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КИРИШ
Сов.ИКП XXVII, Азорбајчан КП XXXI гурултајларынын гэрарларымда вэ ССРИ-мин Эрзаг програмында
картоф истеһсалынын артырылмасы үчүн кениш тэдбирлор комплекси мүәјјәнләшдирилмишдир. «1986—
1990-чы илләрдә вә 2000-чн иләдәк олан дөврдә ССРИнип игтисади вә соспал иикишафынын Әсас истигамәтләри»идә картоф истеһсалыны 1990-ҹы илдә 90—92
милјон тона чатдырмаг нәзәрдә тутулмушдур.
Республикада истеһсал олунан картоф әһалинин тәлобатыны өдәммр. Буна көрә дә республикаја һәр ил
кәнардан чохлу мигдарда картоф кәтирилир. Картоф
јумруларыиым тәркибиидә У0—75 фаиз су олдуғу үчүи
истп һава шәраитиндо дашыиаркән (20—25 күн) моһсулун 30—35 фаизи чүрүјүб хараб олур. Бундан башга,
республикаја кәтирилән картофла бәрабәр, хәстәлик вә
зијаивериҹиләр дә јајылыр. Нәһајәт, картофун кәтирилмәси чохлу вәсаит во әмәк тәләб сднр. 1956—1984-чү
илләрдә республикада апарылаи тәчрүбәлордән алынап
нәтиҹәләрин вә төвсијоләрнн тәсәррүфатлара тәтбиги
көстәрнр кн, Азәрбајҹанын истор дағлыг во дағәтәји, истәрсә дә суварылан apan зоналарында јүксәк картоф
мәһсулу јетншдпрмәк во әһалнпии картофа олан толәбатыны ил боју то’мин етмәк мүмкүндүр.
Сон вахтлара кими республикада фараш картофчулуг јох дәрочоспндо иди. Бунуи әсас собәбләрн картоф
биткисинин биоложи хүсусијјотләришш өјрәнилмәмәси,
дүнја колексијасында олан гијмәтли сорт вә нүмунәләриы шәраитимизо тотбиг едплмәмоси, фараш картофчулугда јени мүтәрогги үсулларын пшләиилиб һазырланмамасы во башлычасы исо картофчулуға үмуми мүнасибәтин гејрн-гәнаәтбәхш олмасы иди. Бело һесаб олу3

иурду км, картофчулуг үчүи республикамызын apan зопасы чох әлверишсиздир. Бурада картоф јүксәк температурун то’сири нәтиҹәсиндо тамамилә ҹырлашыр, мәһсул вермир. Лакни суварылан apan рајонларында
апарылаи тәҹрүболор јсни үсулларын кәшфи
илә
нотпчәлонди. Бунлара Абшерон, Ләнкәран, Астара,
Шамхор, Масаллы рајонларыида тәтбиг едиләи картофун
пајыз окини, картофун феврал ајында јахшы чүчордплмпш ју.мрулар васитосилә әкилмоси, картофдан бир илдә
нкп моһсул јетншдмрнлмоси технолокијасы аиддир.
Бүтүн бумлар фараш картофчулуғун инкишафыиа
тәкан всрди. һазырда республикада 4 мин Нектара јахын саһәдә фараш картоф әкилир. Индм бу мүтәрәгги
үсуллардан тәкҹә Азәрбајҹаида дејил, Күрчүстан, Ермәнистан, Өзбәкистан вә башга республикаларда да нстнфадә едилир.
Эн’энэви картофчулуг рајопларындан Кәдәбәј, Дашкәсән, Шамхор во башга јерлордә беҹәрилән картофун
hop һектарымдан он чоху 70 сентпер мәһсул алынырды.
Тодгигатлар көстәрди ки, картоф әкинләриндә әсасән
чырлашмыш јумрулардап истнфадә олунур, јүксәк моһсулдар, хәстәлик во зијамверичиләро гаршы давамлы
картоф сортлары окилмирди. Әкин оптимал мүддотләрдо апарылмыр, беҹәрмә ишләри башлы-башына бурахылыр, мәһсулун јығымы кечикдприлир во битки өз
потенсиал имканларыиы көстәрә билмирди. Төвсијә едилон јеми, јүксәк мәһсулдар, хостолик вә зијанвермҹилоро гаршы давамлы еортларын (Лајмдота, Лјубмметс,
Гатчински, Огонјок, Темп, Әмири) зопалар үзрә јсрләшдирилмәси, оптимал әкин мүддәтләри во беҹормә
технолокијасына омәл едилмәси республиканын бир сы
ра тосоррүфатларында јүксәк ҝөстәричиләро сәбоб олДУХалг арасында дејилнр: «Мәһсул бу илни чөројидир, тохум исә колән илии...». Бу бахымдан јанашсаг,
республнкада сон илләро кими мәһсулу јығмаг во онуй
дөвләто сатышы тапшырыгларыны јерииә јетирмәклә
кифајотләнирдилор. Кәлән илдә исә тохум ахтармагла
мәшғул олурдулар. Әлверишли әкин вахтлары кечирди.
Тәсадүфи әлдә едилон тохум әкилирди ки, нәтичәдо мәһсулдарлыг азалырды.
Тохумчулуг саһәсиндә апарылан тоҹрүболор көстәрдн ки, республиканын дәниз совијјәсиндән 1200—2500
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метр һундүрлүкдә јерләшән бүтүп тәсоррүфатларында
сағлам нә јүксәк моһсул верән картоф тохуму истеһсал
етмок мүмкүндүр. Агротехники толәбләр сәвијјәсиидә
биткијә гуллуг едилдикдә бу јерләрдә картоф аз хостәләнир, јахшы бој атыр, инкишаф едпр во јүксәк дә
мәһсул верир. Бу потенсиал ммкаилары нәзорә алараг,
Кәдәбәј, Ханлар во Гусар рајонларындакы совхозлардап башга, даглыг во дағотәјн зоналарда тохумчулуг
үзро ихтисаслашдырылмыш 15 совхоз ајрылмышдыр.
Ииди бу совхозлар республикаиын картоф тохумуна
олап еһтијачыиы тамамилә өдәмәлидир. Әрзаглыг вә
тохумлуг картофу иткисиз сахламаг үчүн 60 мин тонлуг аибарларыи, 1 0 мни тон картофу ҹүҹордиб ə k m ə k
үчүн јаровизаторларын, картофчулуг тосоррүфатларында мүәјјән саһәләрни суварылмасы үчүи су анбарларынын тикилмоси, тәсәррүфатлара техника, минерал күбролор во дормаиларын вахтында ајрылмасы нәзәрдә ту
ту лмушдур.
Инди бизим јүксәк мәһсул јетишднрмәкдә тәчрүбә
газанмыш колхоз, совхоз, бригада во маигаларымыз
чохдур.
Кәдәбәј рајонунуи картофчулары 1985-ҹи илдә беш
мин һектар дәмјә картоф окини саһәсииин hop һектарыидан орта һесабла 100 сеитиеро јахын мәһсул јығараг картофуи үмуми истеһсалыиы 50 мин тона чатдырмышлар. Бу көстәриҹн онунҹу бешилликдәкиндән ики
дәфә чохдур. Рајоиун «Совет Ермәиистаны» еовхозунда
hop һектардан 120 септнер картоф әлдо едилмишдир.
Бело јүксәк көстәриҹиләр көстәрир ки, республикамыз
јахын илләрдә картофун үмуми истеһсалыны 300—380
мин тоиа чатдырмагла әһалинии толобатыпы тамамилә
өдәјә биләр во кәнардан картоф кәтирилмәсинә еһтијаҹ
галмаз.

АЗӘРБАЈҸАНДА КАРТОФЧУЛУҒУН ТАРИХИ,
МҮАСИР ВӘЗИЈЈӘТИ BƏ ИНКИШАФ
ПЕРСПЕКТИВЛӘРИ
Картоф биткисинин вәтәни Ҹонуби Америкадыр.
C. M. Букасовун (1933) мэ’луматына көрә, Чили вә Анд
адаларыным әһалиси годим зам аила рдан картоф јстишдирмәклә мәшғул олмушлар. Картоф Ҹәпуби Америкадан Авропаја кәтирилмишдир. В. C. Лехновнчә (1956)
ҝөрә, картофу Испанијаја XVI әсрдә иснаплар котпрмишләр. Сонра o, Испаппјадан Италијаја, орадан да
Белчикаја, Иикилтәрәјә, Полшаја, Алмаиијаја вә башга
өлкәләро јајылмышдыр.
Бэ’зи мэ’луматлара көрә, Русмјаја нлк дәфә карто
фу XVII осрдә һоллаиднјадаи I Пјотр котиртмишднр.
Pye ордусу Пруссијадан једдниллик муһарибодән сопра гајыдаркән Полшадан Pycııjaja картоф котирмиш,
сонралар Петербургда, Рнгада, Естонпјада, Новгордда, Кијевдә во Москва вилајотнидо картофчулуг иикишаф етмәјо башламышды.
XVIII әсрин 60-ҹы иллорппдо картофчулуғу Русијаја јајмаг үчүн үмумдөвләт тәдбирләри һәјата кечнрилмишди.
Азәрбајчанда картофун јајылмасыиа, демәк олар
ки, јухарыда көстордијимиз тәдбпрлорнн долајы да олса көмәји олмушдур. Арашдырдығымыз тарихи сонәдләр, архив материаллары во статистик мэ’луматлар көстәрир ки, картофуи Азорбајчаида јајылмасы рус во
башга өлко иүмајәидоләринии Загафгазијаја көчмәси
илә әлагәдардыр.
Лакии дәгиг мэ’луматлардан көрүнүр кп, картоф
Загафгазијаја, үмумијјәтлә, Гафгаза рус ордусу во мүхтәлиф тиҹарәт јоллары илә кәтирилмишди (O. Јеветски,
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1835). Мэ’лум олдугу үзрә, рус ордусу Гафгазда торовэз вэ картоф ок мокло өз сһтијачыны өдәјирди. Артыг 1852 вә 1857-чи илләрдә Тифлисдә ачылаи кәнд тосоррүфаты биткпләрн сәркиснндә картоф да нүмајиш
етдирилмишди. В. C. Лехиович (1956) гсјд едир ки,
1871-ҹи илдә дәииз сәвијјәсиндән 800 метрдән 1500
метрә гәдәр һүидүрлүкдә јерләшән саһәләрдә картоф
әкилмрди. Бу битки јерли әкиичиликдә әсас јерләрдән
бнршш тутурду.
1913-ҹү илдә Азәрбајҹанда ҹәми 6 мии һсктар саһәдә картоф әкилмиш вә оиун мәһсулдарлығы һектардаи 63 семтнер олмушду.
Азәрбајчаида Совет һакимијјәти гурулдугдан соира кәнд тәсәррүфатынын бутүн саһәләри млә јанашы,
картофчулуғун сүротлп инкишафы үчүн до hop ҹүр
шәрапт јарадылмышдыр. Совет һакимијјәти иллориндә
картоф окиии саһәлориии 1913-чү нллә мүгајисә етдикдә бу, үч дәфәдән чох артмышдыр. 1977-ҹи илдә кол
хоз во совхозларда бирликдо карто(|) 4378 һектар (24,8
фанз), совхозларда 4783 һектар (23,68 фанз), башга
дөвлот тосоррүфатларымда 94 һектар (0,5 фаиз) вә вәтәндашларын һәјотјаны саһәләриндо исо 8960 һектар
саһодо окилмишдир. Кодобој, Шамхор, Дашкәсән, Lllaумјап, Хаилар рајоилары Кичик Гафгаз сыра дағларынын әтәкләриидә јсрлошир. Бу рајонларда 14785 һектар
картоф окилпр ки, бу да республикамызда бсҹорилон
бүтүи картоф экими саһосинии 81 фаизими тошкмл едир.
Рајонлашдырылмыш картоф сортларынып сајы чох
аздыр. Ҹомм үч сорт—Лорх, Мажестик во Пријскулскиранни. Бунлардан ои чох јајылмышы Лорх сортудур.
Лорх сорту республикамызда үмуми картоф экими саһолорииии 60 фаизиии тутур. Икииҹи јерн Мажестик
сорту (тохмимэн 25 фаиз), үчүичү јсри псо төвсијоләримиз әсасында рајонлашдырылмыш фараш јетишән
Пријекулски-раини сорту тутур ки, бумуи да хүсуси
чәкиси 15—20 фаиздир.
Фараш во орта тезјетишоп картоф сортлары олмадығыиа көро фараш картофчулугда орта кеҹ вә кеҹјетишәи сортлардаи истифадә едилирди. Векетасија дөврүндә јүксәк температуруп то’сириндон бу сортлар чох
ашагы мәһсул вердијиндән картофчулуг пис инкишаф
едир, маја дәјәри чох јүксәк олурду. Бу возијјәт нәзәро алынараг мүхтәлнф вахтларда јетишои картоф сорт7

