
         Şirin bibərin “Humay” sortu 2010-

cu ildə DTM (Dünya Tərəvəzçilik 

Mərkəzi) tərəfindən sınaqdan keçirilmək 

üçün Azərbaycan Elmi Tədqiqat 

Tərəvəzçilik İnstitutuna təqdim olunub və 

müsbət nəticələr əldə edilmilşdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort 2014-cü ildə rayonlaşdırılmaq 

üçün Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 

Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına 

təqdim edilmişdir və 2016-ci ildə 

respublikada rayonlaşdırılmışdır. Sortun 

bitkisi yığcam formalı, orta boylu və 

yarım şaxələnəndir. Bitkinin ştambının 

hündürlüyü 9-11 sm, kolun orta 

hündürlüyü isə 50-60 sm-dir. Orta 

səviyyəli yarpaqlanma dərəcəsinə 

malikdir. Gövdənin rəngi yaşıl, forması 

künclü, diametri 1,8-2,1 sm olub, 

üzərində tükcüklər çox seyrək 

yerləşmişdir. İlkin budaqlanmaya qədər 

yarpaqların sayı 5-7 ədəddirYarpaq 

ayasının forması uzunsov-yumurtavari 

olub, uzunluğu 7,5-8,7 və eni 4,2-5,8 sm-

dir, rəngi yaşıl, kənarı tam, tükcükləri 

yoxdur. Buğumarası məsafə  4-5 sm-dir. 

Çiçəkləri orta irilikdədir, açıq sarı 

rənglidir, ləçəklərin və erkəkciklərin sayı   

5-6-dır. Kasacığın forması qədəhvari 

olub, onda antosian piqmenti yoxdur. 

Meyvələrin forması kubşəkilli, 

uzunluğu 8,4-9,1 sm və diametri 6,0-6,6 

sm olub, bir bitki üzərində orta sayı 7-10 

ədəddir. Rəngi texniki yetişkənlik 

fazasında tünd-yaşıl, bioloji yetişkənlik 

fazasında isə tünd-qırmızıdır. Səthi zəif 

qabırğalı, yerləşmə vəziyyəti asılandır. 

Meyvə divarının qalınlığı 5-6 sm-dir. Bir 

meyvənin kütləsi 95-112 q olub, əti zərif 

və şirəlidir. 

Toxumun forması yastı-yumru, 

rəngi açıq-sarı, səthi hamar, diametri 0,3-

0,4 sm olaraq orta irilikdədir. Bir 

meyvədə olan toxumların orta sayı 200-

240 ədəddir. 

Sort-tezyetişəndir, kütləvi çıxışdan 

meyvələrin texniki yetişkənliyinə qədər 

109-114 gün, bioloji yetişkənliyə qədər 

isə 140-145 gün keçir. 

Ümumi məhsuldarlığı 330,0-377,0 

s/ha-dır. Fuzarioz soluxmasına qarşı 

davamlıdır. 

Göy meyvənin texniki yetişkənlik 

fazasında biokimyəvi tərkibi aşağıdakı 

kimidir: quru maddə-5,3 %, ümumi şəkər-

2,4 %, C vitamini-99,0 mq %-dir. 

Sort, məişətdə təzə halda konserv 

sənayesində müxtəlif konservlərin 

hazırlanmasında qiymətli xammal kimi 

istifadə edilir.   

Şirin bibər bitkisi üçün ən yaxşı 

sələf bitkiləri xiyar, paxlalılar, baş kələm 

və çoxillik otlar hesab edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirin bibər toxumları aprelin birinci 

ongünlüyündə polietilen örtüklü 

şitilxanaya səpilir. Torpağın səpinə 

hazırlanması üçün ləklərə üzvi və mineral 

gübrələr verilib torpağa qarışdırılır, 

malalama, yumşaltma, hamarlama işləri 

aparılır və şırımlar açılır. Daha sonra 

əvvəlcədən hazırlanmış toxumlar həmin 

şırımlara səpilir (1m2-ə 8,0-12,0 q toxum 

səpilir), üzəri 1,0-1,5 sm qalınlığında qum 

qatı ilə örtülür. Səpindən sonra susəpən 

ilə sulanır.       



   Respublikanın tərəvəzçilik bölgələ-

rində şitillər əsasən parniklərdə və  

polietilen örtüklü istixanalarda 45-50 gün 

ərzində becərilir. Bölgələrin iqlim 

şəraitindən asılı olaraq əkin üçün hazır 

olan şitillər may ayının I ongünlüyünə 

qədər olan müddətdə açıq sahədə 70 x 35 

sm üzrə əkilir. 

Bitkiyə qulluq işləri əsasən cərgə 

və bitki aralarının becərilməsi, alaqların 

vurulması, gübrələrin verilməsi, 

suvarılması, xəstəlik və zərərvericilərə 

qarşı mübarizədən ibarətdir. 

Vegetasiya müddətində 2-3 dəfə 

kultivasiya çəkilməli, bitki araları 4-5 

dəfə alaqdan təmizlənib yumşaldılmalı və 

bitkinin dibi doldurulmalıdır. Bitkiyə 1-ci 

yemləmə gübrəsi əkildikdən 10-12 gün 

sonra, 2-ci yemləmə isə meyvə əmələ 

gəlmə zamanı verilməlidir. 

Açıq sahədə şirin bibər bitkisinin 

geniş yayılmış qorxulu göbələk 

xəstəlikləri      Fitoftora (Phytophthora 

capsici), Fuzarioz soluxması (Fusarium 

oxysporum f. sp.capsici), Unlu şeh 

(Leveillula taurica), Boz çürümə (Botrytis 

cinerea) və s. xəstəliklərdir. Bu xəstəliyə 

qarşı mübarizə aparmaq üçün istixana və 

toxumlar səpindən qabaq 

dərmanlanmalıdır. Bitkilərə fosfor və 

kalium gübrələri ilə yemləmə verilməli, 

istixananın yaxınlığında kartof bitkisinin 

əkilməsi qadağan olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


