
         Curato Tm C5F2 hibridinə məxsus 

xətt ilə, Moldavski ranniy və Vadabond 

sortlarından pilləli çarpazlaşdırma yolu ilə 

alınmışdır.2001-ci ildən respublika 

istixanalarında becərmək üçün 

rayonlaşdırılmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort III sortotip qrupuna aid olub, 

kolu adi, indeterminant tipli və orta 

dərəcədə yarpaqlanandır. Becərmə 

şəraitindən asılı olaraq bitkilərin 

hündürlüyü 2,5-3,0 metrə qədər çatır. 

Yarpağı adi tipli, iri (25,0-35,0sm), tünd 

yaşıl rəngli, ayası orta dərəcədə 

qırışıqlıdır. 

Bitki üzərində ilk çiçək salxımları 8-

9 yarpaqdan sonra əmələ gəlir, növbəti 

salxımlar isə 2-3 yarpaqdan sonra 

növbələşir. Salxımlar mürəkkəb olub, 

onlarda çiçəklərin orta sayı 9,0-13,0 

ədəddir. Çiçəklərin meyvəbağlama 

qabiliyyəti 73,6-80,0%-dir. 

Meyvələri yumru formalı (indeks 

0,9-1,0), səthi hamar, intensiv qırmızı 

rəngli və ləkəsizdir. Bir meyvənin orta 

kütləsi 90-100 qramdır. Toxum 

yuvalarının sayı 3-4 ədəd olub, onlar 

düzgün quruluşludur. 

Meyvələrdə toxumların orta sayı 90-

130 ədəd, 1000 ədəd toxumun orta kütləsi 

isə 3,0-3,6 qramdır. 

Meyvələrin tərkibində quru 

maddənin miqdarı 5,0-5,5%, şəkər-3,0-

3,3%, ümumi turşuluq-0,50-0,60%, С 

vitamini isə 20,3-21,0 mq%  həddindədir. 

İsidilən pərdə örtüklü qış 

istixanalarında sortun məhsuldarlığı hər 

kv. metrdən 12,6-15,0 kq, isidilməyən yaz 

istixanalarında isə 8,4-9,0 kq-dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul yığımının ilk ayı ərzində hər 

kv.m. sahədən 5,8-6,7 kq əmtəəlik meyvə 

toplanır. 



         İsti şitillikdə toxumların qidalı 

torpaq qarşığı ilə  doldurulmuş yeşiklərdə 

və ya dibçəklərdə  səpini isidilən istixana 

üçün dekabrın 10-15-də, isidilməyən 

istixana şəraiti üçün isə yanvarın 10-15-də 

keçirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk həqiqi yarpaqlar əmələ 

gəldikdən sonra yeşiklərdəki cücərtilər 

8x6 sm sxemi ilə tərəcələrə yerdəyişmə 

edilir və 45-50 gün ərzində becərilərək 

sağlam şitillər yetişdirilir. 

Pərdə örtüklü isidilən istixanalarda 

hazır şitillərin əkini 25-30 sentyabrda, 

isidilməyən istixanalarda isə 15-20 martda 

keçirilir. Əkin (80+60)x2:40 sm və 

(90+50)x2:40 sm, lent və təkcərgəli 70x35 

sm və 60x40 sm üsulları ilə aparılır. 

Vegetasiya dövründə yeri gəldikcə bic 

zoğlar vurularaq bitkilərə birgövdəli forma 

verilir, suvarma, yemləmə, ucvurma, yaşlı 

yarpaqların qopardılması, xəstəlik və 

zərərvericilərlə mübarızə tədbirləri 

keçirilir. 

Meyvələrin dad keyfiyyəti yaxşıdır. 

Məhsulun təyinatı daxili bazarın təyinatını 

ödəmək üçündür. 

Sort fuzarioz soluxması və 

kladosporioz xəstəliklərinə davamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


