
Сорт Хачмаз  районунда 
беъярилян йерли сарымсаг 
сортнцмуняляриндян фярди сечмя цсулу 
иля йарадылмыш вя 2005-ъи илдян 
республикада районлашдырылмышдыр. 

Сорт тезйетишяндир, пайызлыг,  зяиф 

чичяк зоьлудур.  Дишлярин якининдян 13-

21 эцндян сонра кцтляви чыхыш алыныр. 

Веэетасийа мцддяти (кцтляви чыхышындан 

техники йетишкянлийя кими) 216-255 

эцндцр. 

Сортун формасы йумру, рянэи 

тцнд бянювшяйи, бир соьанаьын кцтляси 

66,6 грамдыр. Биткидя йарпагларын сайы 

9-12 ядяд, рянэи йашыл, узунлуг 42-46 

см, ени 2,1-2,6 см-дир. Бир биткидя олан 

йарпагларын кцтляси 90-100 грамдыр. 

Щава соьанаглары ири, рянэи зяиф 

йашылдыр. 

Сортун дишляринин тяркибиндя 

32,2-35,1% гуру маддя, 23,7-25,5 

мг%     Ъ витамини, 21,2-22,1%, шякяр 

вар. Мящсулдарлыьы щектардан 123,2-

125,8 сент арасындадыр. 

Сарымсаг йахшы эцбрялянмиш, 

йумшаг, гидалы торпаглара тялябкардыр. 

Бостан, сябзя, тярявяз, пахлалылар вя 

кялям алтындан азад олмуш гумлу, 

гумсал, щямчинин дя гара торпаглар 

сарымсаг цчцн ян йахшы сайылыр. 

Сарымсаьын якини цчцн торпаг 

яввялъядян щазырланыр, якин габаьы 

торпаг щамарланыр. Ъызлар вя суварма 

каналлары ачылыр. Сарымсаьын щяр 

щектарына ян азы 20-30 тон чцрцмцш 

пейин, 400-500 кг суперфосфат, 150-200 

кг азот, 100-150 кг калиум эцбряси 

верилир. Якин вахты чцрцмцш пейинин 

100%-и, цмуми эцбря нормаларынын 

75%-и шум алтына, 25%-и ися 2-3 дяфя 

йемлямя шяклиндя биткиляря верилир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюлэялярдян, вя иглим 

шяраитиндян асылы олараг Гусарчай 

сортунун якин мцддяти сентйабр-

октйабр айлары сайылыр.  

Сортун дишляри ъярэяви цсулда 

ъярэя арасы 45 см, битки арасы 5-10 см, 

2-3 ъярэяли лент цсулун да лент арасы 60 

см, лентдя ъярэя арасы 40 см олмагла 

якилир.  

Кейфиййятли елит якин материалынын 

алынмасы йцксяк чыхыш фаизиндян, 

торпаьын цзви вя минерал эцбрялярля 

там тямин олунмасындан асылыдыр. 

Веэетасийа мцддятиндя 

биткиляря гуллуг агротехники тядбирляр 

комплекси ясасында апарылыр. 

Гусарчай сортунун щяр 

щектарындан 2400-2500 кг йцксяк 

репродуксийалы якин материалы алмаг 

олур. Сортда хястялийя сирайятлянмя, 

зярярвериъиляря йолухма мцшащидя 

олунмамышдыр.  

Sarımsaq vegetativ yolla çoxalan 

birillik bitkidir. 

Sarımsağın dişləri 2-30 

temperaturda cücərməyə başlayır. 

Dişlər cücərdikdən sonra onların 



böyüməsi üçün 2-50 istilik kifayətdir. 

15-20 dərəcədə dişlər formalaşır, 20-

250-də isə soğanaqlar yetişir.  
Sarımsaq bitkisi şaxtaya 

davamlıdır. Azərbaycanda payızda 

əkilmiş və yaxşı kökləmiş sarımsaq 

bitkisi 250 şaxtaya davam gətirir. 

Sarımsaq torpağın və havanın 

nəmliyi 60-70% olduqda normal 

böyüyüb inkişaf edir. 

Sarımsaq bitkisi qida maddələri 

ilə zəngin olan torpaqlarda daha 

tələbkar bitki qrupuna aiddir. O, 

strukturly, qidalı, kifayət qədər nəmliyi 

olan münbit torpaqları sevir. Qida 

maddələri ilə zəngin olmayan 

torpaqlarda sarımsaq becərildikdə 

soğanaqlar kiçik olur və məhsuldarlıq 

xeyli azalır. Buna də torpağın seçilməsi 

və becərilmə texnologiyasına düzgün 

əməl edilməlidir. Sarımsağın 

becərilməsi üçün yüngül, gilli, qara və 

çəmən torpaqları yararlıdır. 

Sarımsaq əkiləcək sahədə 

payızda 27-30 sm dərinliyində əsas 

şum, əkindən qabaq isə üzdən şum 

aparılmalı, sahə disklənməli və mala 

çəkilməlidir. 

Sarımsaq darcərgəli üsulla cərgə 

araları 45 sm, bitki arası 5-8 sm 

olmaqla əkilir. Bitki lent üsulu ilə də 

əkilir. Bu zaman lent arası 50-60 sm, 

cərgə arası isə 15-20 sm olmalıdır.  
Dişin iriliyindən asılı olaraq 

hektara 800-1000 kq əkin materialı 

tələb olunur. 

Sarımsağın məhsuldarlığı 

dişlərin böyüklüyündən asılıdır. Əkin 

iri dişlə aparıldıqda iri, xırda dişləri 

aparıldıqda isə xırda soğanaqlar alınır. 

Sarımsaq yetişdikdə, çiçək zoğu 

əmələ gətirməyən sortlarda kök boğazı 

boşalır, yarpaqlar saralır və gövdə yerə 

yatmağa başlayır. 

Əkilmək üçün saxlanacaq sorta 

məxsus əlamətlərə malik tam yetişmiş, 

iri, sağlam, quru və yaxşı formalaşmış 

olmalıdır. 
 

        

 

 

 

 

 

 