лары сечплмиш во тәсәррүфатларда тәтбиг едилмишдир. Кошф едилмиш гышалты үсулу картофу пајыздан
окмәјә имкан јаратмыш вә фараш картофчулуғун инкишафына токан вермишдир.
Фараш картоф сортлары Астара, Ләикораи, Товуз,
Шамхор во Абшерон рајонларынын дәпиз сәвијјосиндән 500 метро гәдәр һүидүрлүкдә јерләшән тәсорруфатларында әкилмишдир. Фараш картофчулуг рајоилары
үчүи мәсләһәт көрүлмүш Лјубиметс, Лајмдота, Пријекулски-раинн сортлары апрел ајында мәһсул всрир.
Орта мүддәтдә јетишән картоф сортлары орта дағлыг рајонларда дәииз сәвијјәсипдәи 500—1200, кеҹјетишәм картоф сортлары ııco јүксәк дағлыг зоиаларда
Дэниз сәвијјәснндән 1200—2500 метр һүндүрлүкдә јерләшон рајонларда әкнлмиш во картофчулуғуи интен
сив инкишафына көмәк етмишдир.
Гејд етмок лазымдыр ки, coıı иллорә гәдәр республнкамызда картофчулуғун интенсив инкишафыма лазыми
фнкир верилмирдн. Картофчулугла бир чох назирликләр
мәшғул олурду. Бу назирликләр дә картоф окннн планларыиы рајонларарасы бөлүрдү. Колхоз во совхозлар картофчулуг үзро ихтисаслашмамышды во рајонларда hop бир тосәррүфата ҹүзи мигдар саһодо
;картоф ə k m ə k тапшырылырды. Кичик саһәләрдә механизмләрин тәтбиги, минерал во үзви күбролории до верилмәси чәтинләширди. Бүтүн буиларын нәтиҹәси олараг картофун моһсулдарлығы ашағы олур вә онун әкпн
саһәләри азалдылырды. Ело колхоз во совхозлар вар
иди ки, ҹәми 1—2 Нектар саһәдо картоф әкирдиләр.
Бело олдугда исә моһсулдарлығы гејдә алмаг чотинлоширди. Азәрбајчан К.П МК во республика Назирлор
Советинии 1978-чи ил тарихлп горарындан сонра кар
тофчулугла мошгул олаи 50 тәсәррүфат бирлэшднрилди.
Картофчулуға ваһид роһбәрлијин чојата кечирилмәси
бу мүһүм саһәнин иитенсивләшдирилмоси үчүн шораит
јаратды.
Ајдыидыр ки, картофчулуғуи иитеиснвлошдирнлмоси
елмн идарәләрин һазырладыглары төвснјоләрии, габагҹыл истеһсалат тоҹрүбәләрииин һәјата кечирилмәси во
бунун сајәсиндә ваһид саһәдән мәһсулдарлығын артырылмасы јолу илә олмалыдыр. Картофчулуг саһәсиидә
республикамызда илк елми-тәдгигат очагы—картоф лабораторијасы 1977-ҹи илдә Азәрбајчап Елми-Тәдгигат
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Тәрәвәзчилик Институтунда јаранды. Лаборатормја өз
тәҹрүбәләриип әсасән Кировабад—Газах зоиасында, Товуз зоиа-тәҹрүбә стансијасында, Кәдәбәј рајоиунун
«Илич јолу» совхозу нда, Губа—Хачмаз зоиасында, Гусарчај зона-тәҹрүбә стамсијасында, Гусар рајонундакы
Партијаныи XXIII гурултајы адыпа совхозда, Абшерон
зонасындакы 2 нөмрәли совхозда јерләшән ииститутун
јардымчы тәсәррүфатларында апарыр. Чохиллик тәҹрүбәләр вә зоиаларда јерләшән Дөвләт сортсыиағы
мәнтәгәләриннн мэ’луматлары көстәрир ки, республикамызын орта вә јүксәк дағлыг зопаларында картофун
мәһсулдарлығыны 200—250 вә суварылан apan зонасында исә 150— 180 сентнерә чатдырмаг мүмкүндүр.
1978-ҹи илдә лабораторијаныи Кәдәбәј рајону Пушкин
адына совхозумдакы 5 һсктар әкип саһәсинин һәр һектарындан 190 сснтпер картоф әлдә едилмишдм. Дашкәсән вә башга рајонлардаи да мисал чәкмәк олар. Су
варылан арам зонасыида јерләшән Ләнкәран вә Астара
рајонлары фараш картоф истеһсалында һәр ил јүксәк
көстәриҹиләрә наил олурлар.
Ләнкәрам рајомунун
«Мартсо» совхозу Огонјок сортуидаи 1976-ҹы нлдә һәр
һектардан 274 сентиер фараш картоф мәһсулу јығмыш
вә картофчулугдам јүксәк кәлнр әлдә етмишдмр.
Тәдгмғатлар көстәрир ки, республикамызын дағлыг
рајонларынын торпаг вә иглнм шәраитинә картоф биткиси чох јахшы ујғуплашмышдыр. Бу рајоиларда картофуи јүксәк кејфијјәтли тохум мәһсулуму да јетишдирмәк мүмкүндүр.
Картофун мәһсулдарлығы тохумчулуг тәсәррүфатларынын өзүндә дә бнр сәвијјәдә дсјплдир. Белә ки, Ҝәдәбәј рајоиуидакы «Гырмызы Октјабр» совхозунда кар
тофун мәһсулдарлығы мүхтәлиф илләр үзрә 70 сентнер
илә 130 сентнер, Гусар рајопуидакы Партијаныи XXIII
гурултајы адына совхозда исә 62 сентнер илә 106 сентjıep арасыида дәјишилмишди. Бүтүи бунлар көстәрир
ки, тохуму јетишдирмә гајдаларына бу совхозларда
дүзкүн әмәл едилмир. Клонсечмә, апробасија вә елит
тохумларын јетишдирнлмәсинә лазыми фикнр верилмир. Республикада јетишдирилән тохумлуг мәһсуллар
өз кејфијјәтини итирир, ҹырлашыр вә аз мәһсул верир.
Буна көрә дә РСФСР-ин мәркәзи рајоиларындан 1971 —
1980-ҹи илләрдә 53 393 тон картоф тохуму кәтирилмишди.
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1971-ҹи илдә республикамыза картофла Колорадо
бөҹәји во бу вахта кими республнкамызда олмајаи M,
V во башга вируслар да кәлмишдир. Бу, хошаколмојән һалдыр. Бу һәлә бпр јана дурсун, орзаг могсәди
кн.ми республикамыза дашынан картофу анализ етдикдә мо’лум олмушдур ки, моһсулун 20—25 фаизә гәдәри
чурүмуш во хәсто јумрулардыр. Бело чыхыр ки, бөјүк
нәглијјат во башга хәрҹләр һееабына кәтирилән картофун јалныз аз бпр һиссосмндәи истифадә едилир.
Демәли, hop васитә илә картофчулугу интенсивләшдирмәли, бу мәгсәд учуи даглыг, орта дағлыг вә суварылаы аран рајонларынын әлверишли шорантиндән мак
симум нстифадә олупмалыдыр. Республикамызы фараш
картофла мај—август, орта мүддотдо јстишәп картофла
сентјабр—октјабр вә кеҹјетишән картофла исо мојабр—
апрел ајларында тэ’мин едә бмләрик. Бунунла да орзаг
мәгсәди үчүи картофун кәнардан кәтирилмәсиипн гаршысы алыиар.
Тохумчулуғун интенсивлошдирилмәси үчуи Кәдәбәј,
Дашкосәп, Шамхор во башга рајонларын торпаг вә иглмм шораити чох олверишлндпр. Бу рајоиларда тохумчулуг үзрә ихтисаслашдырылмыш совхозлардаи вә бир
илдә ики моһсул алынмасы үсулундан там истифадә
етмәк лазымдыр. Бир илдә ики мәһсул алынаркән фа
раш картофчулуғун мүгәддәраты да һәлл олуиур. Чуп
ки картофун гышалты (пајыз), јахуд еркоп јазда әкини февралын 15-дән мартын 10-на кнми апарылдыгда
фараш мәһсул алыныр. һомпн картофдан ијул ајынын
15-дәи август ајынын 1-но кпми икииҹи дәфә әкдикдә
чох сағлам картоф тохуму алыиыр ки, бу да суварылан
аран рајонларында картоф тохумчулуғунуи тәшкилинә
имкан верир.
АЗӘРБАЈҸАН ССР-ин КАРТОФБЕҸӘРӘН
ЗОНАЛАРЫ, ОНЛАРЫН ИГЛИМ B Ə ТОРПАГ
ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ
Азәрбајҹан ССР, осасәп, даглыг өлкодир. Онун шимал һиссәси Бөјүк Гафгазын јуксәк даглыг саһәспндә
јерләшорәк, Баш Гафгаз силсиләсинин во јан силсиләләрин ҹәнуб-шәрг јамаҹлары илә Хәзәр дәнизинәдәк
узамыр.
Азорбајҹаи ССР әразпси һундүрлүјә көрә 4 һиссәјә ајрылыр: буилар дәниз сәвијјәсиидәп 500 метро гә10

