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Акыркы жылдары айыл-чарбасында дан өсүмдүктө-

рүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында, ошондой 

эле зыянкечтерге, отоо чөптөргө каршы күрөшүү үчүн пес-

тициддер кеңири колдонулууда. Пестициддерди өндүрүү 

жана колдонуу агроэкосистемага таасир этүү менен калк-

тын ден соолугу үчүн да потенциалдуу кооптуулуктарды 

жаратат. Пестициддердин көпчүлүк түрлөрү хромосома-

лык мутацияларды же түрдүү организмдердин клеткала-

рынын ДНКсында бузулууларды чакырууга жөндөмдүү. Бул 

химиялык препараттар өсүмдүктүн курамына жана жер 

кыртышына өтүү менен азык чынжыры аркылуу адамдын 

жана жаныбарлардын организмдерине да өтөт. Ошол се-

бептүү азыркы учурда курчап турган чөйрөнүн пестицид-

дер менен булгануусун изилдөөлөргө өзгөчө көңүл бурулууда. 

Айыл чарба өсүмдүктөрү, анын ичинен дан өсүмдүктөрү 

чөйрөнү булгагычтарга карата мониторингдөө үчүн гене-

тикалык талдоолорду жүргүзүүдө баалуу объект болуп 

саналат. Макалада арпа өсүмдүгүн  жана башка өсүмдүк 

түрлөрүн колдонуу менен пестициддердин жандуу орга-

низмдер үчүн генотоксикалуулугун тастыктаган илимий 

маалыматтардын кыскача маалыматы берилген.  

Негизги сөздөр: өсүмдүктөр, пестициддер, отоо чөп, 

генотоксикалуулук, мутагендүүлүк, хромосомалык аберра-

циялар, түрдүү организмдер.  

В последние годы в сельском хозяйстве в целях повы-

шения зерновых культур, а также для борьбы с вредите-

лями и с сорняками широко используются пестициды. 

Производство и использование пестицидов загрязняя эко-

систему, вызывают потенциальные риски для здоровья на-

селения. Многие виды пестицидов способны вызвать мута-

цию хромосом или нарушение ДНК клетки у разных орга-

низмов. В последние годы особое внимание уделяется на 

исследование среды, которая загрязнена пестицидами. 

Сельскохозяйственные растения, из них, зерновые культу-

ры являются хорошими материалами для мониторинга 

генетических исследований загрязнителей окружающей 

среды. В статье дан краткий обзор научных данных об ис-

пользовании ячменя и других видов растений, подтверж-

дающих генотоксичность пестицидов для живых организ-

мов. 

Ключевые слова: растения, пестициды, сорняки, ге-

нотоксичность, мутагенность, хромосомные аберрации, 

различные организмы. 

In recent years, pesticides have been widely used in 

agriculture for the purpose of raising crops, as well as for 

controlling pests and weeds. The production and use of 

pesticides contaminating the ecosystem causes potential risks to 

public health. Pesticides can cause mutagenic effects, mutation 

of chromosomes or disruption of DNA cells in different orga-

nisms. In recent years, special attention has been paid to the 

study of the environment that is polluted with pesticides. Agri-

cultural plants, including grain crops, are good materials for 

monitoring genetic studies of environmental pollutants. The 

article provides a brief review of scientific data on the use of 

barley and other plant species, confirming the genotoxicity of 

pesticides for living organisms. 

Key words: plants, pesticides, weeds, genotoxicity, muta-

genicity, chromosomal aberrations, various organisms. 

Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө айыл чарба өсүм-

дүктөрүнөн түшүмдү алууда, оорулардын жана зыян-

кечтердин натыйжасында келип чыккан жоготуулар-

ды азайтуу максатында пестициддердин бир катар 

түрлөрү кеңири колдонулууда. Кыргызстандын эко-

номикасында айыл-чарба негизги ролду ойнойт. Дан 

өсүмдүктөрү, алардын ичинен арпа республиканын 

баардык аймактарында, катаал шарттарда жана тоо-

луу аймактарда өстүрүлүп келет. Бул дан өсүмдүгүн 
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өстүрүү технологиясында колдонулган пестицид пре-

параттарынын терс таасирлерин талдоого байланыш-

кан кээ бир окумуштуулардын изилдөөлөрү бар. Или-

мий маалыматтарга ылайык, пестициддерди айыл 

чарбасында колдонуу агроэкосистеманын булгануу-

суна алып келет жана, ошондой эле калктын ден соо-

лугу үчүн да потенциалдуу кооптуулуктарды жара-

тат. Пестициддердин керектүү нормадан жогору доза-

да жана систематикалуу түрдө колдонулуусу мутаген-

дик эффектилерге алып келүүсү мүмкүн, бул учурда 

пестициддердин таасирине кабыл болгон жандуу ор-

ганизмдердин клеткаларында мутагендик өзгөрүүлөр, 

хромосомдук аберрациялар жана ДНКнын жабыркоо-

су байкалат [3, 6]. 

Химиялык препараттарды талаачылыкта колдо-

нуунун натыйжасында келип чыккан дагы бир көйгөй 

– бул адамдын ден соолугуна терс таасири. Пестицид-

дердин жер кыртышында топтолуусу жана жер ал-

дындагы сууларды булгоосу да күчөөдө. Учурда хи-

миялык кошулмалардын мутагендик жана канцеро-

гендик таасирлерин изилдөө үчүн 120 дан ашуун био-

логиялык тесттер бар. Жаныбарларда жана микроор-

ганизмдерде жүргүзүлүүчү тест системаларга салыш-

тырмалуу, өсүмдүктүк тест-системалар пестицид-му-

тагендерге жогору сезгичтүүлүгү менен айрымаланат. 

Өсүмдүктүк тест-системасын колдонуунун актуал-

дуулугу, маданий жана жапайы өсүмдүктөрдүн хи-

миялык булгагычтардын, пестициддердин таасирине 

эң биринчилерден болуп дуушар болоору менен 

шартталган. Ошондой эле химиялык препараттар ме-

нен иштетүүнүн санына жана мезгилдүүлүгүнө жара-

ша хромосомалык аберрациялардын санынын өсүү 

мыйзам ченемдүүлүктөрү байкалган [20]. 

Өсүмдүк объектилерин тест катары колдонуунун 

бир катар артыкчылыктары бар, көпчүлүк түрлөрү 

кыска тиричилик циклине ээ, эксперимент коюунун 

кыска мөөнөтү, арзандыгы жана жөнөкөйлүгү. Карио-

типке цитогенетикалык изилдөө жүргүзүүдө талдан-

ган адабияттардын негизинде препараттарды даяр-

доонун жалпы кабыл алынган методикасын төмөндө-

гүдөй көрсөтүүгө болот: методикага ылайык өсүмдүк-

түн үрөндөрү дистирленген сууга 24 саат убакытка 

коюлат, үрөндөрдүн сууга каныгуусу зарыл. Канык-

кан үрөндөр фильтр кагазы бар Петри табакчасына 

салынып, өсүмдүк түрүнө жараша термостатка 20-

26°С температурада 2-3 сутка коюп өндүрүлөт. Андан 

соң өндүрүлгөн тамырчалар 1-2 см узундукта кесилип 

алынып, өсүмдүк түрүнө жараша  0,1- 0, 05% дуу кол-

хицин эритмесине салынып, бөлмө температурасында 

1,5-4 саат убакытка кармалат. Андан соң тамырчалар 

дистирленген суу менен 2-3 жолу чайкалып, Карнуа 

фиксаторуна салынып, 6-24 саат убакытка муздаткыч-

та кармалат. Тамырчалар фиксацияланган соң дистир-

ленген суу менен чайкалып, ацетокармин боёгу менен 

боёлот. Боёлгон тамырчанын учтарынан хромосома 

препараттары даярдалат. Даярдалган хромосомалык 

препараттарды цитогенетикалык талдоо жарык мик-

роскобу алдында жүргүзүлөт. Изилдөөчүлөрдүн көп-

чүлүгү бул методду колдонуп келет.  

