
         Sort Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunda Hedviç hibridindən seçmə 

yolu ilə alınmışdır. 2017-ci ildə 

respublikada rayonlaşmışdır. 

Kolu adi determinat formalı, 

hündürlüyü 58-70 sm, orta yarpaqlanan, 

orta budaqlanan və şaxələnən,  tüksüzdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarpağın səthi qırışıqlı, qırçınlı, zəif 

sallaqlı, kartof yarpağı formalı, iri (20-25) 

uzunluqda olmaqla rəngi tünd yaşıl, 

rənginin səciyyəsi parlaqdır. Çiçək 

salxımı sadə, 6-7 yarpaqdan sonra əmələ 

gəlir. Salxımların qırılma səciyyəsi zəif, 

salxımda çiçəklərin sayı orta (4-5). Çiçək 

salxımın tipi buğumlu erkəkciklə bərabər 

uzunluqda fertildir. Meyvələri armud 

formalı, səthi hamar, yetişməmiş 

meyvənin rəngi ağımsov-yaşımtıl, 

yetişmiş meyvənin rəngi qırmızıdır. 

Meyvənin qabığı parlaqdır. Meyvədə 

yuvaların sayı az, 2-3, yerləşməsi düzgün, 

meyvənin təpəsi hamar, çatlaması yoxdur. 

Toxum meyvədə azdır, 50-dən az olur.  

Sort ortayetişəndir. Kütləvi 

cücərmədən texniki yetişməyə qədər 109-

115 gün keçir. Bir meyvənin kütləsi 

100,0-105,0 q-dır.  

Məhsuldarlığı 612,0-625,2 sen/ha, 

əmtəəlik məhsul 596,9-617,8 sen/ha, 

meyvənin çəkisi 100,0-105,0 q-dır. 

Meyvədə quru maddənin miqdarı 6,2-6,7 

%, turşuluq 0,22-0,33 %, ümumi şəkər 

2,6-3,3 %, vitamin C 25,0-28,0 mq %-dir. 

Dequstasiya qiyməti təzə meyvədə 5 

baldır. Birgə məhsulvermə qabiliyyətinə 

malik olmaqla, xəstəliyə, abiotik amillərə, 

nəqliyyatla daşınmağa və saxlanmağa 

davamlıdır. Sort təzə halda yemək üçün 

və konserv sənayesində istifadə üçün 

nəzərdə tutulur.  

Mirvari sortu fuzarioz soluxmasına 

davamlıdır.  

 

 

 

 

 

 

Sort yarandığı illərdən Abşeron 

YTT-da və Zona Təcrübə Stansiyalarında 

sınaqdan keçirilmiş və hər hektardan 

612,0-625,2 sentner məhsul vermişdir. 

Pomidor bitkisinin gövdəsi dikduran 

və yerə sərilən olub, uzunluğu 3m-ə çatır. 

Yarpağı adi, ştamblı və kartof yarpağı 

kimi olub, kənarı tam və ya lələkvari 

kəsiklidir. Çiçəkləri salxım formasındadır 

və yarpaq qoltuğundan əmələ gəlir. Onlan 



         əsasən ikicinsli, az hallarda bircinslidir, 

yaşılımtıl-sarı rənglidir. Meyvəsi 

giləmeyvədir. İriliyi 1 qramdan, 900q-a 

qədər, müxtəlif  formalarda və rənglərdə 

olur.  

Pomidor istilik və işıqsevən bitkidir. 

Bitkilərin normal boy inkişafı üçün 220-

240C temperatur tələb olunur. Çox vaxt 

150C və daha aşağı temperaturda 

çiçəklənmə, 100C və daha aşağı 

temperaturda isə böyümə prosesləri 

dayanır. 350C-dən yüksək temperaturda, 

bitkilərin boy və inkişafı zəifləyir.  Bitki 

üçün torpağın optimal nəmliyi 75-80% 

hesab edilir. Pomidor müxaniki tərkibcə 

yügül torpaqlarda yaxşı becərilir. 

Çiçəkləmədən 35-40 gün sonra məhsulu 

yığılır. 

Vegetasiya müddətində 2-3 dəfə 

kultivasiya çəkilməli, bitki araları 4-5 

dəfə alaqdan təmizlənib, yumşaldılmalı və 

bitkinin boğazı doldurulmalıdır. Bitkiyə 1 

dəfə yemləmə əkildikdən 10-12 gün 

sonra, 2-ci yemləmə isə meyvə əmələ 

gəlmə zamanı verilməlidir. 

Pomidor toxumları səpindən 4-5 gün 

əvvəl 5%-li xörək duzu məhlulunda 

ağırlığına görə seçilməli, təmiz su ilə 

yuyularaq qurudulmalıdır. Səpilən 

toxumun əkin keyfiyyəti ən azı 96-98% 

olmalıdır. 

Cücərtilər əmələ gəldikdən sonra 

şitillikdə havanın temperaturu 4-5 gün 

müddətində 13-160C, sonralar isə 20-220C 

həddində saxlanılır. Əkinə 3-5 gün qalmış 

şitillik daim havalandırılır.  

Meyvədə toxumun miqdarı çox 

azdır. 1000 ədəd toxumun çəkisi 2,0-3,0 

q-dır. 1 ton meyvədən 2,5-3,0 kq toxum 

istehsal olunur. Sortun toxumları adi 

şəraitdə cücərmə qabiliyyətini 3-5 il 

saxlaya bilir.    
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