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Оршил

Дэлхийн олон оронд улиасыг их хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тарьж ургуулан ашиглах болсон. Монгол орны эрдэмтэд 1980-д оны сүүлээр бургасны үйлдвэрлэлийн

плантаци байгуулан гэрийн мод, ахуйн хэрэглэл үйлдвэрлэх судалгааг явуулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлж байсан боловч харамсалтай нь нийгэм шилжилтийн үеэс зогсон мартагджээ.

Улиас нь сэрүүн бүсийн модлог ургамлууд дотроос хамгийн хурдан өсөлттэй мод бөгөөд эрлийзжүүлэн эвцэлдүүлэх замаар гарган авсан сортуудыг хөгжилтэй орнуудад цаасны үйлдвэрлэл,

биотүлш гарган авах салбаруудад өргөн хэрэглэж байна. Одоо дэлхийн олон оронд тарьж ашиглаж буй Евро-Америк шилмэл улиасны сорт гарган авах ажлыг 1933 онд анх цаасны

үйлдвэрийн санхүүжилтээр эхлүүлж байсан түүхтэй юм. Улиасыг мөн тунадас сайн унадаг газарт уурхайн нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэхээс гадна бохир ус зайлуулах цэг дээр ус цэвэршүүлэх,

үнэр дарах зорилгоор бургастай хослуулан тарьдаг. Эрлийз улиасны нэг онцлог нь гарган авсан эх зүйлүүдээ бодвол хэд дахин хурдан ургадаг, орчны тохиромжгүй нөхцөлд илүү тэсвэртэй

байдаг байна (Shan Zhao, 2006). Сортын улиаснууд нь хэзээд ердийн улиаснаас бүтээмжээр илүү бөгөөд ишний өсөлт 159-659 хувиар илүү байдаг.

Харин манай орны хувьд томоохон гол мөрний хөндийгөөр тархан ургаж буй байгалийн улиасны популяцийг судлан, үржүүлэх ажил төдийлөн хийгдээгүй байна. Хурдан өсөлттэйг нь

харгалзан гадаад орнуудаас улиасны төрлийн моднууд оруулж ирж тарих оролдлого 2000 оноос хойш явагдсан боловч энэ ажил нь Улаанбаатар хотод л гэхэд төдийлөн амжилтанд хүрэхгүй

байгаа юм. Монгол орны уур амьсгалд зохицсон унаган популяциудаас хурдан өсөлттэй, иш модлог сайтай улиасны сорт гарган авч, тэдгээрийг тарьж ургуулах, үйлдвэрлэлийн

зориулалтаар үржүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх нь үйлдвэрлэл-байгаль хамгааллын өндөр ач холбогдолтой юм. Иймээс богино хугацааны дотор хангалттай өндөр ургаж эдийн засгийн хувьд

үр өгөөжтэй байх улиасыг ангилалзүй, биологи, селекцийн талаас нь судлах хэрэгцээ шаардлага тулгараад байна.

Үр дүн.

Ой ургамалжлын мужлалаар авч үзвэл бидний судалгаа явуулсан Онон, Тэрэлжийн гол,

Сэлэнгэ мөрний татамд ургаж буй улиасан ой нь Өвөр-Байгалийн ой ургамалжилтын мужид

хамаарагдаж байна. Тамир, Тэс голын хөндийд ургаж байгаа улиасан ой нь Хангайн ой

ургамалжлын мужид хамаарагдаж, харин Ховд, Булган, Хавцалтай голын хөндийд ургаж байгаа

улиасан ой ба Зүүнсайхан ууланд ургаж байгаа улиасан ой нь Төв Азийн ой ургамалжлын мужид

хамаарагдаж байна.

Монгол орны байгалийн ялгаатай бүс нутгаас түүж бэлтгэсэн, гарал үүслийн хувьд тодорхой

улиасны үрээр ургуулсан тарьц, суулгацаар үр, мөчир бэлтгэх нутгийн улиасны эх ургамлын

талбай байгуулах судалгааг ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Ойн нөөц, ой

хамгааллын салбарт 2019-2020 онуудад хийж гүйцэтгэлээ.

Улиасны эх ургамлын талбайг тус хүрээлэнгтийн харьяа Бүрэнтолгойн туршилт судалгааны

талбайг байгуулсан болно.

Бүрэнтолгойн туршилт судалгааны төвд тарьсан улиасны плантацийн арчилгаа, усалгааг

агротехникийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.