дәр һүндүрлүкдә јерлошән дүзәилик (суварылан apan
зоиасы), 500 метрдән 1200 метра гәдәр һүндүрлүкдә
јерләшән дағәтәји, 1200 метрдәп 2500 метра гәдәр һүндүрлүкдә олап даглыг ва 2500 метрдән јухарыда јерлашам јүксак дағлыг һиссәсидир. Суварылан apan Пие
са республика аразисинпн 40,1 (буиун 17 фанзи дәниз
савијјәсиндәи ашағыдыр), дағәтаји зона 16,0, дағлыг
зоиасы иса 33 фаизиии ташкил едир. Галаи һисса иса
јүксәк дағлыг зоиасыдыр.
Картофчулуға ən күҹлү тэ’сир едән тәбии амилләр—
иглим во торпаг шараитндир. Республпкамызыи иглими
мүхтәлифдир. Азорбајҹаида күиәшли саатларыи мигдары 2000-даи 2700-а гадар олур кн, бу да чохлу истилик
топлаимасыиа шәраит јарадыр.
Республикамызыи маркази арап во јарымсәһра саһәлари гуру иглимә маликдир. Бурада јај исти, гыш гыса
вә јумшаг кечир. Јағыиты чох аз олдуғундаи торпаг тез
гурујур вә рүтубзтлијмни итирир. Бурада ил әрзиидә,
әсасәи, пајызда вә јазда 185—430 миллиметр јағыиты
олур: јај ајларыиын пајыиа исә пллик јағыитыиым ҹәми
10—15 фаизи дүшүр. Илии ən исти ајында (мјулда)
Күр—Араз овалығыида температур 26—27°С, Нахчыван
чөкәклијиидә пеә 28—29°С тәшкил едир. Гышда һаваныи орта ајлыг температуру 0°С-дәи ашағы еимир, дағ
рајопларыидаи башга, даиизкәнары һиссзеиндз мүсбәт
3—4°С олур.
Азәрбајҹап ССР-дз орта температур 10°С-дәи јухары галхдыгы дөврда картоф биткисп иитеисив пикишаф
едир. Бу дөвр тәхмииәи Күр—Араз дүзәилијипдә, Нах
чыван чөкәклијиндә вә Ләнкәран рајоиуида аирел ајымыи бириичи оикүнлүјүндә, Самур—Давәчи зонасы овалығында вә дағатәји рајоиларында исә апрелин икинчп оикүнлүјүндә тәсадүф едилир. Бу рајоиларда һаванын температуру 10°С-дәи јухары олаи дөвр 200—225
күидүр. Дағлыг зоиасыида исә 10°С-дән јухары орта
күндәлик температур әразииии даниз савијјәсиидәп јүксәлмәси илә әлагадар дәјншилир. Дағлыг зонада бу
дөвр apan зоиасыиа инсбәтән бир ај кеҹ башлајыр.
Рајонларыи чохуида әкилән картоф күнәш истиси
илә кнфајәт гадәр t ə ’m i i h олупдуғу талда, оиун мәһсулдарлыгы јағынтыиыи мигдарындаи вә сүн’и суварманыи
тәтбигиндан чох асылыдыр. һалбуки векетасија дөврүпдә јағаи јағышын мигдары картофун суја тәләбаты11

иы тамаммлә өдәмир. Бу кәркинлик нјул—август ајларыпда даһа кәскин сурәтдә мејдама чыхыр. Мәһз буиа
көрә картоф әкмиләрини планлашдырмаздаи әввәл рајомда сум’н сувармаиыи мүмкүилүјү вә сујуи чатыбчатмамасы нәзәрә алынмалыдыр.
Картофчулугла мәшғул олап тәбин-иглим зоиаларында јағынтынын мигдары:
1. Кировабад—Газах зоиасы: аран зопада 250—320,
дағотәји во орта дағлыг зопада 350—520 миллиметр.
2. ИЈирван зонасы: арап һиссәдә 220—240, дағлыг
һиссәдә 500—600 миллиметр3. Дағлыг Гарабағ зоиасы: А\артунн-һадрут рајонларында 430—560, Губадлы — Кәлбәҹәр рајонларында
500—600 миллиметр.
4. Абшсрон зонасы: 180—240 миллиметр.
5. Губа—Хачмаз зоиасы: араи һиссәдә 300—400, дағәтоји во орта дағлыг һиссәдә 500—600 миллиметр.
6. Шәки—Загатала зонасы: 700—900 миллиметр.
7. Ләнкәран—Астара зонасы: Ҹәлилабад јарымзоиасында 430—450, галан һиссәдә 500—1100 миллиметр.
8. Нахчыван МССР зоиасы: аран һиссәдә 250—360
миллиметр.
Бу зоналарда хејлп истилик, ишыг сһтијаты во векетасија дөврү узуп олдугундан агротехники тодбирлэро дүзкүм әмэл едилсэ, фараш картоф пстеһсалыны интеисивләшдирмәк, сағлам картоф јумруларыиы әлдә етмәк олар.
Кәскип шәкилдә һисс олунап шагули зопаллыг, Хәзәрии тэ’сири, дагларын мөвҹудлуғу вә башга амилләр
республика әразисиндә 9 әсас иглим типи јаранмасыиа
сәбәб олмушдур. Ләнкәран зоиасынын рүтубәтли иглими Күр—Араз овалығынын зәиф рүтубәтли иглимииә,
сонра Абшеронун гуру субтропик иглими дағәтоји рајомларда исти вә зәиф рүтубәтли иглимә, орта дағлыг
зонада вә дәрәләрдә мүлајим исти вә јарымрүтубәтли
иглимә, нәһајәт, јүксәк дағлыг зонада сојуг вә рүтубәтли иглимә кечир.
Азәрбајчанын әсас горпаг типләри до шагули зоналлыг рајонуна табедир. Арам зонасыпыи боз торпаглары тәдриҹлә сәһра вә јарымсәһраларын боз-гонур вә
гонур торпаглары илә әвәз олунур. Соира ардыҹыл
олараг шабалыды, дағ гара торпаглары во торфлу дагчәмән торпаглары кәлир. Бу торпагларын hop бири өз
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нөвбәсиндә релјефдән' дәмиз сәвијјәснпә көрә һүндүрлүкдәи, биткидән, торпагәмәләкәтирән сүхурлардан, иглим шәраитиндән, еләҹә дә инсанларын тәсәр^үфат фәалијјәтиндән аеылы олараг, бир-бириндән бу вә ја днкәр
дәрәҹәдә фәргләнән торпаг јарымтипләринә во нөвләринә бөлүиүр.
Чохиллик тәдгмгатлар республикамызын ашағыдакы
иглим вә торпаг зоналарында апарылмышдырз
1. Хәзәр дәнизннин овалығы һесаб едилән Абшероп
зонасында—Азәрбајҹаи Елми-Тәдгигат Тәрәвәзчилик
Ииститутунун јардымчы тәҹрүбә тәсәррүфатыида (бу
тәсәррүфат Абшсрои рајонунун Ҹәфәров адыпа совхозунун әразисмндә дәмнз сәвијјәсмндән 20 метр һүидүрлүкдә јерлошмр). Бундам башга, мүхтәлиф вахтларда
тәҹрүбәләр һәмин рајонум Бузовнадакы Мәммәдјаров
адына вә «Болгарыстам» совхозларында да апарылмышдыр.
2. Гуеар рајонуидакы Партијаиын XXIII гурултајы
адыма совхозда (Урва кәнди, дәмиз сәвијјәсиндән 800
метр һүндүрлүкдә јерләшир). Бундам башга, бэ’зп тәҹрүбәләр Губа рајонунун Алексејевка кәмднидә јердәшән
совхоз-техиикумда да апарылмышдыр.
3. Кировабад—Газах зонасында. АзЕТТИ-нин Товуз
зона-тәҹрүбә стансијасында онун Сарытала кәндиндә
јерләшән дајаг мәнтәгәсиндә, Кәдәбәј рајонуиун «Илич
јолу», Пушкин адына вә башга совхозларда да кениш
тәдгигат ишләри апарылмышдыр. Зонанын тәчрүбә стаисијасы суварылап apan зопада дәннз сәвнјјәсиндән 400
,метр, Сарытала дајаг мәптәгәси, «Илнч јолу» вә Пуш
кин адына совхозлары дәниз сәвијјәсиидәи 1600—1800
метр һүндүрлүкдә јерләшир.
КАРТОФУН БИОЛОЖИ ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ
BƏ ОНУН ҺӘЈАТ ШӘРАИТИНӘ ТӘЛӘБАТЫ
Картоф биткиси (S. tuberosum L.) бадымҹаичичәклиләр фәснләсинә мә.хсусдур. Биоложп хүсусијјәтләрино
көрә мүлајим иглимсевән чохиллик от биткисидир. Л а
кни әкипчиликдә бириллпк битки кими беҹәрилир. I\apтофун көк системи сачаглыдыр. Онун көкләри торпағын 70 сантиметр дәринлијинә гәдәр кедә бнлир. Әсас
көкләри әкин гатынын 30 сантиметрә гәдәр олан lıııc13
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сәсипдә јерләшир. Көвдәиии јералты һиссәсиидә сарымтыл рәнкдә хлорофилсиз зоғлар әмәлә кәлир ки, оиларыи да уҹунда картоф јумрулары формалашыр.
Картофун јумрусу формасыны дәјишммш јералты
көвдәдир. Бураја фотосинтез нәтиҹәсиндә јарпагларда
синтез едилмиш гида маддәләри топланыр. Јумруиун
узәрнпдә јарпаг излори (көз) олур. һәр көздә уч во јахуд чох јатмыш тумурчуг јерләшир ки, адәтон онлардан
ншыгда јашыл, гаранлыгда исә сарымтыл ҹүҹәртиләр
әмәлә кәлир.
Јсни јығылмыш картоф јумрулары оптимал темпе
ратур вә рутубот шәраитимдә бело ҹүҹәрмир. Чүики
онларыи динҹлик дөврү дәрип во узунмүддәтлидир. Бу
дөврун узунлуғу, әсасои, картофун сортларыидан асылы олараг дәјншир. Динҹлик дөврунун узунлуғунун
картофун сахланмасында во картофдан нкннҹи мәһсулун алыпмасында бөјүк әһәмијјәти вардыр.
Картоф, осасон, векетатив үсулла—јумруларла, үзәриндә бнр, јахуд ики көз олан картоф кәеикләри илә,
ҹүҹорти во чиликләрн илә артырылыр. Картофу тохумларла да артырмаг олар. Лакин бу, бэ’зи чәтинликләрлә баглыдыр. Бело кн, бэ’зи картоф сортлары тохум
вермир. Тохумлардан алынмыш јени нәсилдә мухтәлифлик јараиыр, парчаланма гануну өзүпу көстәрнр. Одур
ки, бу усулдаи, һәләлик, сслексија ишнидә истифадә
олупур.
Л\ҮХТӘЈ1ИФ ШАГУЛИ 3 0 НАЛ АРДА КАРТОФУН
БӨЈҮМӘ BƏ ИНКИШАФ ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ
ССРИ-дә мөвҹуд олан картоф сортлары нисботән
мулајнм иглим шораитиндо јарадылмышдыр. Лакни кар
тофу и пластиклији онун бүтүн иглим типлориндо мувәффогијјәтлә јетишдирилмәсинә имкаи всрир.
Бир чох мутәхәссисләрин фикринҹә, картоф јумруларынын ҹүҹәрмәси үчүн 7°С истнлпк лазымдыр. Темпе
ратур јүксәлдикчә ҹүчормә интенсивлији дә артыр.
A. Г. Лорх (1945) гсјд едир ки, јумруларын торпагда
интенсив ҹүчәрмәси үчун 18—25°С, јени јумруларын
әмәло кәлмәси үчүн исә әи мүпасиб температур 17°Сдир. Н. Н. Балашов (1953) јазыр ки, јумруларын тор
пагда чүчәрмәси үчүн 15—18°С вә фотосинтез просеси14
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ннн јахшы кетмоси үчүн исо 20°С истнлик лазымдыр. Бун
дам артыг истилик фотосиитезин фәалијјәтиии азалдыр.
Истнлик 42°С-јо чатанда картоф бмткисн фотосинтез
сајәсиидә јығдығы сулу карбонларын һамысыны итирир
вә јумруларын һесабына өз һәјати гтросесләриии давам
етдирир.
Суварылан аран рајонларында јүксәк картоф моһсулу 17—20°С тсмпературда алыныр. Картоф биткиси
јүксәк рүтубәт тәләб еднр. Рүтубәтә јүксәк тәләбат
сортлардан асылыдыр. Ело сортлар вардыр ки, рүтубәт аз олдугда белә јүксәк мәһсул верир.
Торнагда рүтубәтин азлығы биткиннм јүксәк мәһсулвермә хассосиии нтирир. Бөјүмә просеем ләнк кедир,
һаванын ғуру во истн кечмәси биткилин гөичоләмәси
во чичәкләмәсини зәифлодир. Бело шәраитдә јумруомәлоколмо просесн јавашыјыр во 29°С истилнкдә тамамилә дајаныр.
Јумруомәлоколмо просесинин дајанмасы торпағыи
температурундан асылыдыр. Торпагда температур 29—
30=С олдуғда јумру әмәло колммр. Лакни јерүстү векетатпв һиссолорип бөјүмәси давам едә биләр.
Картофда јумруомәләкәлмә просеем торпағып 10 сан
тиметр дәринлијиндә температур 23—25°С оланда тамамило дајаныр.
C. M. Букасов (1948) гејд едир ки, картофуи јерүстү
векетатив һиссәлори 50°С-јо годор истилијо давамлыдыр.
И. Г. Сабининаныи (1949) Дашкопд шоһорп отрафыпда апардығы тәдгигатларыидаи ајдыи олур кп, окор
17—40 күи һаванын температуру 35°С-дон артыгдырса,
картофун моһеулдарлығы 50—60 фаиз азалыр. Јох,
әкор һаваиыи температуру 25°С-доп 18°С-јо гәдәр ашағы дүшүрсә, бнткнпин суткалығ фотосинтез әмсалы икп
дәфо артыр. Бу да мәһсулдарлығын чохалмасына собәб олур. Бо’зи тәдгигатчылара [\өрә, јүксок температур
шораитиидә бөјүјән картоф јумрулары өз формасыны
дәјишир, ејбәҹәрлошир.
Бсләлнкло, бир сыра алимләрин фикрнмҹә, картоф
биткпсинин нормал бөјүмоси, инкишафы во јүксәк мәһсул вермәси үчүн онун һава вә торпағын температуруна тәләбаты бөјүкдүр. Картофун мәһсулдарлығыны артырмаг үчүн бунлары билмәк ваҹибдир.
15
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КАРТОФУН ҺАВА BƏ ТОРПАҒЫН
РҮТУБӘТИНӘ ТӘЛӘБАТЫ
Тсмпературдан башга, картофун бөјүмо вә инкпшафына әсаслы тэ’сир көстәрән амилләрдән башлыҹасы
hana вә торпағып рүтубәтидир.
Картофу рүтубәтә тәләбаты аз олап биткиләр сырасына дахил едирләр. Торпаг рүтубәтли оларса, һаваиын температуру картофун бөјүмәсинә мәнфи тэ’
сир етмир. Чохиллик мүшаһидәләр көстәрир ки, картоф
биткисинин торпағын рүтубәтинә олаи тәлобаты оиун
бөјүмә вә иикишаф мәрһәләләриидән асылы олараг дәјншир. Картофун гөнчәләмәси вә чичәкләмәси дөврләриидә бу тәләбат максимум дорәҹәјә чатыр. Бу дөврдә
торпагда рүтубәтнн азалмасы бөјүмә вә инкишафы зәифләдир. Сонралар рүтубәт артарса, јумруларын икинҹи артым дөврү башлајыр. Бу да картоф јумрусу үзәрнндә
хырда-хырда јумруҹугларын әмәлә кәлмәсииә, бэ’зэн
дә јумруларын ҹүҹәрмәсинә сәбәб олур ки, нәтичәдә
мәһсул азалыр.
Гумсал торпагларда картофун бөјүмә вә инкишафы
мүтләг рүтубәт 80 фапз олдугда даһа јахшы кедир.
Киллиҹолп торпагда исә 40 фаиз рүтубәт кифајәтдир.
Рүтубәтә тәләбат чичәк ачдыгдан соира артыр. Карто
фун рүтубәтә тәләбаты иглим шәраитиидән, торпағын
мүнбптлијпндән вә механики тәркибиндән асылыдыр.
Картоф биткисинин рүтубәтә толәбатынын јүксәк
олмасыиа бахмајараг, o гураглыға да јахшы давамлыдыр. Белә кн, гураглыг һисс едән кими картоф биткпси
бухарлаиманы азалдыр, бөјүмә вә јумру әмәлә кәлмәсп дајапыр. Лакпп битки тәләф олмур. Гураглыг дөврү
гуртаран кими битки өзүпә кәлир вә јумруәмәләкәлмә
просеси јенидән башлајыр. Ајдыпдыр ки, бу һал мәһсулдарлыға мәнфи тэ’сир едир. Бу дөврдә мәһсулун
азалмамасы үчүп сүи’и суварма тәтбиг етмәк лазымдыр.
Суварылаи аран зонасында апарылан тәҹрүбәләр
көстәрир ки, торпағын там рүтубәт тутумунун 80—85
фаизиндә картоф јахшы бөјүјүр, инкишаф едир, күҹлү
јерүстү һиссә әмәлә кәтирир вә јүксәк мәһсул всрир.
Одур ки, торпағы бу рүтубәтлик сәвијјәсиндә сахламаг
үчүн фараш картофу 7—8 дәфә, јај әкини заманы исә
10—12 дәфә сувармаг лазымдыр. Јүксәк мәһсул алмаг
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үчүн картоф ело суварылмалыдыр ки, биткнләр сујачох тәләбат 1шсс етмэсин.
Республикамызым арап рајомларында картофуи мухтэлиф инкишаф мәрһәләләрмндә торпагда су чатышмазлыгы мүшаһидә олунур. Бунуп мэнфи тэ’сирини азалтмаг үчүн сун’и суварма нлә јанаМкы, картофу сых ə k 
m ə k , гуллуг ишләриии јахшылашдырмаг
вә торпағын'
беҹәрилмәсинә ҹидди фикир вермэк лазымдыр. Бу фикримизй тэсдиг етмәк үчүн һәјәтјаны торпаг саһәләриндә ајры-ајры фәһлә вә гуллугчулар тәрәфимдәи јүксәк
картоф мәһсулу алыпмасыны көстәрмәк кифајәтдир.
Омлар торпағы дүзкүы беҹәрмәк, үзви күбрәләрдәи
истифадә етмәк вә суварма һесабыиа һәр һсктар саһәдән орта һесабла 175—250 сентнер мәһсул көтүрүрләр.
Гејд етмәк лазымдыр ки, һәјотјаны картоф әкини саһәләринин һәр һектарына 40 тон һесабы нлә пејин верилмр вә картоф мүтләг ҹүҹәрдилиб әкилир. Векетаr^ıja дөврүндә картоф алаг отларындан тәмизләнир,
диткиләрин диби торпагла јахшы долдурулур, торпаг
уаим рүтубәтли вә дәмәвәр һалда сахланылыр. һава вә
Тррпагда рүтубәтнн нормал олмасы картофун бөјүмәсинә вә инкишафына мүсбәт тэ’сир көстәрир.
МҮХТӘЛ ИФ ШАГУЛИ ЗОНАЛАРДА
ИГЛИМ ШӘРАИТИНИН КАРТОФ БИТКИСИНИН
БӨЈҮМӘСИНӘ BƏ ИНКИШАФЫНА ТЭ’СИРИ
*

