
          Sort  Sabirabad  rayonunun  yerli  

populyasiyasından ailəvi seçmə üsulu  ilə  

alınmışdır. 1996–cı ildən respublikada 

rayonlaşdırılmışdır. 

          Sort ortayetişəndir. Abşeron şəraitində 

kütləvi çıxışdan meyvə əmələgəlməsinə qədər 90-

100 gün keçir. Meyvəsi şar formalı, rəngi tünd 

yaşıl, səthi   hamardır. Quru  maddənin  miqdarı  

8,0 – 10,0 %, şəkər  7-9 %, dad  keyfiyyəti  4,0-

5,0  baldır. Meyvənin  çəkisi  bölgələrdən  asılı  

olaraq  5,0-20,0  kq-a  qədər  ola  bilir. Meyvələr  

50-60  gün  qala  bilər. Sortun  meyvəsi  təzə  halda 

yemək  üçün, qabıq  hissəsindən  qənd  

bişirilməsində  istifadə  olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sortun   məhsuldarlığı  hektardan  270-420  

sentnerdir.  

          Qarpız  bitkisi  üçün  ən  yaxşı  sələf  

bitkiləri  çoxillik  otlar, dənli  bitkilər, bibər, 

pomidor, badımcan  hesab edilir. Qarpız  bitkisini  

xam  torpaqda yetişdirmək daha  əlverişlidir. 

          Qarpız  əkini  üçün  ayrılmış  sahələr  səpin  

qabağı  qərbdən  şərqə  doğru  27-30 sm 

dərinlikdə, araları 420  sm  olmaqla  şırımlar  

açılır. Toxumlar  növbə  ilə  ortadakı iki  şırımın  

sağ  və  sol  kənarında  əvvəldən  arat  olunmuş  

yuvalara  səpilir. Toxumların  cücərməsini və  tez  

kütləvi  çıxış  verməsini  təmin  etmək  üçün   

islatmaq  və  ya  cücərtmək  lazımdır. Torpağın  

istiliyi 14-16o C-yə  çatdıqda   səpinə  başlamaq  

olar.  

          Səpin  zamanı  toxumlar  3-7  sm  dərinliyə  

basdırılır. Bitkilər  cücərib  boy  atdıqca, tağlar  

qonşu  şırımlara  tərəf  istiqamətləndirilir. Abşeron  

yarımadasında  qarpızın  səpini  üçün  optimal  

vaxt  25  apreldən  10  maya  kimi, Muğan  

düzündə  isə  15-20 aprelə  kimi  hesab  edilir. 

Mərkəzi  aran  rayonlarında  aprelin  10-dan  15-

dək, Quba-Xaçmaz  bölgəsində  aprelin 25-dən  

30-dək, dağətəyi  rayonlarda  mayın  1-dən  15-

dək  səpilir. Səpin  cərgə  və  lent  üsulu  ilə  

aparılmalıdır. 

          Bitkilərə  normal  qida  sahəsi  yaratmaq  

üçün  4-5  yarpaq  əmələ gəldikdən sonra 

seyrəltmə  aparılır. Seyrəltmə  zamanı  hər  yuvada  

1  ədəd  sağlam  və  güclü  bitki  saxlanmalıdır. 

          Qarpız  əkinlərində  arat  nəzərə  alınmazsa, 

birinci  suvarma  tam  çıxış alındıqdan  sonra  və  

ya  seyrəltmədən  əvvəl  aparılır. Şırımlarda  

bitkilər  arasındakı  məsafə  1  m-ə, cərgəarası  isə 

2,1 m-ə  bərabər  olmalıdır, yəni  bir  bitkiyə  2,1  

m2  qida  sahəsi  ilə  əkilir. Vegetasiya  dövründə, 

qarpızın  becərilməsi  üçün  qəbul  edilmiş  

aqrotexniki  tədbirlərə  uyğun  becərmə  işləri  

aparılır. 

          Sortun  toxumçuluğu  işinin  təşkili  zamanı  

qarpız  bitkisinin  inkişaf  fazalarında  azı  dörd  

dəfə  sortdaxili  seçmə aparılır. Bu  seçmələr  

zamanı  xəstə, çox  zəif inkişaf  etmiş  və  sorta  

mənsub  olmayan  bitkilərin  hamısı  köklərilə  

çıxarılaraq  kənar  edilir. Hər  qarpızdan  orta  

hesabla  15-20  q  toxum alınır, toxum  çıxımı 

0,6-0,7 %-dir. Bir  ton  Mərcan sortunun  

məhsulundan   7-12  kq  toxum  alınır. 

Yuyulub  qurudulmuş  toxumlar  quru 

otaqlarda  saxlanılır. 

          Sort  xəstəliyə  və  saxlanmağa  

davamlıdır. 

Bostançılığın xalq təsərrüfatında 

böyük əhəmiyyəti vardır. Qarpız bitkisi çox 

şəkərli, şirəli, sərinləşdirici olub, acılığı və 

susuzluğu aradan qaldırır. Qarpızda 8-12%, 

şəkər var. 

Mərcan sortunda C vitamini 8 mq%, 

dəmir duzları 37 mq%-dir. Bu duzlar qanın 

hemoqlobinini artırır, tənəffüsü asanlaşdırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bosatan bitkilərində olan 

peptonlaşdırıcı fermentlər zülalla zəngin olan 

ət, balıq, lobya və göbələk xörəklərinin asan 

həzm olunmasına səbəb olur. 

Bostan bitkilərinin toxumundan 

keyfiyyətli yeməli yağ almaq olur. Bu yağın 

miqdarı qarpız toxumunda 40%-ə çatır. 

Bostan məhsullarının çox böyük 

müalicəvi əhəmiyyəti var. Qarpız orqanizmi, 

xüsusən də böyrək və qaraciyəri zərərli 

maddələrdən təmizləyir. 

Mərcan Qarpız 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 aparılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxumlar qarpız bitkisi üzrə 150x 130 

sm sxemi ilə 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. 

Mərcan qarpız 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. 

 

 
 


