 օրը մեկ: Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան ուսում
րելու նպատակով ստուգվել են որսող թակարդները, հաշվարկվել է որսված թի
թեռների քանակը և կատարվել են համապատասխան գրանցումներ
րում: Հաշվառվել են վնասված պտուղները: Միաժամանակ հաշվի են առնվել 
թափված վնասված պտուղները: Ուսումնասիրության արդյունքները ներ
ված են աղյուսակների, գրաֆիկների և դիագրամների տեսքով: 

 Ուսումնասիրությունը կատարվել է ամբողջ վեգետացիոն շրջանո
րենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Վանաձոր քաղաքի տարբեր թա
ղամասերում ըստ 2015-2016թ.թ. ներկայացված է աղյուսակներում (աղյուսակ 1,2): 
Աղյուսակներում նշված են ուսումնասիրվող թաղամասերը և, ըստ հաշվառման 
օրերի, մեկ թակարդն ընկած թիթեռների քանակը: Ինչպես երևում է աղ
րից, Վանաձոր քաղաքի բոլոր թաղամասերում խնձորենու պտղակերի թռիչքը 
սկսվել է գրեթե միաժամանակ` մայիսի 26-29-ը: 

    
Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 

2015201520152015թ.ք.Վանաձորի տարբեր թաղամասերումթ.ք.Վանաձորի տարբեր թաղամասերումթ.ք.Վանաձորի տարբեր թաղամասերումթ.ք.Վանաձորի տարբեր թաղամասերում    
Թաղամաս 29/V 30/V 10/VI 20/VI 30/VI 10/VII 20/VII

Տարոն 3 5 21 32 18 34 7

Դիմաց 1 3 15 30 12 37 5

Լագեր 2 5 10 19 8 21 8

Քիմկոմբինատ 2 5 19 27 17 25 4

Կենտրոն 0 2 10 21 12 19 6

 
Խնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդներըԽնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդներըԽնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդներըԽնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդները    

պատիճ և սոսնձապատ ներ-
դիր: Աշխատանքի ընթացքում ֆերոմոնային պատիճը փոխվել է յուրաքանչյուր 6 
շաբաթը մեկ, իսկ սոսնձապատ ներդիրը` անհրաժեշտության դեպքում: Մինչև 
արուների թակարդն ընկնելը դրանք ստուգվել են ամեն օր, իսկ հետո` յուրա-

Հետազոտությունները կատարվել են յուրաքանչյուր տարի վեգետացիոն 
օրը մեկ: Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան ուսումնասի-

լու նպատակով ստուգվել են որսող թակարդները, հաշվարկվել է որսված թի-
ների քանակը և կատարվել են համապատասխան գրանցումներ նոթատետ-

րում: Հաշվառվել են վնասված պտուղները: Միաժամանակ հաշվի են առնվել 
ված վնասված պտուղները: Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայաց-

Ուսումնասիրությունը կատարվել է ամբողջ վեգետացիոն շրջանում: Խնձո-
նու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Վանաձոր քաղաքի տարբեր թա-

թ.թ. ներկայացված է աղյուսակներում (աղյուսակ 1,2): 
յուսակներում նշված են ուսումնասիրվող թաղամասերը և, ըստ հաշվառման 

ակը: Ինչպես երևում է աղյուսակնե-
րից, Վանաձոր քաղաքի բոլոր թաղամասերում խնձորենու պտղակերի թռիչքը 

Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 
    

20/VII 30/VII 2/VIII 

7 2 2 

5 3 1 

8 1 0 

4 0 0 

6 2 0 
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2. . . . Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակըԽնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակըԽնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակըԽնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը
2016201620162016թ.թ.թ.թ.    ք.ք.ք.ք.    Վանաձորի տարբեր թաղամասերումՎանաձորի տարբեր թաղամասերումՎանաձորի տարբեր թաղամասերումՎանաձորի տարբեր թաղամասերում

    