Өлкәмиздә иглим кәид тәсәррүфаты биткиләринин
јајылма ареалларыиы, онларын јетишдирилмәсиии низамлајыр. Иглим бнткиләрин бөјүмәсинә, инкишафына,
мәһсулдарлығына вә тәбиидир ки, тохумларын да кејфијјәтинә тэ’сир көстәрир. Кәид тәсәррүфатында инсанларып истеһсалат фәалијјәти иглимдән асылыдыр.
Республикамызым мүхтәлиф рајопларында ајры-ајры
вахтларда картофун мәһсулдарлығынын дәјишилмәсини
мүшаһпдә едәпләрдән И. Ҹ. Рәҹәбли (1956), Ҹ. Ə. һәсәнов (1961), 3. C. Эмиров (1965), Н. M. һүсејиов,
Ə. П. Аббасов (1968), И. Гулпјев (1968) вә башгала*
рыны көстәрмәк олар. Лакип әрзаг вә тохумлуг кар
тоф әкмнләрини республикапын мүхтәлиф иглим шәраитиндә јерләшдирмәк проблеми чохҹәһәтлидир вә онун
һәлли ајры-ајры тәбип иглим зоналарында картофун
1535—2
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колонок инкишаф перспективлориндән во мүхтәлиф вахтларда јетшиәи сортларын мөвҹуд олмасыидап асылыдыр. Ona көрә дә јухарыда адларыны чәкдијммиз тодгигатчыларын орта кеҹјетишән Лорх сорту во аз мигдарда башга сортлар үзәрмндә апардыглары точрүбәлор бу проблеми һәлл едә билмоз.
Бу проблеми һәлл етмәк үчүн ајры-ајры зоиаларда
мүхтәлпф вахтларда јетишәм картоф сортлары во иглим шәрантинин то’сириндон картофун бөјүмо во ин
кишаф мәрһәләләринии дәјишнлмоси өјропилмишдир.
Тәҹрүбә окин саһәләри јүксәк дағлыг зонада дәпиз сәвијјзснндән 1800—2200 метр, дағәтәји зоиада доииз сәвијјәсиндән 800—1200 метр во суварылан арап зонада
исә доииз сәвијјәсиндәп 200—500 метро гәдор һүндүрлүкдо јерлошмишдир.
1-ҹи ҹәдвәлдәи көрүндүјү кими, әкиндон ҹүҹәрти
чыхама кимн, ҹүҹәрти чыхандаи гөпчо әмоло колонә
кими, гөичәләмо морһәләсиндән чичәкачма мәрһоләсинО'
кими, чичокачма мәрһоләснндәи тобпи саралма морһә^
ләспнә кпми олан дөврләр дәннз сәвијјәсиндзн мүхтолиф һүндүрлүкдә ҹүрбоҹүрдүр- Мосәлон, дағәтоји зон ада5
суварылан арам зонаја нпеботои бу дөврлорин башланмасы 41—60, дағлыг зонада исо 33—71 күн ксҹпкир. Бу ганунаујғунлуг фараш, орта мүддәтдә во ксҹјетпшои сорт-3,
лара да аиддир.
Мүхтәлиф груплара аид олап картоф сортларыида
суварылан аран зонасымда чүчортилор күтлови суротдә
мартын 16-дан апрелин 21-но годәр, дағәтоји зонада
мајын 3-дон 26-на кими во дағлыг зонада исо мајдан
лјунун l -нә кими торпағын үзәрииә чыхыр. Бүтүн бунлар көсторир ки, тоҹрүбо үчүн әкилмиш саһо зоналардаи асылы олараг картофун бөјүмә во ннкишафы мүхтәлиф олур. Беләликлә, зонанын еколожи шәраити ило
картоф биткисинин бөјүмо во иикишаф морһоләлориннн
мејдаиа чыхмасы мүддәтләри арасында ујғунлуг вардыр.
Республиканын суварылан араи һиссәсиндә, хусусән
Ләнкоран, Астара, Нефтчала, Масаллы, Абшерон во
башга рајоиларында картофун бөјүмоси үчүн оптимал
шәраит даһа тез, јә’ни март ајында олдугу һалда, дагәтәји зонада апрел, дағлыг зонада исә мај ајында јараныр. Ҹүчәртиләр аран зонада мартын 19-да, дағәтоји
зонада мајыи 14-дә, дағлыг зонада исо мајыи 30-да
18
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алынмышдыр. Бело ганунаујғунлуг бүтүи тодгигат илләри әрзиндә мүшаһидә олунмушдур.
Гөичәләмә, чичәкләмә во тәбии саралма мәрһәләләринмн давамијјәтино температурдаи башга, ишыг режими
до күчлү то’снр көетәрмр. Дағлыг рајонларда думаплы
күнләрим сајы чох олдуғу үчүн ишығып ннтемсивлији
лзалыр. Бу шәралтдо картофуи гөпчәләмо, чичокләмә
мәрһәләләринин давамнјјәт мүддәти узапыр. Мосәләи,
Кәдәбәј рајонунда бу мәрһәләдә думанлы күнләрмн сајы
бо’зм пллордо 25-0 чатыр. Јүксәк тсмпературда во ашағы
иисби рүтубот шәрантиндә бу мәрһәлоләрии давамнјјот
мүддәтн азалыр.
Дағлыг рајонларда ншығын торкнбиидә гыса шүалар чох олдуғу үчүп биткиләрин боју чох узанмыр, лакин картоф колу шахәлоиир. Гсјд етмәк лазымдыр ки,
шагули зоналлыг мүхтәлиф зомаларда беҹәрилән кар
тофа ејии тэ’сир көстәрмир. Мәсәлән, суварылам аран
рајомларда фараш јетишән картоф сортларындаи Пријекулскн-ранни во Лјубиметс сортлары күҹлү јерүстү
көвдәлор (60—90 саптимер һүпдүрлүкдо коллар) әмәлә кәтирир. Бунун да собоби сүн'и суварма во игтиликдир.
СУВАРЫЛАН АРАН РАЈОНЛАРЫНДА
КАРТОФУН БӨЈҮМӘ BƏ ИНКИШАФ
ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ
Тарла шораитмндә картоф биткисинин бөјүмоси во
инкишафы иглим вә торпагда баш верәи дәјишикликлордәи асылыдыр. Верилои мо’луматдан көрүпүр ки, модәни картофун бөјүмәсн во инкишафы үчүи һавапын
вә торпағын мүлајим иетилији лазымдыр. Бу хүеусијјәти картоф биткнси өзүнүн тарихи тәкамүл просесиидә мип илләр әрзиидә газаимышдыр. Республиканын
apan рајонларында (Абшерон, Шамхор, Товуз во с.)
јајып исти күнләриндә картофун фотосинтези зәифлојир вә 30°С температурда исә тамамнлә дајаныр. Иг
лим шәраитинин бу монфи то’сири картофун бөјүмә во
инкишаф просесинә күҹлү тэ’сир көстәрир. Әкор бу
тэ’сир өз гүввәсиии узун мүддәт көстәрмиш олса, столонлара (картоф көвдоләрино) бағлы олан чаваи кар
тоф јумрулары јснидон ҹүҹәрир вә үзәриндо хырда јум20
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рулар әмәлә кэтирнр. Бу мэнфи Нал, эсасэн, илдо бир
моһсул алмаг јолу ила орта вэ орта кеҹјетишән сортларда баш всрпр. Мосалап, картофуи Волтмаи вэ Лорх
•сортлары әкплдикдә јумруәмәләкәтирмә вахты арап
рајонларында кучлү пстиләр дөврүнә тэсадуф едир. Бу
дөврдо су чатышмазлығы да олур. Агротехники тэдбнрлор зәнф һәјата кечирилир, суварма ардыҹыл кетмнр. Бу да сортларыи мәһсулдарлығыныи азалмасына
собэб олур. һесаб едилир ки, арап рајонларында кар
тоф мәһсулунун ардыҹыл олараг азалмасынын әсас сәбәбләриндән бири будур.
M. һ. Абуталыбов (1945) Сабирабад рајонунда тәҹрүбә јолу илә сүбут етмишдир ки, чаван јумруларын
столон үзориидо ҹүҹәрмәси картоф биткмсиндә баш ве
рам дәрин физположи вә биокпмјәви дәјшппкликләрин
нәтиҹәсиднр. Бу дәјишикликләр, әсасән, ијул ајында јүксок температур шәраитинин тэ'спри нәтиҹәсиндә баш верир-Абшерон шәраитиндә апарылан тәҹрубәләрдән ајдын
олмушдур ки, бу дәјишикликләрип баш вермәсинә, эса
сэн, гыса кун даһа јахшы тэ’сир көстәрир. Картоф диб>
чәкләрдә әкилиб, 12 саат әрзиндә ачыг һавада вскетасија едилдикдән сопра гаранлыг отага көчурүлмушдур.
Боло олдугда картоф пормал ннкишаф етмиш вә јумруәмәләкәтирмә проссси позулмамышдыр. Демолп, картофун иикишафы үчуи гејри-нормал шәраит јарандыгда онун бөјүмә просеснни идарә етмәк лазымдыр. Даһа
доғрусу, иикишаф мәрһәләсинин баш вермәси үчун бөјүмә просеси дајаидырылмалыдыр.
Бурадан белә бир ганунаујғунлуг мејдана чыхыр:
јајыи нсти шәрантиндә бөјүмәнин гаршысыны алан hop
бнр амил јумруәмәләкәлмә просссинп сур’этлэмдирпр.
Бу амилләрдәи ашағыдакылары гејд етмәк олар: картофу еркән јазда вә јахуд пајызда ə k m ə k лазымдыр.
Еркән јазда картоф әкилмәздән габаг мүтләг јумрулар
ҹүҹәрдилмәлиднр. Фараш јетишәи картоф сортларыпдан истпфадә едилмәлидир. Картоф биткиснни гөнчәләмә дөврүнә гәдәр гида маддәләрп илә там тэ’мип етмәли, гөпчә әмәлә кәлмәјә башлајандан сонра сүн’и сувармапы ардыҹыл апармаг лазымдыр вә с.
Јај әкининдә бу гануиаујғунлуғун экс тэ’спри баш
верир. Белә ки, јај әкипиндә картофум бөјүмә дөврү
нисбәтән сәрин вахта дүшүр; картофун бөјүмәсини сур’әтләндирәи бүтүн амплләр онун јумруәмәләкәтнрмә
21

