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Өмнөх үг
Энэхүү номонд хог ургамлын тухай ерөнхий ойлголт, экологи, биологийн
онцлог, ангилал, хогтолтын хэмжээг тогтоож тэмцэх аргыг төлөвлөх, үнэлэх,
хог ургамалтай тэмцэх арга хэмжээ, Монгол орны тариалангийн талбайд
зонхилон тархсан хог ургамлуудын биологийн онцлог болон хог ургамлын
тархалтыг хязгаарлах агротехникийн арга барилыг судалсан судлаачдын
судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэн бичсэн болно.
Хог ургамалтай тэмцэхийн тулд төрөл, зүйлийг морфологи шинжээр
нь ялангуяа ургалтын эхэн үед цухуйц, соёогоор нь сайн таньж, тус
бүрийн биологийн онцлогийг мэддэг байх шаардлагатай тул соёололтын
болон үрийн зургийг тус номонд оруулав. Хог ургамал нь олон овогт
хамрагддагийнхаа хирээр тариалангийн талбайн ургамлын нэг хэсгийг
бүрдүүлж биологийн шинжээрээ нэг зүйл нь нөгөөгөө нөхөн, зүйлийн
бүрэлдэхүүн нь орчны нөхцөлөө даган байнга хувьсаж байдаг онцлогтой.
Манай оронд үр тарианы аль ч талбайд нилээд тогтонги бүрэлдэхүүнтэй
16-27 зүйл, усалгаатай буюу хүнсний ногооны талбайд 35-40 зүйлийн хог
ургамал зонхилон тааралддаг. Олон зүйлийн хог ургамлууд ган, хүйтэн,
халуун даах тэсвэрээрээ ямар ч таримлаас илүү, шим тэжээлийн бодисыг
таримал ургамлаас илүү ашигладаг, хүчиллэг, давсархаг хөрсөнд ургаж
чадах бөгөөд таатай нөхцөл бүрдсэн үед түргэн өсөж, үржиж, тархах олон
аргатайгаас гадна, ургалтын хугацааны аль ч үед хөгжлийн үе шатаа
түргэн хөөж нөхөөд боловсрох чадвартай байдаг. Тариалангийн талбайн
хог ургамал нь таримал ургамалтайгаа өрсөлдөн ургаж хөрсний чийг,
шим тэжээлийн бодисын хангамжийг багасгаж улмаар сүүдэрлэх зэрэг
сөрөг нөлөө үзүүлснээр таримлын ургац, чанарыг бууруулаад зогсохгүй,
зардал нэмэгдүүлж эдийн засгийн хувьд хохирол учруулдаг хор хөнөөлтэй
тул тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь хог ургамлын төрөл зүйл,
биологийн онцлогоос хамааруулж гербицидийг зөв сонгож, түүнийг үр
дүнтэй ашигласнаар эдийн засгийн ашгийг хамгийн их байлгахад чиглэгдэх
ёстой.
Тариаланчид өөрсдийн эзэмшлийн талбайн хог ургамлыг таньж
тодорхойлсноор шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хог ургамалтай тэмцэх аргаа
зөв зохион байгуулж тогтвортой өндөр, цэвэр ургац хураан авах ажлыг
зохион байгуулахад тус дэм болох зорилгоор энэхүү номыг хэвлүүлэв.
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