
Sort  Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunda yerli sort qarşığından fərdi və 

ailəvi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. 1980- 

ci ildən respublikada rayonlaşdırılmışdır.  

Sort ortayetişəndir, vegetasiya 

dövrü-kütləvi çıxışdan texniki 

yetişkənliyə qədər 105-113 gündür. Kök 

meyvələri konus və ya uzunsov-konus 

formalı, narıncı rəngdədir, özəyi isə 

narıncı və ya sarı rəngdədir. 

Meyvənin uzunluğu 11-18 sm, 

diametri 2,2-3,2 sm, indeks 4,4-7,5-dir. 

Hektardan məhsuldarlığı 325-375 

sentnerdir. Əmtəəlik meyvənin kütləsi 41-

94    q-dır. Əmtəəlik məhsul 80,5-92,6 %-

dir. Dad keyfiyyəti yaxşıdır, 4 balla 

qiymətləndirilir. Gülə getməyə 

davamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təzə halda yemək və 

konservləşdirmək üçün yararlıdır. Yayda 

səpilməsi tövsiyə edilir. 

Kələm, kartof, xiyar və pomidor 

yerkökü üçün yaxşı sələf bitkiləri hesab 

olunur. Kökümeyvəlilər, bostan bitkiləri, 

soğan və yoncadan sonra əkilməsi 

məsləhət görülmür, həmin bitkilərdən 

sonra tarlalar çox alaqlı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerkökü torpağın münbitliyinə çox 

həssasdır. O, humusla zəngin və qalın əkin 

qatına malik qumlu və qumsal torpaqlarda 

yaxşı məhsul verir. 

Abşeronskaya zimnyaya sortunun 

toxumu yayda (25 iyul-5 avqustda) lent 

üsulu ilə 40+40+60 sm, 45+45+70 sm 

sxemlə, yaxud cərgəvi üsulla cərgəaraları    

50 sm olmaqla səpilir. 

Hər hektarda 4,5-6,0 kq toxum sərf 

edilir. Səpin norması torpağın 

münbitliyindən, səpin üsulundan və 

müddətindən, sahələrin təmizliyindən, 

toxumun keyfiyyətindən asılı olaraq 

dəyişir. 

Əkinlərə qulluq işləri alaq otlarına 

qarşı əl ilə və herbisidlərlə mübarizədən, 

cərgəaralarının becərilməsi, seyrəltmə, 

suvarma, əlavə yemləmə, xəstəlik və 

ziyanvericilərə qarşı mübarizədən 

ibarətdir. 

Toxumçuluq təsərrüfatlarında, 

yerkökü bitkisi çarpaz tozlanan olduğu 

üçün mütləq sortlar arasında 2 km məsafə 

qoyulmaqla, sahələr təcrid edilməlidir. 

Anaclıq bitkilərin əkinində 

becərmə texnologiyasına düzgün riayət 

etməklə hektardan 6-10 sentner toxum 

almaq olar. Yerkökü toxumunu normal 

rütubət və temperaturda saxladıqda 3-4 il 

toxum keyfiyyəti itmir. 

Yekökü, kələm, kartof, xiyar və 

pomidor üçün yaxşı sələf bitkiləri hesab 

olunur, onun bostan bitkiləri, soğan və 

yoncadan sonra əkilməsi məsləhət 

görülmür, həmin bitkilərdən sonra tarlalar 

çox alaqlı olur. 

Yerkökü torpağın münbitliyinə çox 

həssasdır. O, humusla zəngin və qalın əkin 

qatına malik qumlu və qumsal torpaqlarda 

yaxşı məhsul verir. 



Səpiləcək toxumun sort təmizliyi 

85%-dən az olmamalıdır. 

Səpin üçün iri, ağır, tam yetişmiş 

toxumdan istifadə olunmalıdır. İri 

toxumlar daha tez çıxış və yüksək məhsul 

verir, əmtəəlik kökümeyvələrin miqdarı 

isə artır (20-24). Abşeronskaya zimnyaya 

sortu yayda (25 iyul 5 avqustda) lent üsulu 

ilə 40+40+60 sm, 45+45+70 sm, 

55+55+70 sm sxemlə, yaxud cərgəvi 

üsulla cərgə araları 50 sm olmaqla səpilir. 

Hər hektara 4,5-6 kq toxum sərf edilir. 

Səpin norması torpağın münbitliyindən, 

səpin üsulundan və müddətindən, 

sahələrin təmizliyindən, toxumun 

keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişir. 

Torpağın mexaniki tərkibindən asılı olaraq 

toxumlar 1,5-3 sm dərinliyə səpilməlidir. 

Əkinlərə qulluq işləri alaq otlarına 

qarşı əl ilə və herbisidlərlə mübarizədən, 

cərgəaralarının becərilməsi, seyrəltmə, 

suvarma, əlavə yemləmə, xəstəlik və 

ziyanvericilərə qarşı mübarizədən 

ibarətdir. 

Bitkilərə əlavə yemləmə hər 

seyrəltmədən sonra verilməlidir. 1-ci 

əlavə yemləmədə hər hektara 100 kq 

ammonuym şorası, 75 kq superfosfat və 

50 kq kalium, 2-cidə isə 100 kq 

ammonium şorası, 50 kq superfosfat və 50 

kq kalium gübrəsi verilir. Bitkilərin 

müxtəlif inkişaf fazalarında suya olan 

tələbatı eyni deyildir. Torpaqda yüksək 

nəmlik toxumların şişməsi, cücərməsi, 

yarpaq və kökümeyvənin əmələ gəlməsi 

dövrlərində tələb olunur. Yetişmə 

dövründə suya olan təlabat azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsulun yığılması cətin 

əməliyyatlardan biri, sərf olunan əməyin 

50%-ni təşkil edir. Yerkökü dəstə tərəvəz 

kimi kök meyvələrin diametri 1,5 sm 

olduqda yığılır. Kütləvi yığım isə kök 

meyvələr sorta məxsus diametrə (3-5 sm) 

çatdıqda aparılır. 

Abşeronskaya zimnyaya sortunun 

məhsulu dekabrda yığılır. 

 