просесинн дэ сур’этлэндирир. Бу дөврдә күнләр дә гысалмаға башлајыр ки, картоф јумрулары һеч бмр мәпфи
тэ’сир олмадам инкишаф едир.
Республиканын арам рајомларында картофун мәһсулдарлығымын азалмасымын нкинҹи сәбәби до вирус вә
микроплазма хәстәликләринин кеииш јајылмасыдыр. Бу
зонада вирусларын јајылмасыпа сәбоб олам мәиәнәләр
вә башга зәрәрвериҹиләр чохалыр. Көзлә көрүимәјән
впруслар хәстә бмткиләрдән сағлам биткилорә механикм јолла, јә'ии јарпагларым бмр-бмрммә тохуммасы, кәмд
тәсәррүфаты аләтләри васитосилә вә банЈга үеулларла
кечир. Бу јолла вируслар мәнәмәләр васитәсилә даһа
чох јајылыр.
Вмрусларла јолухмуш картофум һәр бмр мәслимдән
сонра ардычыл сурәтдә омларым төрәтдмкләрм хәстәлмкләр дә артыр. Нәтиҹәдә картоф икимҹи млдәм е’тибаром аз мәһсул вермәјә башлајыр. Хәстәләнммш јумрулар хы|)да вә кејфијјәтсмз олур. Бума көрә дә арак
зомаларда сағлам картоф тохуму әлдә етмәк чәтмм бмр
проблемә чеврмлммшдмр. Демәлм, аран рајонларда кар
тоф истеһсалыны артырмаг үчүн проблем мәсәләләрдән
бмрм сағлам картоф тохуму әлдз етмәкдир. Бу проб
лемни һәллимдә Үмумиттмфаг Бмткмчнлмк Имстмтутумдам алынам дүнја картоф мүмумәләри әсас рол ојмамымЈдыр. Бу мәгсәдлә картофун 400-дән артыг дүнЈа
мүмунәсм өјрәнмлмиш вә вирус хәстәликләрмнә ммсбәтәм давамлы сортлар ајрылмышдыр. Бу сортлар тәсәррүфат сымағымдан чыхарылдыгдам сонра ому кеммш
јајмаг үчүм тосәррүфатлара төвсмјә олуммушдур. Арам
рајомлары үчүм мүнасмб картоф сортлары сечәркәм онлардам бмр млдә ики мәһсул алмаг үсулу әсас көтүрүлмүшдүр. Јемм јығылмыш јумрулардам мкимҹм дәфә сағлам картоф јетмшдирмәк хүсусилә гејд едмлммшдмр.
Көстәрмәк лазымдыр ки, республмкамым суварылан
арам рајонларында картофум бөјүмә вә ммкишафы үчүн
гејри-мүнасиб јүксәк температур вә вирус хәстәликләрммим чох олмасы илә јамашы, сөзсүз, әлвермшлм шәраит дә мөвҹуддур. Шәрамт дедикдә, узум МЈахтасыз
дөвр (бэ’зи јерләрдә 300 күмә чатыр) мәзәрдә тутулур.
Узун мүддәт әрзммдә бмткиләрмм ммкмшафы үчүм HJƏрамт јарамыр ки, бу да бмзә картофум эким мүддәтләрмнм дәјишдирмәјә, вахтымда әлвермшли шәрамт јаратмаға ммкам верир. Бу рајомларда сүм’и суварма тәт22
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биг етмәклә бпткннин су вэ гида режимини гајдаја салмаг мүмкүндүр. Мүхтәлпф типли торпагларын мөвҹуд
олмасы да мүсбәт һалдыр. Дсмәли, (|)араш вә һәмчинин
јүксәк картоф мәһсулу алмаг үчүп мөвҹуд шәраитдән
дүзкүн истифадә стмәклә картофчулуғу инкишаф стдирмәк лазымдыр.
Феврал ајындан ијун ајыма кнми температур вә ннсби рүтубәт бу рајонларда картоф биткиси үчүн әлверишли ксчир. Сүн’и суварманыи көмәји нлә лазым олан
дөврдә торпағыи рүтубәт тутумупу 75—80 фанзә гәдор
галдырмаг мүмкүндүр. Ијул—август ајларында исә кар
тоф биткиси үчүн гсјри-нормал пглпм шәраити јараныр. Сентјабр ајында температур кет-кедә сәринләшир
ки, бу да картофуп бөјүмәсииә во инкпшафыиа әлверишли шораит јарадыр. Демоли, картоф мәһсулунун нормал
формалашмасы үчүп республикаиыи apan рајоиларында ашағыдакы ики әлверишлп дөвр мөвчуддур:
I дөвр еркән јазда, һотта бпр гәдәр гыш мөвсүмүндә, феврал ајынын орталарыида башлајыр. Бу вахтдан
температур ардыҹыл олараг артмаға башлајыр ки, ијул
ајыиын ахырында 39°С-јә чатыр.
II дөвр ссптјабр ајыидаи башлајыр вә иојабра rəдәр давам едир. Бу мүддәтдә һаванын вә торнагын истилијн јаваш-јаваш азалыр во кстдикҹә олверишли шо
раит јараиыр.
Јсии јығылмыш јумрулары ə k m ə k үчүн оптимал вахт
ијул ајыиын икинҹп онкүнлүјү һесаб олунур. Август
ајында һаванын температуру јаиаш-јаваш епорәк 23—
24сС-јә чатыр. Картофуи ҹүҹортиләри торпағыи үзәринә
чатдыгдаи сонра исо тәгрибәи сентјабрып әввәлләриидә температур 20—22°С арасында дәјншилир.
Республикапын арап зонасынын бир сыра рајонларында (Абшерои, Ләпкоран, Астара, Масаллы, Шамхор вә с.) торпагыи шум гаты донмур. Демәлн, бу рајонларда картофу гышалты вә јахуд пајызда əkmək даһа
мәсләһәтдир.
һаванын температуру ҹүҹәртиләрин алынмасына,
бөјүмәсинә вә иикишафына күчлү тэ’сир көсторир. Бурада картоф јумрулары әкилондәп ҹүҹәртиләрин алыимасыиа гәдәр 27 күн чәкир. Ҹүчортиләр алынандан гөнчә әмәлә кәләнә кими исә 18 күн кечир. Әсасән јүксәк
температур гөнчәләмә вә чичәкачма мәрһәләләринә даһа
чох тэ’снр көстәрир. Бумун мәифи тэ'сирини азалтмаг
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үчүн гышалты әкин үсулундаи истпфадә етмок лазымдыр. һәмчинин сыхәкмә (60X20 сантиметр) картоф
мәһсулуну сүр’әтлә јығмаға вә тез-тсз суварма тотбиг
етмәјә имкан верир.
Картофун ајры-ајры инкишаф мәрһәләләриндә һавамын вә торпағын рүтубәти (истплији) мүхтәлиф ҹүр тә’сир көсторир. Картофун млк нпкишаф мәрһәләләриндә
тсмпературуи то’сири мүсбәтдир. Сомралар истилнк көк
системинин пнкишафыны вә јумруларын әмәлә кәлмосиии дајандырыр. Гөнчә әмәлә кәләндән чнчәкләмә дөврүиүи ахырыпа кими јерүстү һиссопии инкишафы сүр’әтләннр ки, чохлу мигдарда јумру омәлә ҝәлир. Чичокләмә дөврүндән саралмаја гәдәр олаи дөврдә јүксәк
температурун то’сири алтыида картоф јумрулары ҹүҹәрир. Тәдгигатлар ҝөстәрнр кп, чнчокләмәдән соира су
режими позуларса, картоф дәрһал ҹүҹәрир.
ДАҒЛЫГ BƏ ДАҒӘТӘЈИ РАЈОНЛАРДА
КАРТОФУН БӨЈҮМӘ BƏ ИНКИШАФ
ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ
Реепубликанын дағлыг вә дағәтоји рајонларында кар
тоф биткисинин бөјүмәеи во инкишафы үчүн олверпшли шәраит вардыр. Дәниз сәвијјәсиндәм 1200 метрдән
һүидүрлүкдә јерләшон әразиләр картофун бөјүмәси үчүн
чох мүиасибдир. Лакин ијул—август ајларыида, илин
иглим шәраитиндән асылы олараг, аз вә јахуд узун
мүддәт әрзиндә картоф биткиси гураглыгдан знјан чәкәбнләр. Бу вахт картоф һеч олмаса, бир дәфә суварыларса, оиун мәһсулдарлығыны хејли артырмаг мүмкүидүр. Бир чох рајонларда тәбии чајларыи, булагларын
сујундан истифадә етмәклә картофу сувармаг олар.
Гејри-мүнасиб температур шораити (30—35°С) әсасән чичәкләмә мәрһоләсииә тәсадүф едир. Бу гсјримүнасиб шәраитин оке тэ’сириии арадам галдырмаг BƏ'
картофун мәһсулдарлығыны артырмаг үчүн һәмии рајонларда (Гусар рајопу) орта тезјетишән во бэ’зон дәорта јетишәи (Лајмдота, Лјубиметс вә Огонјок) сортлардан истифадо етмәк мәсләһәтдир. Бу сортларын нсә
гөичәләмә во јумрубағлама дөврү нисбәтәи сәрин ијуи
ајынып әввәлиндән ијул ајынын орталарына кнми да
вам едир. Бу, картоф биткисипин бөјүмә во иикншаф24
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мәрһәләләримин нормал шәрантдә кечмәсинә сәбәб олур.
Нәтмҹәдә картофу м у г л ә г ҹүчәрднб ə k m ə k мәсләһәтдир.
Белә олдугда картофуп инкишаф мәрһәләләрн бнр аз
да прәли чәкнлир вә мәһсулдарлыг ҹүҹәрдилмәмиш
әкилән картоф јумруларыиа иисбәтәи 25—30 фаиз артыр. Буиупла јанашы, бүтүп агрономнк тәдбирләр вахтында вә кејфијјәтлә jepımə јетирилмәлндир.
Дағлыг рајоиларда (Кәдәбәј) әлверишли иглим шәраити илә јанашы, гидалы структурлу торпаглар вә бу
торпагларда 25 фаизә годәр һумус, 0,05 фаизо гәдәр
азот вардыр.
Јағынты гыш, јаз нә јајын әввәлләрпндо даһа чох
олдуғупа көрә дағлыг рајомларда торпаглар рүтубәтлә даһа чрх тэ’мип олумур. Торпағып беҹәрилмәсиндә
вә картоф биткисинә гуллуг едиләркән агротехники rajдалара дүзкүп риајәт олунарса, торпағып рүтубәти ијул
ајыпа кими галар. Торпағын рүтубәтлик тутум фаизииин јүксәк, нисбәтән ашағы температур вә һаваиын нпсбн рүтбәтимин артыг олмасы картоф бпткисииии бөјүмә
вә ипкпшаф мәрһәләләринин әлверишли шәраитдә баша
чатмасына шәраит јарадыр.
Дағәтәји рајонлара нисбәтәи дағлыг рајонларда јағынты чохдур. Лакин бэ’зи илләрдә август ајы әрзиндә
картоф рүтубәтин азлығындан зәрәр чәкир. Бу мүддәтдә бир-ики дәфә сүн‘и суварма тәтбиг олуиарса, мәһсулдарлығы, демәк олар ки, 80 фаизә гәдәр артырмаг олар.
Бунуи үчүи мөвҹуд чајларып габағыны кәсмәк вә кар
тоф саһәләринә су чатдырмаг лазымдыр. Биз белә heсаб едирнк ки, Кәдәбәј рајонуида сүн’и суварма тәтбиг
етмәк мүмкүн олан саһәләр 2—3 мин Нектара гәдәрдир. Бу да рајонун әкин еаһәсииин 50—55 фаизини
тәшкил едпр. Демәли, әкин саһәсииин 50 фаизиндә мәһсул 80 фаиз артырыларса, рајон тәк бу тәдбирин lıecaбына план тапшырыгларыны 150—180 фаиз өдәјә биләр. Республиканын дағәтәји вә дағлыг рајоиларынын
һесабына әһалинин картофа олаи тәләбатыны пајыз,
гыш вә һәтта јепи картоф јетишәнә кими тэ’мин етмәк
мүмкүндүр.
Чохиллик тәдгигатлар ашағыдакы иәтиҹәләрә кәтириб чыхардыр: республиканыи әразиеиидә апарылан
тәҹрүбәләр көстәрир кн, картоф биткисинин бөјүмә вә
иикишаф мәрһәләләринә һаваиын вә торпағын темпе
ратуру вә иисби рүтубәти шагули зоналарын мүхтәлиф
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һүндүрлүкләриидә ҹүрбәҹүр тэ’сир көстәрир. һүндүрлүк артдыгҹа һаваным вә торпағын температуру аза- *
лыр, мисби рүтубәти артыр, јумруларым кејфпјјәтн јах- 1
шылашыр.
1

