
Kartof bitkisi 4-5, bəzən 6-8 

gövdədən ibarət olub, gövdə üzərində 

spiralvari yerləşir. Sortlar gövdələrin 

miqdarına görə az gövdəli (3-5) və çox 

gövdəli (6-8) olur. 

Adətən tezyetişən sortlar az, 

gecyetişən sortlar isə çox kollanır. 

Gövdələrin sayı ona yumrudakı 

cücərmiş tumurcuqların sayından və 

yumruların iriliyindən asılıdır. 

Cücərmiş yumruların sayı çox və 

yumru iri olduqda gövdələrin sayı da 

çox olur. Hər bir gövdə 3-7 stolon 

əmələ gətirir. Stolonların uzunluğu 

həmin kolun yığcam olub-olmamasını 

xarakterizə edir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartof bitkisi kollanmasına görə də bir-

birindən fərqlənir: zəif kollanan – bu 

zaman kənardan baxdıqda gövdələr 

görünür, çox kollanan  bu zaman 

yarpaq və budaqcıqların miqdarı çox 

olduqdan gövdələr görünmür.  

Kartofun Telman Sortu S. 

tuberosum növünə aiddir və keçmiş 

Almaniyanın Alisma sortunun sərbəst 

tozlanmasından fərdi seçmə üsulu ilə 

alınmışdır.  Respublikada 2008-ci ildə 

rayonlaşdırılmışdır. 

 Ortagecyetişəndir. Mətbəx 

sortudur, yüksək dad keyfiyyətinə 

malikdir. 

1995-1996-cı illərdə orta 

məhsuldarlığı 180-200 s/ha olmuşdur. 

Bu rayonlaşmış ortayetişən Oqonyok 

sortunun orta məhsuldarlığından 40 

s/ha, əmtəəlik məhsuldarlıq isə 

Oqonyok sortunun əmtəəlik 

məhsuldarlığından 32 s/ha çox 

olmuşdur. 

Kolu orta boylu, yığcamdır. Orta 

dərəcədə kollanır. Kolu çox gövdəlidir.  

Güclü kök sisteminə malikdir, 

stolonları qısadır. Yarpaqları orta 

ölçülü, açıq-yaşıl rənglidir. 

Çiçəyi ağ rəngli olub, çiçək 

açması orta dərəcədədir, qısa 

müddətlidir. Çiçək saplağı qısadır, 

rəngsizdir. Kasacıq orta ölçülüdür. 

Çiçək tacı orta uzunluqdadır, 

bənövşəyi rənglidir. Tozcuqları düzgün 

formalıdır, qısa müddətlidir. Tozcuq 

sütunu silindr şəkillidir. Giləmeyvə 

orta dərəcədə əmələ gəlir. 

Yumruları dəyirm, girdə 

formalıdır, ağ rənglidir. Yumruda 

gözcüklərin rəngi bənövşəyi, dərinliyi 

ortadır. Virusdan sağlamlaşdırma 

məqsədilə merestem üsullu ilə 

əkildikdə qida maddəsində tez cücərti 

verir, digər sortlara nisbətən sınaq 

şüşəsində mikroyumruları çox alınır. 

Mikroyumruları ataptasiya 

istixanalarında tez və güclü adaptasiya 

olunur. Vegetasiya müddəti 110-120 

gündür. Suvarılan rayonlarda 

məhsuldarlığı 300-sent çatır.  Əmtəəlik 

yumruların çəkisi orta hesabla 90-95 

qramdır. Ləti açıq sarı-ağımtıldır. 

Nişastanın miqdarı 15-16,5%-dir. 

Saxlanması ortadır, mexaniki 

yığıma yararlıdır. Virus xəstəliklərinə 

(qırışıqlı mozaikadan başqa) və 

fitoftoraya qarşı nisbi davamlıdır. 



Kartof bitkisi üçün ən yaxşı sələf 

bitkiləri: birillik və çoxillik otlar, dənli 

və paxlalı bitkilər, qarğıdalı və 

badımcançiçəklilərdən başqa digər 

tərəvəzlər hesab edilirlər. Mexaniki 

tərkibcə yüngül, yumşaq, dənəvər və 

qida maddələri ilə zəngin torpaqlar 

kartof üçün ən əlverişlidir. Bu bitkinin 

yığımını tam mexanikləşdirmək üçün 

o, yüngül və orta qillicəli torpaqlarda 

əkilməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartofun əkin müddətləri 

suvarılan təsərrüfatlarda fevralın 20-

dən martın 15-dək, dağətəyi 

təsərrüfatlarda martın 1-dən 31-dək, 

dağlıq təsərrüfatlarda aprelin 10-dan 

30-dəkdir. Kartof, aran və dağətəyi 

təsərrüfatlarda 70x22 sm, dağlıq 

təsərrüfatlarda toxumluq məqsədilə 

70x22 sm, ərzaq məqsədilə 70x25 sm 

sxem ilə  əkilir. Vegetasiya dövründə 

kartofun əkin sahəsində qəbul edilmiş 

aqrotexniki tədbirlər kompleksinə 

uyğun becərmə işləri aparılır. 

Kartofun sağlam toxumunu 

(eliti) almaq üçün birinci ili seroloji 

üsulla sağlam bitkilər (klonlar) 

seçilməli və sonrakı nəsillərdə 

yoxlanılmalıdır. 

Respublikada bu üsuldan istifadə 

etmək üçün şərait olmadığından sağlam 

bitkilər vizual olaraq seçilir və sonrakı 

nəsillərdə yoxlanılaraq nisbətən sağlam 

toxum alınır. 

Kartof süni soyuduculu 

anbarlarda ərzaq məqsədilə 3-40C, 

toxumluq məqsədilə 2-30C-

temperaturda saxlanılır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


