
Sort Türkiyə mənşəli sort 

nümunələrindən öyrənilib seçilib və 

süni tozlanma üsulu ilə yaradılmışdır. 

Sort tez yetişəndir, orta hesabla 

toxum səpindən 37,5 gün sonra kütləvi 

çıxış verir. Vegetasiya müddəti (kütləvi 

çıxışdan soğanağın texniki 

yetişkənliyinə kimi)101,8/gündür. 

Sort üzvi (peyinə) və mineral 

gübrələrə (N, P, K) tələbkardır. 

Bitkinin hündürlüyü 9,3 sm, yarpağının 

eni 1,0sm, uzunu 21,3 sm, yarpağın 

rəngi təzə halda açıq yaşıl, quruyanda 

bozumtul, kütləsi quru halda 45 

qramdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğanağın forması uzunsov, 

rəngi açıq sarı, az qabıqlı, dadı yarım 

acı, indeksi 1,5 sm,  tərkibində quru 

maddə 11,8%, ümumi şəkər 8,5%, C 

vitamini 12,1 mq%, soğanağın kütləsi 

119 qramdır. 

Hektardan orta məhsuldarlıq 

165,6 sent, əmtəəlik məhsul isə 95,5%-

dir. 

Toxumçuluq sahəsində əkilmiş 

bir soğanaqdan 10,8 qram, hektardan 

isə 772 kq yüksək keyfiyyətli 

reproduksiyalı toxum istehsal olunur. 

Sort xəstəlik, zərərvericilərə 

davamlı, saxlanmaya yararlıdır. 

Soğan üçün sələf bitkisi xiyar, 

kələm, pomidor, kartof, qarpız, yemiş 

və s. hesab edilir. 

Müəyyən edilmişdir ki, soğanın 

kök sistemi fifonsidlər əmələ gətirərək 

torpaqda olan bəzi ziyanverici 

göbələklərin məhv edir və torpağı 

zərərsizləşdirir. Buna görə də soğan 

bitkisi pomidor, bibər, kartof və kələm 

üçün ən yaxşı sələf ola bilər. 

Soğan bitkisi üçün alaqsız 

torpaqlar daha əlverişlidir. Alaqlı 

sahələrdə səpin apardıqda müsbət 

nəticə almaq olmur. Soğan işıqsevən 

bitki olduğundan səpildiyi sahə açıq və 

gündəyən olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğan bitkisnin gübrələmə 

sistemində hər hektara 120-150 kq azot 

və fosfor, 80-120 kq kalium verilməsi 

məsləhət görülür. Fosforun və 

kaliumun 50%-i payız şumu altına, 

qalan 50%-i isə vegetasiya müddətində 

2 dəfə yemləmə şəklində verilməlidir.  

Tərəvəzçilik zonalarının torpaq 

və iqlim şəraitindən asılı olaraq soğanı 



payızda və yazda aşağıdakı 

müddətlərdə səpmək olar: 

 

                  Yazda          Payızda 

Lənkəran –Astara   5.II-20.II       25.IX-30.IX 

Quba- Xaçmaz       20.II-10.III    10.IX-15.IX 

Gəncə-Qazax         5.III-20.III     20.IX-30.IX 

Abşeronda 50+20x20 sm sxemlə 

aparılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cücərtilərin iki dəfə seyrəltmək 

lazımdır. Birinci seyrəltmə bitkidə 2-3 

yarpaq, ikinci isə 4-5 yarpaq əgələ 

gələn zaman aparılır. Bitkiarası birinci 

seyrəltmədə 2-3 sm, ikinci seyrəltmədə 

isə sortdan asılı olaraq 5-8 sm 

saxlanılır. Birinci suvarma cücərmə 

dövründə, sonrakı suvarmalar isə 

bitkinin təlabatından, torpaq və 

havanın rütubətindən asılı olaraq 

aparılır. Yığıma 20-25 gün qalmış 

suvarma dayandırılmalıdır. 

Cins və yüksək keyfiyyətli 

toxumu istehsal etmək üçün sorta 

məxsus əlamətlərə malik olan, tam 

yetişmiş, iri və sağlam soğanlar 

seçilməli və xüsusi anbarlarda 

saxlanılmalıdır. Seçilmiş toxumluq 

soğan zonalarının iqlim və torpaq 

şəraitindən asılı olaraq mart ayında 

torpağa basdırılır.  

 