КАРТОФУН В И РУ С ХӘСТӘЛИКЛӘРИ
BƏ ОНУНЛА МҮБАРИЗӘ ТӘДБИРЛӘРИ
Өлкәмизин ҹомуб рајонларында, o ҹүмләдон республикамызда картофун бөјүмо вә инкишафына мәнфи тэ’
сир едәи бпр сыра комплекс (јүксок lıaва вә торпаг
истилији, гураглыг вә с.) амилләрин јаратдығы гејрипормал шәраитин тэ’сириндэн биткиләр өзләринин ирси
хүсусијјәтиии (јүксәк мәһсулвермә) итирир, јумруларын әрзаг вә тохумлуг кејфпјјәтн ашағы дүшүр. Иттифагда, o ҹүмләдән Азәрбајҹанда вә башга өлкәләрдә
апарылмыш бир сыра тәдгигатлар көстәрир ки, мәһсулдарлығып вә башга ирси хүсусијјәтләрин ашағы дүшмәсниә әсас сәбәб картофун вирус хәстәлнкләридир.
Вирус хәстәликләри чох јајылмыш хәстәликләрдәндмр.
Ф. Боудан (1952) көстәрир ки, вирус хәстәликләрн бүтүн өлкәләрдо картофуп мәһсулдарлығыны 10 фаиз
^шағы салыр.
Бир сыра тәдгигатчылар тәсдиг етмишләр ки, өлкәмизин Ҹопуб рајонларында картоф ики-үч нл әрзиидә
мәһсулдарлығыны бир иечә дәфә ашағы- сала билор.
Лакии бунун әсас сәбәби узун илләр ајдын олмурду.
Рус алими Д. И. Ивановски (1892) илк түтүн вирусуиу кәшф етди. Бундаи сонра вирус хәстәликләри һәртәрәфли өјрәнилмәјә башлапылмыш вә һазырда вирус
нәзәријјәси дүнјанын бүтүн өлкәләриндә гәбул едилмишдир. Бума көрә дә бүтүп дүнја алимләри вирусларла
мүбаризә тәдбирләринин үзәрнидә ишләјирләр. Вирус
иәзәријјәси илк дәфә 1920-ҹи илдә ирәли сүрүлмүш вә
онун тәрәфдарлары хәстәлијин әсас төрәднҹиснни вируслар һесаб етмишләр. Вирус инфексијасыиын азалдылмасы үчүн бир сыра коикрет тәдбирләрн, o чүмләдән
картофуи јај әкипини, картофу тез јығмағы, күбрәләрин аз дозаларындан истифадә етмәји вә сағлам кар
тоф әкинләрини изолјасија етмәји һәјата кечирмәк лазымдыр.
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Мүхтәлиф вирус хәстәликләринии республикамызда
кеииш јајылмасы тәләб сдир ки, јахын вахтларда слә
тәдбирлор комплекси ишләииб һәјата кечирилсии ки,
һазырда картофчулуға вурулаи зијан
мүмкүн гәдор
азалсын во кәләҹәкдо тамамило арадан галдырылсын.
Өлкомизнн мүхтолиф зопаларында чалышан вә вируслары өјронән тәдгигатаыларын осас вәзифоләри зонада јајылмыш вируслары тәдгиг етмәк, вируслары јаaıı һәшоратлары во онларым вурдуғу зијаны өјрәимок,
1 ӘМЧИШП1 онларла мүбарпзо үсулларыны тапмагдан
ибаротдир. Бу да тохумчулуғу дүзкүн тәшкил етмәјә
во бпткппин моһсулдардығыиы артырмаға пмкан јарадар.
Бу могсодло 1956-ҹы илдон ипдики дөврә годор республпкада ајры-ајры рајонларда вирус хостоликлормшш
јајылма собобләрн өјрәнплмпшдир- Внруслар во онларыи вурдуғу зијаны тәдгиг етмок үчүн тоҹрүбо саһәләрипдо, тосоррүфат окинләриндә во зәһмәткешләрин
һәјотјаны саһәләриндә көзојары мүшаһидәләр апарылмыш, сероложи nə пндсксасија үсулларыиып көмәји илә
вируслар тәдгиг едилмишдир. Бүтүи бу тодгигатлар рсспубликаиыи шагули зопаллыг гајдасы ило бир сыра рајоиларыида дәииз сәвпјјәсиндон 20, 800 во 1800 метр
ј 1 үпдүрлүкдә апарылмышдыр. Хостәлијин иишанәлорипil иәзорә алмагла, дөрд бал системиндә ашагыдакы
гајдада гејднјјат аиарылмышдыр:
0— сағлам картоф бмткиси;
1— хәстәлијин әламотләри ајдын мүшаһидо едилир;
2—
биткидә хәстәлијин оламәтлори мүшаһидә еди
лир во ајры-ајры јариагларын формасы дәјишилмишдир;
3— биткидо бүтүи јарпагларын формасы дәјишир;
4— битки солур, мәһв олур.
Республиканын суварылаи дағәтәји во дағлыг зоналарыида бечорилои бүтүи картоф сортларында аз во чох
мигдарда јариаг бурулмасы, ала-бәзәклилик, бнткиләрии
хырда бојлулуғу, ејбәҹәр јумрулар, јарпагларын гыврылмасы, бүкүлмоси во с. бу кими вирус хәстоликләри
мүшаһндә олупур.
2-чн чәдволдә республиканын суварылап аран, дағәтоји во даглыг зоналарында 1956—1980-ҹи илләрдә
вирус хәстоликлорппин јајылмасы көстәрилмишдир.
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2 ни чэдвэл
Аззрбајчанда вирус хэстэликлэрннин јајылмасы (фаизлэ)

