
      

 

 

 

   
Сорт 2006-ъи илдя ДТМ (Дцнйа 

Тярявязчилик Мяркязи) тяряфиндян sınaqdan 

keçirilmək üçün Azərbaycan Elmi Tədqiqat 

Tərəvəzçilik İnstitutuna  тягдим олунуб və 

müsbət nəticələr əldə edilımişdir. 

Sort 2011-ci ildə rayonlaşdırılmaq üçün 

Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi 

üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim edilmişdir. 

edilmişdir və 2016-ci ildə respublikada 

rayonlaşdırılmışdır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Битки ади индетерминант, рянэи йашыл, 

колу штамб формалы олмагла, эцълц 

будагланандыр. Орта узунлуьу 50-60см, ени 

35-45см-дир. Эювдяси йашыл, буьумараларынын 

узунлуьу орта 5-10см, йарпаьын сятщи щамар, 

саллаг дейил. Йарпаг ади, ирилийи орта, рянэи-тцнд 

йашыл вя парлагдыр. Чичяк салхымынын типи-

садяdir.  Биринъи чичяк салхымынын йери 6-7 

йарпагдан сонра олмагла, салхымлары 

гырылмайандыр. Салхымда чичяклярин сайы 5-6 

ədəd olub, чичяк салхымынın типи буьумлу вя  

фертилдир. Мейвяси йумру, сятщи щамар, 

йетишмямиш мейвянин рянэи аьымсов-йашыл, 

йетишмиши-гырмызыдыр вя  габыьынын сятщи 

парлагдыр. Мейвянин ясасы дцз, тяпяси щамар, 

йуванын типи дцзэцн, сайы-2-3, чатламасы 

йохдур. Сорт тезйетишяндир. Там чыхышдан 

биринъи йыьыма гядяр 100-105 эцн кечир. Йыьым 

дюврцнцн узунлуьу 65-72 эцндцр. Цмуми 

мящсулдарлыг 481,0-514,6 с/щек, ямтяялик 

мящсул 463,0-503,0 с/щек-dir. Ямтяялик 

мейвянин кцтляси 92,0-95,5 г-дыр. Сорт 

ортатохумлу, 1000 тохумун кцтляси 2-3 

грамдыр. Rефрактометря эюря гуру маддянин 

мигдары 5,0-5,2%-дир. Гураглыьа, истилийя, 

рцтубятлийя,  сойуьа вя фузариоз солухмасы 

хястялийиня давамлыдыр. Башга хястяликляр 

мцшащидя едилмямишдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сорт милли хюряклярдя, иашя 

obyektlərində (ресторан вя кафелярдя), 

щямчинин емал сянайесиндя истифадяйя 

йарарлыдыр. 

Pomidor bitkisi üçün ən yaxşı sələf 

bitkiləri-xiyar, bostan bitkiləri, soğan, paxlalılar, 

kələm hesab edilir. Bu bitki üçün mexaniki 

tərkibcə yüngül, qumsal torpaqlar daha 

əlverişlidir. 

Pomidorun toxumları aprelin birinci 

ongünlüyündə (5.IV- 10.IV)  polietilen örtüklü 

şitilxanaya səpilir. Səpindən bir gün əvvəl 

toxumlar 5 %-li xörək duzu məhlulunda isladılır, 

məhlulun dibinə çökmüş toxumlar ən keyfiyyətli 

toxumlar hesab olunur. Sonra bu toxumlar təmiz 

suda yuyulur və qurudulur. 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 tərvəzçilik bölgələrində 

şitillər əsasən parniklərdə və  polietilen örtüklü 

istixanalarda 35-40 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 

sxemi 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.  

İstər açıq sahə, istərsə də istixana şəraitində 

pomidor bitkisinin geniş yayılmış qorxulu 

göbələk xəstəliklərindən biri Fitoftora 

(Phytoftora infestaus (Mont) De Bary) 

xəstəliyidir. Xəstəliyin sürətlə yayılması üçün 

lazım olan əsas şərt rütubətin çox olmasıdır. 

İstixana şəraitində xəstəlik bitkilərin demək olar 

ki, bütün yerüstü hissəsinə ziyan vurur.Xəstəlik 

xüsusilə şitillər üçün qorxuludur. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstixanada pomidor bitkisində çox geniş 

yayılmış göbələk xəstəliklərindən biri də 

Fuzarioz soluxmasıdır (F.oxysporum Schi. 

Emend Snyd et. Hans). Xəstəliyin ilk əlamətləri 

aşağı yarpaqların soluxması və saralmasıdır. 

Torpaqda nəmlik yüksək olduqda və bitkilər azot 

gübrələri ilə yaxşı təmin olunduqda xəstəlik 

geniş yayılır. Xəstəlik əkin vaxtı şitillərlə, 

suvarma zamanı su və torpağın becərilməsi vaxtı 

alətlərlə yayılır. Xəstəliyə qarşı mübarizə 

aparmaq üçün istixana payızda əsaslı 

dezinfeksiya edilməlidir. Toxumlar səpindən 

qabaq müvafiq preparatlarla 

zərərsizləşdirilməlidir. Bitki qalıqları yığılaraq 

yandırılmalıdır. 

Bitkilərin bu xəstəlikləri və 

zərərvericilərinə qarşı Ridomil gold 2,5 kq/ha 

Bravo 2 l/ha, Benomil 50 %- 2-3 kq/ha və 

zərərvericilərə qarşı Karate 0,1 l/ha, Desis ekstra 

0,03-0,06 l/ha, Sipermetrin 0,24-0,32 l/ha, 

Emamektin benzoat 0,25 kq/ha və.b 

preparatlardan istifadə olunmalıdır.  

Sortun toxumçuluq işi pomidorun ilkin və  

reproduksiya toxumçuluğuna aid metodik 

göstərişlərin tələblərinə uyğun icra edilir. 

Sortun toxumları adi şəraitdə cücərmə 

qabiliyyətini 3-5 il saxlaya bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


