
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunda başlanğıc kolleksiya materialı 

olan Accete 3806X Kurume 3 sortlarının 

komdinasiyasından alınmış hibriddən 

çoxsaylı seçmə yolu ilə alınmışdır. 

Bitkidə tağın miqdarı 5-7 ədəd, 

tağın uzunluğu 175,0-180,0 sm-dir. 

Yarpağın forması beşqanadlı olub, 

itiuclu uzunsovdur. Üzəri qeyri-hamar, 

yayılmış vəziyyətdədir. Yarpaq əsasındakı 

qanadın səviyyəsi saplaqla başqasına 

çatandır. Yarpaq ayasının uzunluğu 9,5-

10,5 sm, eni 13,0-16,5 sm-dir, rəngi tünd 

yaşıldır. Meyvəsi girdə və bir az 

ovalvaridir. Meyvənin uzunluğu 17-19 

sm, eni 13,5-15,0 sm-dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmtəəlik meyvənin çəkisi 1,5-1,8 

kq-dir. Səthi seqmentli-torvaridir, rəngi 

açıq yaşılımtıl-sarıdır. Qabığın qalınlığı 

orta, kəsimin rəngi sarı, əti qalın, qabıq 

qatlanandır. 

Veteran yemiş sortu aprel ayının 

sonlarında səpilir, 05-10.05-mayda kütləvi 

çıxış, 04-15 iyunda çiçəkləmə, 23-30-

iyunda kollanma, ilk çıxışdan kütləvi 

çiçəkləməyə qədər 40-41 gün, ilk çıxışdan 

kütləvi budaqlanmaya qədər 47-48 gün, 

məhsulun yetişməsi avqust ayının 

əvvəlinə məhsul yığımı 7-15-avqusta 

təsadüf edilir. 

Ətinin strukturu kövrək, qatılığı 

incə, dadı şirin, şirəli və ətirlidir. 

Sort ortatezyetişəndir. Kütləvi 

cücərmədən meyvələrin tam yetişməsinin 

başlanğıcına qədər günlərin sayı 75-80 

gündür. 

Məhsuldarlığı hər hektardan 250-

260 sentnerdir. Dad keyfiyyəti yaxşıdır. 

Sort nəinki xəstəliyə, hətta 

mənənəyə qarşı davamlı, ekstremal 

şəraitdə məhsuldar olub, meyvələrinin 

yaxşı keyfiyyəti ilə fərqlənir. 

Meyvənin keyfiyyət göstəriciləri 

(%): quru maddə 9,5-9,8, ümumi şəkər 

8,5-9,0, vitamin C-nin miqdarı 33,3-35,0 

mq%-dir. 

Təzə halda istifadəyə yararlıdır. 

Veteran sortu əkilən sahə 

alaqlardan təmizlənmiş, dərin şum 

aparılmış,  üzvi gübrə ilə yaxşı 

gübrələnmiş olmalı, səpin aparmaq üçün 

yüksək təsərrüfat yararlılığı olan 

toxumlardan istifadə edilməlidir. 

Sort yüngül, avrasiya olunan, qida 

maddələri ilə zəngin, yüksək aqrotexniki 

qulluğa tələbkar, işığa, günəşə istiliyə çox 

həssasdır. 

Respublikanın bostan bitkiləri 

əklən bütün bölgələri üçün 

rayonlaşdırılması  təklif olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteran Yemiş sortunda 20-25% C 

vitamini, 1 mq% A provitamini var. 



Bostançılığının xalq təsərrüfatında 

böyük əhəmiyyəti vardır. Yemişdə 6-18% 

şəkər var.  

 Bostan bitkilərində olan 

peptonlaşdırıcı fermentlər zülalla zəngin olan 

ət, balıq, lobya və göbələk xörəklərinin asan 

həzm olunmasına səbəb olur.  

Yemiş meyvələrinin lət hissəsindən 

bal və povidlo hazırlayırlar 

Bostan bitkilərinin toxumundan 

keyfiyyətli yeməli yağ almaq olur. Bostan 

məhsullarının çox böyük müalicəvi 

əhəmiyyəti var. 

Veteran Yemiş sortu əkilən sahədə 

payızda 25-30 sm dərinlikdə dondurma şumu 

aparılmalıdır. Səpinqabağı isə 18-20 sm 

dərinlikdə yenidən şumlanmalı əkin sxeminə 

uyğun məsafədə şırımlar açılmalıdır.  Səpinə 

3-4 gün qalmış sahə arata qoyulmalıdır. 

Səpin hər ilin aprel ayının 25-30-u 

arasında aparılmalıdır. 

Toxumlar cərgəvi üsulla hər yuvaya 3-

4 ədəd toxum olmaqla 2-3 sm dərinlikdə 

torpağa əllə basdırılır. Məhsul yığımı hava 

şəraitindən və yetişkənlikdən asılı olaraq, 

avqust ayının birinci öngünlüyündən sonuna 

qədər davam edir. 

Veteran Yemiş sortuna qulluq işləri 

bitki araları və cərgəaralarının yumşaldılması, 

alaqların təmizlənməsi, suvarma, xəstəlik və 

zərərvericilərlə mübarizədən ibarətdir. 

Bitkilərdə normal qida sahəsi yaratmaq 

məqsədilə bitkilərdə 4-5 yarpaq əmələ 

gəldikdən sonra seyrəltmə apararaq hər 

yuvada iki bitki saxlanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci suvarma tam çıxış aldıqdan 

sonra, növbəti suvarmalar isə bitkinin 

vəziyyətindən asılı olaraq, ehtiyac olduqca 

aparılmalı. Ümumilikdə, bitkilər 

vegetasiya müddətində 8-10 dəfə suvarılır. 

Meyvələrin yetişməsi ərəfəsində suvarma 

dayandırılır. Bitkilərə yemləmə şəklində 

mineral gübrə və biohumus, 

zərərvericilərə qarşı isə İmidacold 

preparatı ilə 10 l suya 10 q hesabı ilə 

çiləmə şəklində verilməlidir. 

 