Зоналар вп картоф сортларм

ЈлјжагАда- ллрын
бээок- букулдик
мосн

Бить иллрни
хырдп
бојлулугу
0

Лорх
Apan зонада
Дагәтәји зона да
Даглыг зонада
Пријекулскн--рашш
МАЖЕСТПК
Аран зонада
Даготәји зонада
Даглыг зонада
Арап зонада
Дагәтәји зонада
Даглыг зонада

13и рус хас*
Сап пари
т аликлорн
чучартнлор ило јолухма. фан ün

0

20
120,0
2.0

8,0
10,0
10,0

19,0
8,0
3,4

2.3
1.0
0

49,3
31,0
15,4

15,0
5.0
2.0

13,6
15.0
7.0

16,0
14,0
1,0

1.0
0.5
0

45,6
34.Г>
10,5

22,0
18,0
4,0

15,0
11.0
12,0

18,0
9.0
4.9

5,0
1.7
0

60,5
39,7
20,9

Чэдвэлдон көрүндүјү кими, вирус хәстәликләрн рес
публика иын бүтүн зоиаларыида јајылмышдыр. Лакин
дағлыг рајсжлара нисбәтән дағәтәји во арап зоналарда
вирусларын јајылма иитенсивлији јүксәкднр. Әкәр аран
рајонларында вирус хәстәликләри 45—60 фанз арасында дәјиширсә, бу фаиз дағотоји рајонларда 31—40, дағлыг рајонларда исо 10—20 фапз тәшкил едир. Рајоплашдырылмыш картоф сортларындан јалныз M а жес
тик сорту вирус хәстәликләринә нисботәи чох давамлыдыр.
X ВИРУСУ (Potato Virus S.). Векетасмја дөврүиүи
әввәлиндә даһа јахшы мүшаһидә олунур. By вируса он
чох республикапып суварылаи аран рајонларында тэсадүф сдилир. Чел шэраитиндэ вирусун хосто биткилордон сағлам биткиләрә кечмәсиндә ганадлы мәнонәлор, хусусилә шафталы мәнәнәси бөјук зијан вурур.
L ВИРУСУ (S. Virus 14 Annel, Smith). By вирусу»
ocac фәргләндириҹи әламәтләри бунлардыр: јарпагларын рәнкн ачыг јашылдыр, јарпаглар јухарыја доғру
бүкулур. Бо’зои до бу әламәтләрин һеч бири көрүимүр.
Хостолик чалагетмә јолу ило до јајылыр. Бу вирусу
ганадлы мәнәиәләр, хүсусилә шафталы мәнәнәси даһа
тез јајыр.
V ВИРУСУ (S. Virus 2, Smith). By вирус биткидә
ағыр гырышыглы ала-бәзәкллк хәстәлијишш төродичисидир. Хәстәлнјин имкпшафыны јүксәк температур
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даһа да күчләндирир. Одур ки, республиканыи арак
рајонлармнда бу вирус олдугҹа чох јајылмышдыр. Бо’зм һалларда картоф әкипләриннн 80 фанзә гәдәри бу
<-• хостолијо тутулур. Бело әкипләрии hop һектарындпн
i" 3—5 том картоф мәһсулу алыиа бмләр. Бу хәстәлији
л төродон V вирусу векетасијанын нлк дөврлорипдә ја' јылмаға башлајыр.
~
Гејд етмәк лазымдыр ки, V вирусупуи вурдуғу зпјағг
онун ИЈтаммларымдам асылыдыр. Биткилор чичәк ачандап сонра V вирусумун вурдуғу зијам кет-кедә азалыр.
Чүнки бу вахтдам с’тибарэн онларда јашла әлагәдар
олаи ннсби давамлылыг мејдана кәлнр. V вирусупуғг
картофчулуга вурдуғу зијамы пәзәрә алараг омум торотдмјм хәстоликләрнн гаршысыны алмаг мәгсәди иләрсспубликаиын арам рајомларыида омуи штаммларыиы
өјрәнмок горара алынмышдыр. Бу мәгсәдлә Азәрбајҹамыи үч зонасыида (Абшероп, Товуз рајоиупун ашағы
арап зопасы во Кодәбој рајонуиун дағлыг зоиасы) V
вирусумуи алаг отлары арасында еһтијат момболори
ахтарылыб тапылмыш во картофуп Лорх, Пријекулскираини во А-б һибриди јолухдурулмуш во хәстәлијин
әламотләри мүшаһида едилмишдир. Нәтиҹәдо Абшерон
јарымадасыида јајылмыш штамм он агыр форма сајылмышдыр. Товуз вә Кодобој рајонларындан котирилмиш
V вирусу ади штаммлар групуна аид едилмишдир. Суварылан аран рајонларында бу вируса гаршы нисботои давамлы Әмири, Огоијок, во с. сортлары һесаб от
мок олар.
В И РУСЛАР КАРТОФ ӘКИНЛӘРИНӘ
НЕҸӘ ЈАЈЫЛЫР
Вируслары бир немо нов органнзмләр јајыр.
В. A. Шмыглјаја (1968) көро, бу оргаинзмләр јүздәи
артыгдыр. Бу оргаиизмләр һансылардыр? Бунларын әксәријјәти мәмәиәләр во мүхтәлиф һәшәратлардыр. Ви
руслары он чох јајан монәиәләрдир. Јашыл шафталы
мәнәиоси, ади картоф мәиәнәси, памбыг мәноиәси, бос
тан во јахуд хијар моионәләри хүсуси јср тутур. Ән горхулусу шафталы мәнәнәсидир. O, 50 ново гәдәр вирусуи штаммыны јајыр. К. C. Сухов (1964) гејд едир кн,
шафталы мәнәиәси 70 нов вирусу во штаммы ј aј а билир.
Картофун вирусларла јолухма дәрәҹәсиии өјрәнмок
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үчүн саһәдән 100 јарпаг јығыб мәнәнәләри сајмаг лазымдыр. Әкәр бу јарпагларда чоми 20 мәнәпә тапылса,
демәлн, саһәнин санитарија вәзијјәти јахшыдыр. Мәнәиоләрии сајы 80— 100 дәнә оларса, омда картоф әкинлори вирусларла чох јолухмушдур.
Вмрусларла мубаризәии дүзкүм тошкил етмәк үчүн
биринчн нөвбәдә республиканын суварылаи apan, дағәтәји вә дағлыг зоналарында опларын јајылмасына сәбәб олап организмләр өјрәнилмишдир. Аран зона ними
Товуз вә дағлыг зона кими Кодәбој рајонлaры көтүрүлмүшдүр. Тәҹрүбәләр нәтиҹәсиндә ајдыи олмушдур
:ки, впрусларын јајылмасында әсас рол ојмајан мәнәнәләрднр. Мәнәнәләрдән ади картоф мәиәнәси (Aıılacorthum
Solam к а 11) . јашыл шафталы мәнәнәси (Myzodes регsical Sıılresi), бостан вә јахуд хијар мәнәиосппнн (Ap
his gossonii Gloıı) гаиадлы фәрдләри Мернке үсулу нлә,
ганадсыз фәрдләри исә 100 јарпаг үсулу нло мүәјјәнләшдирилмишдпр. Дәннз сәвијјәсинә көрә саһәләрпн
һүндүрлүјү артдыгча мәнәиәләрин истәр ганадлы вә
истәрсә дә ганадсыз формаларынын сајы ганунаујғун
һалда азалыр. Белә кн, дәппз сәвијјәсиндәп 250—400
мстр һүндүрлүкдә јерләшәи картоф саһәләриндә ганад
сыз мәпәнәләр һәр 100 јарпага 200-дән 1300-ә гәдәр дүшүрсә, дәниз сәвијјәснндәи 1000—1800 метрә гәдәр һүндүрлүкдә јерләшән картоф саһәләриидә мәнәнәләрии
сајы 135-дән 20-јә гәдәр азалыр. 1800 вә 2500 мстр һүидүрлүкдә исә мәпәпәләр јох дәрәҹәсиидәдпр. Бу гаиунаујғунлуг ејни илә ганадлы мәнәнәләрә дә аиддир.
Товуз рајонунда картофуи вирусларыны јајан мәнәнәләр олдугҹа чохдур. Мәнәнәләрнн интенсив учушу
мај ајынын икпичи јарысындан башлајыр вә нјун ајынып ахырына кимп давам едир. Бу ону көстәрир ки, ви
русларла јолухма мүддәти картофуп биринчи әкнниндә
тәхминән ај јарым чәкир. Ијун ајыпын орталарыида lıaванын температуру артдыгы үчүн мәиәнәләрип үмумн
артым интеисивлији азалыр. Кәдәбәј рајонуида векетаснја дөврү әрзиндә ганадлы мәнәнәләр мај ајынын
10-дап башлајараг мјун ајыныи 30-на кимн интенсив
сурәтдә учмаға башлајыр. Бу дөврдә јағышлар јагыр,
һаваиын температуру артыр.
Беләликлә, республнканын дағлыг рајонларыпда
картофуп бөјүмәси, ппкпшафы вә јүксәк кејфијјәтли
тохум јетишдирмәк үчүн әлвсришли шәраит вардыр.
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ВИРУСЛАРЫ ЈАЈАН МӘНӘНӘЛӘРЛӘ МҮБАРИЗӘ
ТӘДБИРЛӘРИ BƏ ХӘСТӘЛИКЛӘР
Бу мәгсәд үчүн агротехники, селексија во кимјәви
үсуллардан истифадә стмәк лазымдыр.
Агротехники үсул. Бу үсулла вируслары јајан мәмоııə во башга һошәратларын вурдуғу зијаны азалтмаг во
тамамило ләғв стмәк үчүи осасон агротехники тодбирлор комнлекспии дүзкүн вә вахтыида һојата кечирмәк
лазымдыр. Бу комилсксдо картоф әкиплоринин јерлошдирилмоси, сортларын сечилмәси, кејфијјәтли тохум
материалыидан нстифадо еднлмоси, тохумлуг картофун
чүҹәрдилиб окилмосн. вахтлы-вахтында суварылма во
сайр тәдбирлорин һојата кечирнлмәси нозәрдә тутулур.
Мосолон, картоф иајызда во јахуд еркән јазда ҹүҹәрдилмиш јумруларла окилсо во бүтүн агротехники тәдбнрлор дүзкүн һојата кечирилсо, картофун бирпнҹи моһсулу пјуи ајыиым әввәлиндә јетишәр. Бсләликло, мононолорин вурдугу зијан азалар. Јај окпни август ајында кечнрнлсо, икинчи мәһсул октјабрда јыгылса, јүксок кејфнјјотли тохум истеһсал олунар.
Кимјәви үсул. Агротехники тодбирлор комплексииин
дүзкүи һәјата кечирилмосииә бахмајараг, һава шорантиндои асылы олараг бо’зи иллордә мәноиоләр интенсив
пнкшнаф едир. Бело һалларда мәнонәләрн кимјовн јолла
гырмаг лазымдыр. Точрүбо замапы картофу 70 фаиз
сајфос препараты илә чплодикдо (Нектара 2,8 кило
грам) јахшы нәтнҹә алыимышдыр. Сајфос (2,8 кило
грам) препаратыны 600 литр суда әритмок во чнләјичилор васитәсило биткинин јерүстү һиссәснио чило.мок
лазымдыр. Картофун јерүстү һиссәсини машынларла
бичдикдо до пис нәтиҹә алынмыр.
Селексија үсулу. Бу үсулла мәиәнәләрә гаршы мүбаризо апармаг могсәди илә картофун јени давамлы
сортларынын јарадылмасы нәзордә тутулур.
Картофун S. polyaclenum, S. tariense ıı S. berthaullii
јабаиы нөвләрн мәионәләр јарпага гондугда онлары
моһв едир. Бу картоф нөвләринин јарпагларында хүсуси түкчүкләр мөвҹуддур. Мононәлор јарпага отурдугда түкчүкләрдәи гара рәнкдо хүсусн јапышган ширә
бурахылыр, моиоиоләр јарпаға јапышыр, һорокот едо
бил.мәјорок моһв олур. Бу нөвлор васнтоснло селекснја үсулларыидам истифадә едәрок монәпәлоро гаршы
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.давамлы сортлар јаратмаг мүмкүндүр. Картоф сортлары мәыәнәләрә гаршы давамлы олдугда мәһсулдарлыг
мүтләг артмалыдыр.
Фитофтороз хәстәлији (Phyiophtora infesias (Moat)
de Barg) вә јахуд картоф көбәләји (1-ҹи шәкил). Бу
:Көбәлок әсасән картофун бөјүмә вә инкишафынын тәхминән орталарында рүтубәтлм вә мүлајим иглим шәраитиндә фәалијјәтә башлајыр. Одур ки, бу хәстәлик
әсасәи дағәтәји вә хүсусилә дағлыг рајонларда карто
фун мәһсулдарлығыиа мәнфи тэ’сир көстәрир. Респуб.ликанын суварылан аран зонасында картоф фараш јетишдијиндән вә lıaвада нисби рүтубәт аз олдуғундан
бу көбәләк там иикишаф едиб картофун мәһсулдарлығына ҹидди зијан вурмур.
Демәли, республиканын дағлыг зонасында бу хәстәлик тәхминән ијул ајы әрзиндә һава шәраитн әлвериш-ли (мүлајим исти вә рүтубәтли) ксчәрсә, шиддәтли
инкишаф едир вә бэ’зи илләрдә картофун мәһсулдарлығыиы тамамилә јоха чыхардыр. Мәһз буна көрә до
.ајры-ајры рајонларда бу хәстәлијин башвермә вахтыпы
агрономлар дүрүст тә’јин етмәли вә она гаршы экс
тәдбирләр һәјата кечирмәлидирләр.
Хәстәлијин әламәтләри. Фитофтороз хәстәлијннип илк
әламәтләри биткинин алт јарпаглары үзәриндә түнд
гонур ләкәләр шәклиндә мүшаһидә олуиур. Хәстәлән;миш вә сағлам тохумалар арасында ағ рәикли ләкә.ләр әмәлә кәлир ки, буплар да көбәләјин спорларыдыр.
Иғлим шәраити әлверишли кечдикдә хәстәлик бир нечә
күн әрзиндә бүтүн биткини бүрүјүр вә ону мәһв едир.
Картоф јумрулары әсасән чөлдә мәһсул јығыланда
јолухур. Јумруларын үзәриидә күл рәнкли гонур ләкәләр мүшаһидә олунур. Јумруну кәсдикдә онун тоху.маларында ләкәләр көрүнүр. Белә јумрулары апбар.ларда сахладыгда чүрүјүр. Хәстәлији әмәлә кәтирән
көбәләкләр битки галыгларында вә хәстә јумруларда
галыр вә јенидән картофа кечир.
Мүбаризә тәдбирләри. Картоф јығыландан сонра вә
•сахлама аибарларыиа көндәрнлмәздән габаг бүтүн хәстә јумрулар чыхдаш едилмәлидир. Әкиндән габаг тохумлуг картоф јеиидән јохланылмалыдыр. Тохумлуг кар
тоф ҹүҹәрдиләркән 0,02 фаизли мис купоросу мәһлулуида ики дәфә исладылмалыдыр. Минерал күбрәлори
торпаға верәркән һәр һектара 4 килограм мис-сулфат
.32