Թաղամաս 29/V 30/V 10/VI 20/VI 30/VI 10/VII 

Տարոն 0 2 17 28 15 30 

Դիմաց 1 5 12 25 10 29 

Լագեր 0 4 8 18 7 20 
Քիմկոմբի-
նատ 

0 1 17 23 16 25 

Կենտրոն 2 1 9 19 10 20 

  
 Համեմատելով 2015թ. և 2016թ. խնձորենու պտղակերի որսված ընդհանուր 

թիթեռների քանակի տվյալները, կազմել ենք դիագրամ (տրամագիր
2016թ.-ում որսված թիթեռների քանակը նվազել է, ինչն էլ վկայում է այն մասին, 
որ ֆերոմոնային թակարդները արդյունավետ միջոց են պտղակերից այգիները 
պաշտպանելու համար: 

  
 
 

    
    
Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 1. 1. 1. 1. Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015
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Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակըԽնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակըԽնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակըԽնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը    
Վանաձորի տարբեր թաղամասերումՎանաձորի տարբեր թաղամասերումՎանաձորի տարբեր թաղամասերումՎանաձորի տարբեր թաղամասերում    

 20/VII 30/VII 

4 0 

3 0 

5 0 

1 1 

3 1 

Համեմատելով 2015թ. և 2016թ. խնձորենու պտղակերի որսված ընդհանուր 
տրամագիր 1), ըստ որի 

ինչն էլ վկայում է այն մասին, 
պտղակերից այգիները 

    

Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015----2016 2016 2016 2016 թթ. թթ. թթ. թթ.     

2015թ.

2016թ
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Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան ներկայացված է նաև գրաֆիկո-
րեն (նկ. 1, 2):        

 Գրաֆիկները նույնպես ցույց են տալիս, որ բոլոր թաղամասերի այգիներում 
խնձորենու պտղակերի թռիչքը սկսվել է գրեթե միաժամանակ` մայիսի 26-29-ից: 
Ինտենսիվ թռիչք է գրանցվել հունիս և հուլիս ամիսների կեսերին, 2015թ-ի 
հունիսի 30-ից նկատվել է թռիչքի անկում, որի պատճառ են հանդիսացել 
կլիմայական պայմանների փոփոխությունները` հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 5-ը 
տեղացել են հորդառատ անձրևներ: Խնձորենու պտղակերի թռիչքի ավարտը 
գրանցվել է սեպտեմբերի 2-ին: Թիթեռների թռիչքը շարունակվել է 64-100 օր:    

 
 
 

 
    

Նկար 1. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան Նկար 1. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան Նկար 1. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան Նկար 1. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան     
ըստ թաղամասերի (2015թ.)ըստ թաղամասերի (2015թ.)ըստ թաղամասերի (2015թ.)ըստ թաղամասերի (2015թ.)    
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Նկար 2. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկանՆկար 2. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկանՆկար 2. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկանՆկար 2. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան    
ըստ թաղամասերի (2016թ.ըստ թաղամասերի (2016թ.ըստ թաղամասերի (2016թ.ըստ թաղամասերի (2016թ.))))    

 
 Խնձորենու պտղակերի թռիչքի ուսումնասիրությունները, որոնք կատարվել 

են 2016թ.-ին գրաֆիկորեն ներկայացված են նկար 2-ում: Գրաֆիկից երևում է, որ 
բոլոր նշված թաղամասերում (Կենտրոն, Տարոն, Դիմաց, Քիմկոմբինատ, Լագեր) 
թիթեռների թռիչքը սկսվել է միաժամանակ` մայիսի 29-ին: Թիթեռների ուժգին 
թռիչք է նկատվել հունիսի 15-ից 20-ը և հուլիսի 5-ից 10-ը: Թռիչքի անկում է 
գրանցվել հունիսի 25-30-ը` անձրևների պատճառով: Թռիչքի ավարտը գրանցվել 
է օգոստոսի 30-ին: 