Энэхүү улиасны плантацид Монгол орны байгалийн ялгаатай бүс нутаг Онон, Тэрэлж, Тамир,

Говь-Алтай, Булган, Ховд, Тэс, Сэлэнгэ голын татам гэсэн 8 газраас түүсэн үрээр ургуулсан нийт 2

настай 450 ширхэг улиасны суулгацыг суулгасан. Улиасны 2 настай суулгацын үзүүлэлтүүдийн

тус бүрийн хэмжилтийг

Байршил /Голын нэр/
Үндэсний хүзүүний

Диаметр/мм/
Суулгацын өндөр/см/

Онон гол 9.54±0.77 140.26±9.20

Тэрэлж гол 7.79±0.45 133.05±5.93

Тамирийн гол 7.55±0.58 122.11±6.71

Ховд гол 11.27±0.28 147.42±5.25

Сэлэнгэ мөрөн 12.66±1.09 164.74±7.28

Говь-Алтай 9.93±1.65 89.00±11.93

Булган гол 11.93±0.81 151.83±6.70

Тэсийн гол 11.44±0.72 161.73±7.13

Дүгнэлт. 

Улиасны эх ургамлын плантацид ургуулсан газарзүйн ялгаатай бүс нутгуудаас түүсэн

үрээр ургуулсан нийт 8 газрын улиасны хоёр настай суулгацын үндэсний хүзүүний дундаж

диаметр 10.26 мм, өндрийн өсөлт 139 см, үүнээс Сэлэнгэ мөрөн, Булган голоос гаралтай

суулгац хамгийн өндөр үзүүлэлттэй ургасан байна.

Зөвлөмж.

• Хот, суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ойн зурваст таригдах улиасны суулгацын хэрэгцээг

тухайн орон нутагт ургаж буй байгалийн улиасны үр, мөчрөөр ургуулсан суулгац

ашиглан тарих нь амьдралтын хувийг дээшлүүлэхээс гадна нутгийн улиасны генийн санг

хамгаалах, сэргэн ургалтыг дэмжих ач холбогдолтой.

• Цаашид гарал үүсэл нь тодорхой нутгийн улиасны суулгацаар ургуулсан үйлдвэрлэлийн

түүхий эдийг бэлтгэх зориулалт бүхий плантацийг байгуулах шаардлагатай байна.

Ингэснээр олон үүрэг бүхий байгалийн шилмүүст ойг огтлолгүйгээр мод, модон

материалын үйлдвэрийг түүхий эдээр хангах боломж байна.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Судалгаагаар Монгол орны газарзүйн ялгаатай байгалийн улиасан ой бүхий газарт

нийт 8 дээж талбай байгууллаа. Судалгааны дээж талбай бүрт нийт тоологдсон мод

бүр дээр хэмжилт тооллогыг хийж, эм модны эзлэх хувийг гаргасан. Өндөр(м),

диаметрийг(см) хэмжиж, өсөлтийн өрмөөр насыг тодорхойлон, эм модны эзлэх

хувийг гаргасан.

Улиасны үрийг задарч эхэлж буй ногоон хонхорцогтой нь түүж авч, дараа нь

дулаан хуурай газар тавьж гүйцэд задалсны дараа үр-хөвөнг 2 удаа шигшүүр дээр

зөөлөн үрж цэвэр үрийг гарган авсан ба дараа нь 1000 үрийн жин, үрийн

лабораторийн соёололт зэргийг тодорхойлсон.

Улиасны үр нь маш богино хугацаанд амьдрах чадвараа алддаг онцлогтой тул

үрийг цэвэрлэснээс хойш шууд тарих ба тарилт хүртэл 3°С температурт хадгалсан.

Үрийг эхлээд үрсэлгээний саванд хөвдөн хөрсөнд соёолуулж, улмаар жинхэнэ

навч үүсч тарьц бэхжисний дараа хүлэмжний бэлдсэн субстрат хөрсөнд шилжүүлэн

ургуулсан.

Тарьцны биометрийн үзүүлэлтүүдэд статистик боловсрууллт хийх2 настай тарьцыг эх 

ургамлын талбайд тарилтын схемын дагуу  шилжүүлэн тарьсан.дээ статистикийн 

JMP программыг ашигласан.

Улиасны 2 настай суулгацын биометрийн үзүүлэлтүүд

(дундаж±стандарт хазайлт)
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