Цитогенетикалык скрининг үчүн  пияз, буурчак, 

традесканция, соя менен биргеликте дан өсүмдүктө-

рүнөн жүгөрү, арпа жана буудай колдонулуп келет. 

Дан өсүмдүктөрүнүн ичинен арпа өсүмдүгү карио-

типтин спонтандык өзгөргүчтүгүнүн төмөнкү жыш-

тыгы менен мүнөздөлөт жана ошол эле учурда сырт-

кы токсикалуу заттардын таасирине жогорку сезгич-

түүлүгү менен айырмаланат. Бул өзгөчөлүктөр жара-

тылыш чөйрөсүн булгоочу факторлордун ар кандай 

дозаларынын жана концентрацияларынын генотокси-

калык таасирлерин изилдөөлөрдө арпаны модельдик 

объект катары колдонууга мүмкүндүк берет. Ошон-

дой эле арпа цитогенетикалык жактан жакшы изил-

денген, хромосомаларынын диплоиддүү жыйнагы да 

чакан (2n = 14) жана чөйрөнүн мутагендүүлүгүнө ци-

тогенетикалык мониторинг жүргүзүүдө абдан ыңгай-

луу. 

Пестициддердин көп санда колдонулушу өсүм-

дүктөргө, жаныбарларга жана адамдарга мутагендик 

жана канцерогендик эффектилерди чакырат [4]. Кээ 

бир изилдөөчүлөрдүн натыйжаларына ылайык Allium 

cepa  жана Hordeum vulgare L өсүмдүктөрүнүн мерис-

темалык клеткаларында пестициддер мутагендик эф-

фектилерди, хромосомалык аберрацияларды индук-

циялап, ДНКнын бузулуусунуна алып келгендиги 

ортого чыккан [12, 13].  

Арпанын үрөндөрүнө Витавакс (5,6-дигидро-2-

метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанил) жана Топсин-Ме-

тил 70 ВП (тиофаиатметил) фунгициддерин таасир 

берүү менен, үрөн тамырчаларынын клеткаларына 

цитогенетикалык талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыгын-

да хромосомалык аберрациялар жана көп сандаган 

хроматиддик жана хромосомалык үзүлүүлөр байкал-

ган [1].  

Нимрод (бупиримат) жана Рибигон-4 (фeнapи-

мoл) фунгициддерин колдонуу да тамыр меристе-

масынын клеткаларында көптөгөн хромосомалык бу-

зулууларга алып келээри белгилүү болгон. Анома-

лиялардын арасында клеткалык бөлүнүүдө хромосо-

малардын кечигүүсү, К-митоздор ортого чыккан. 

Ошондой эле хромосомалык аберрациялардын жыш-

тыгына фунгициддин концентрациясы гана эмес, 

препаратты колдонуунун узактуулугу да өз таасирин 

этээри аныкталган  [16]. 

Отоо чөптөрүнө каршы күрөшүү үчүн колдо-

нулган трефлан (2,6-динитро-4-(трифторметил)-М,М-

дипропиланилин) гербициди дан өсүмдүктөрүнүн 

клеткаларындагы микротүтүкчөлөрдү бузуу менен 

алардын бөлүнүүсүнө терс таасир берет [2, 7]. Эгер 
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гербицид, пестициддердин калдыктары, топурак кыр-

тышында калса арпа, буудай, сулу өсүмдүктөрүнүн 

өнүмдөрүнө терс таасирин тийгизет [17]. 