 Կատարված աշխատանքների հիման վրա եկանք այն եզրակացության, որ 
խնձորենու պտղակերը տարածված է Վանաձոր քաղաքի բոլոր թաղամասերում, 
տարեկան տալիս է մեկ սերունդ: Պտղակերի թռիչքը սկսվում է մայիսի 26-29-ից, 
ավարտվում է օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 2-ը, իսկ ինտենսիվ թռիչքը տեղի է 
ունենում հունիսի կեսերից հուլիսի վերջը: Ֆերոմոնային թակարդների 
կիրառումը արդյունավետ է խնձորենու պտղակերի դեմ պայքար կազմակերպելու 
համար:  

 Այսպիսով, շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցման անհրաժեշտու-
թյունը հիմք հանդիսացավ փնտրել միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս կրճատել քի-
միական մշակման քանակը և փոխարինել դրանք ավելի անվտանգ և օգտակար 
մարդու և կենդանիների համար միջոցներով, որոնցից մեկը հանդիսանում է ֆե-
րոմոնային թակարդների օգտագործումը: 
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Применение феромонных ловушек против яблонной плодожорки Применение феромонных ловушек против яблонной плодожорки Применение феромонных ловушек против яблонной плодожорки Применение феромонных ловушек против яблонной плодожорки 

((((Carpocapsa pomonella L.Carpocapsa pomonella L.Carpocapsa pomonella L.Carpocapsa pomonella L.))))    в Ванадзорев Ванадзорев Ванадзорев Ванадзоре    
 Григорян Асмик Григорян Асмик Григорян Асмик Григорян Асмик     

    Назарян ГоарНазарян ГоарНазарян ГоарНазарян Гоар    
РЕЗЮМЕ  

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: яблонная плодожорка, феромоны, насекомые, половые 
аттрактанты, динамика лета плодожорки, меры борьбы 

В статье изложены материалы по изучению яблонной плодожорки в частных 
плодовых садах г. Ванадзора. С помощью феромонных ловушек выяснили рас-
пространенность, степень зараженности плодов, динамику лета и фенологические 
особености плодожорки. Резюмируя работу, мы пришли к выводу, что яблонная 
плодожорка распространена на всей территории г. Ванадзора и в год дает одно по-
коление. Лет бабочек начинается в конце мая и заканчивается в конце августа-
начале сентября, а интенсивный лет наблюдается с конца июня по конец июля. 
Таким образом, применение феромонных ловушек для организации борьбы против 
яблонной плодожорки довольно эффективно. Оно позволяет избирательно уничто-
жать вредителей и не загрязнять окружающую среду. 

 
 

The Usage of PheromonicThe Usage of PheromonicThe Usage of PheromonicThe Usage of Pheromonic    Traps against Codling MTraps against Codling MTraps against Codling MTraps against Codling Moth Carpocapsaoth Carpocapsaoth Carpocapsaoth Carpocapsa    
PPPPomonella L. in Vanadzoomonella L. in Vanadzoomonella L. in Vanadzoomonella L. in Vanadzorrrr    

                            Grigoryan HasmiGrigoryan HasmiGrigoryan HasmiGrigoryan Hasmikkkk    
    Nazaryan GoharNazaryan GoharNazaryan GoharNazaryan Gohar    

SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: codling moth, pheromones, insects, sex attractants, flight dynamics of 

codling moth, measures to control 
In this article materials on studies on codling moth in fruit gardens of Vanadzor are 

written. With the help of pheromone traps was found out the prevalence, the degree of 
contamination of fetuses, the dynamics of summer and the phenological features of the 
codling moth. Summerizing the work, we came to the conclusion that codling moth is 
common on the whole territory of Vanadzor city and it gives one generation in a year, 
flying period of butterflies begins at the end of May and ends at the end of August - 
beginning of September, and the intensive flights are observed from the end of June to 
the end of July. 

So the usage of pheromonic traps for organizing measures to control against 
codling moth is quite effective, and it allows selectively destroy pests and not pollute the 
environment. 

 
  