Амистар Экстра жана Альто Супер фунгицид-

дерин арпанын Сталкер жана Эней сортторуна таасир 

берүү менен Украинада жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 

натыйжасында Амистар Экстра фунгициди Альто Су-

пер фунгицидине караганда клеткаларда аномалдуу 

анафазаларды көп пайда кылаары аныкталган. Ошон-

дой эле Эней сортунда митоздук бөлүнүүнүн анафаза-

сында хромосомалардын кечигүүсү, ал эми Сталкер 

сортунда хромосомалардын фрагменттерге ажыроосу 

менен анафазалык көпүрөчөлөр байкалган [22]. 

Дан өсүмдүктөрүнүн талааларында кеңири кол-

донулуучу триазиндик гербицидди арпа өсүмдүгүнө 

таасир этүү учурунда хромосомалык аберрациялар-

дын жыштыгынын жогорулоосу аныкталган. Ошон-

дой эле, пропазин, атразин жана симазин гербицидде-

рин арпанын үрөндөрүнө таасир берүүдө хромосома-

лык аномалияларга алып келээри белгилүү болгон 

[18].  

Зенкор (4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-

триазинон-5) гербициди республикабыздын талаачы-

лыгында көп жылдардан бери кеңири колдонулган 

гербициддердин бири. Зенкор гербицидинин тааси-

рин изилдөөдө арпа өсүмдүгүн тест-объект катары 

алуу менен бул гербицид өсүмдүк клеткасында митоз-

дук бөлүнүүдө көпүрөчөлөрдү көп пайда кылаары, 

анафаза стадиясында хромосомалардын багытталуу-

сунун бузулуусуна: хромосомалардын экватордук 

мейкиндикте калуусу, уюлдарда хромосомалардын 

бир калыпта болбогондугу, көп уюлдуулукту пайда 

кылаары аныкталган. Бул гербицид ошондой эле 

клетканын пролиферативдик активдүүлүгүнө да терс 

таасирин тийгизет [20]. 

Нимрод (бупиримат) жана Рибигон-4 (фeнapи-

мoл) фунгициддеринин буурчактын (Vicia faba) ме-

ристемалык клеткаларында хромосомалык бузулуу-

ларды жана генотоксикалык эффектилерди чакырган-

дыгы аныкталган [21]. 

Италияда адамдын лимфоциттерине пробирка 

шартында жүргүзүлгөн  экспериментте Тирам (те-

траметилтиурамдисульфид) фунгицидинин  мутаген-

дик таасири байкалган. Бул химиялык кошундунун 

адамдын организмине азык чынжыры аркылуу жер-

жемиштен өткөндүгү аныкталган [11, 14].  

Ошентип, жогорудагы илимий маалыматтар 

менен тастыкталгандай, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 

зыянкечтерине, отоо чөптөргө каршы химиялык жол 

менен күрөшүү чөйрөнүн булгануусуна алып келүү 

менен акырында калктын ден соолугуна байланыш-

туу тобокелдиктерге алып келет. Акыркы жылдары 

Кыргызстанга алып келинген пестициддердин көлөмү 

жогорулоодо. Республикадагы курчап турган чөйрө-

нүн абалы тууралуу улуттук докладдагы маалымат-

тарга ылайык 2011-жылга салыштырмалуу 2014-

жылы пестициддерди колдонуунун көлөмү 1,3 эсеге 

жогорулап, 229,4 тоннаны түзгөн [23].   

Учурда Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн 

өстүрүү технологиясында колдонулган пестициддер-

дин генотоксикалык жана мутагендик таасирлерин 

изилдеген илимий маалыматтар жокко эсе. Ушуга 

байланыштуу талаачылыкта дыйкандар жана фермер-

лер тарабынан айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө 

колдонулган негизги пестицид препараттарынын түр-

дүү дозалардагы цитотоксикалуулугун изилдөө ак-

туалдуу маселелердин бири.   
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