верилмәли, ҹүҹортиләр алынандан соира онлары 0,1
фаизли мис купоросу мәһлулу илә чиләмәк лазымдыр.
Биткиләр гөнчә әмәлә кәтирдијм вахт онлары hop он
куидән бир 75 фаизли поликарбасшшн 0,4 фаизли мәһа

ч

1-чн шэкпл. Фитофтороз хәстолији. 2-чн ШӘКИЛ. Ади ДӘМКИЛ ХӘСТӘЛИЈИ

лулу ило, ј з ’нп бир һектар саһәјә 2,4 килограм поликарбасиии 600 литр суда һәлл едәрәк чнләјирләр. Поликарбаспи олмаса, 3 килограм синебими, 3,2 килограм
купрозаны 600 литр суда һәлл сдорок саһәјә чиләмәк
мәслоһәтдир.
Фитофтороз хәстолпји мушаһидә едилмиш картоф
әкинләринии јерүстү һиссәси мәһсул јығылмаздан габаг магнсзиум-хлоратла (Нектара 30 килограм) чиләнмәлидир.
1535—3
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Јумрулар јығылдыгдан сонра мүтләг ачыг һавада гурудулмалыдыр. Картофу сахлама анбарларына дашымаздан оввәл хәстә јумрулардан тәмизләнмәлидир. Әсасән фитофтороза гаршы давамлы сортлардан истиФадә-

3-чү шәкнл. Фузарноз хәстәлији.

4-чү шәкил. Гараајаг хәстәлијн.

едилмәлидир. Чохиллик тәдгигатлардан ашкар олмушдур ки, фитофтороза гаршы нисбәтән давамлы сортлар
бунлардыр: Гатчински, Темп, Лјубиметс, Огонјок вә
Әмири.
Ади дәмкил хәстәлији. Хәстәлијии бир нечә нөвү вардыр. Хәстәлијии төрәдиҹиси бактеријадыр (2-чи шәкил).
Республнканын әразисиидә әсасән ади дәмкнл хәстәлији даһа чох јајылмышдыр. Ади дәмкил хәстолијн кар
тоф јумруларында чох дорин олмајан чөкәкләр әиәло
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котирир. Хәстәлији төрәдән бактеријалар узуи мүддәт
торпагда гала билир вә орадан картоф јумруларыны
јолухдурур. By хәстәлијо гаршы агротехники во тәшкилати тәдбирләрдон башга, әкиндән габаг 80 фаизли
ТМТД-дәи 2,5 кило
грам көтүрүлүр BƏ
3 фаизли суспензија мәһлулу һазырланараг тохумлуг јумрулара чиләнир. Бмр
том картофа тәхминән 70 литр мәһлул
лазымдыр.
Фузариоз хәстәләји (гуру чүрүмә
во јахуд солухма).
Бу хәстәлијин ады
ону төродон көбәләјин адыидан көтүрүлмүшдүр
(3-ҹү
шокил). Бело ки,
хостәлији ејниадлы
көбәләк әмәлә котирнр. Хәстәлик әеасән республиканым
apan рајоиларында
биткилор
чмчокләјәндә мүшаһидә едилир. Хәстолик инкишаф етдикчә битки
тәдрмҹәм арадан чыхыр,
мәһв олур.
Хостолији
төрәдән
көболоклор биткпјә
5-чи шокил. һолговн чүрумә хәстәлиЈи.
көк системи васитәсило дахил олур. Көболокләр торпагда гышлајыр.
Гараајаг хәстәлији. Хәстәлији бактеријалар төродир
(4-ҹү шәкил). Хәсто биткиләрии бөјүмо просеси тамамилә позулур, оилар саралыр во мәһв олур. Хостәлик
әсасән тохумлуг јумрулар васитәсило јајылыр. Бактеријалар торпагда, битки галыглары во картоф јумрулары үзәриндә гышлајыр. Хәстәлик рүтуботли торпагда
даһа чох јајылыр.
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Һәлгәви чүрүмә хәстәлији. Хәстәлији бактеријалар
төрәднр. Хәстәлик картоф јумрулары илә јајылыр (5ҹи шәкил). Хәстәлијә тутулмуш биткиләр солухур BƏ
мәһв олур. Хәстә јумрулары сахладыгда чүрүјүр.
Јухарыда гејд етдијимиз фузариоз, гараајаг вә һәлгәвн чүрүмә хәстәликләри илә мүбаризә апармаг мәгсәди илә нөвбәли әкин системино чидди риајәт олуималы,
мәһсул јығылдыгдан сонра, адәтән битки галыглары,.
кәсик, чүрүмүш вә хырда картоф јумрулары атылмалы,
векетасија дөврүндә солухмуш вә хәстә биктнләр саһәдән
чыхарылмалы вә мәһв едилмәлидир. Сахламаг үчүн јалныз сағлам јумрулар сечилмәли, анбарлара дашынмалы,
рүтубәт 80—90 фаиз, температур 3—4°С олмалыдыр. х

КАРТОФУНЗИЈАНВЕРИҸИЛӘРИ
BƏ OHЛАРЛА МҮБАРИЗӘ ТӘДБИРЛӘРИ
Колорадо бөҹәји (LeptiroUırsa decomlinlata Say). Кар
тоф биткисинин ән горхулу зијанвериҹисидир. Илк дәфә Гусар рајонупда мүшаһидә едилмиш вә гыса мүддәтдә Кировабад—Газах зонасына јајылмышдыр. Дәгиг
һесабламалара көрә, Колорадо бөҹәји картофун мәһсулдарлығыны 30 фаиздән 90 фаизә гәдәр азалда билир.
Бу бөҹәк аран рајонларыида торпағын 10—15, дағлыг
рајонларында исә 20—30 сантиметр дәринлијиндә гышлајыр. һаванын температуру 12—15°С вә торпағын сәтһиндә исә 10—12°С оланда Колорадо бөҹәји иикишафа
башлајыр. Республикамызын торпаг вә иглим шәраити
Колорадо бөҹәји үчүн әлверишлидир. Одур ки, аран
рајонларында 2—3 нәсил вердији һалда, дағәтәји вә
дағлыг рајонларында 1—2 нәсил верир. Колорадо бөҹәји чох сүрәтлә инкишаф едир. Бир диши фәрд картоф
јарпағымын алт һиссәсиндә 2500-ә гәдәр јумурта гојур.
Јумуртадан чыхам сүрфәләр 2—4 һәфтә әрзиндә јашыл
јарпагларын үзәрмндә фәалнјјәтә башлајыр. Тәбии шәраит дәјишилдикдә, мәсәлән, һәддиндән артыг исти олдугда бөҹәкләр асанлыгла торпаға дахил олур вә јај
јухусуна далыр.
Мүбаризә тәдбирләри. Векетасија дөврүпдә тәхмииән һәр биткидә 2—3 әдәд бөҹәк вә 10—12 әдәд сүрфә көрүнүрсә, ашағыдакы дәрманларып бири илә, јә’ни 80
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фаизли хлорофосдан 3, 30—35 фамзли фазалондан 2, 80
фаизли дихлордаи 0,6 во јахуд валатондан 1,5 килограм
көтүрулур вә 600 литр суда һәлл едиләрәк бир һектар
саһәјә чиләнир. Ејни дәрмапла ики дәфә чиләмәк олмаз. Јахшы олар ки, һәр тәсоррүфат јухарыда адларыны чәкдијимиз дәрманларын һамысыны алсын вә мүбаризәни дүзкүн тәшкил етсин. Сәнајемиз инди јени
преиаратлар да истеһсал етмәк үзрәдир. Омлары да
нөвбәләшдирмо үсулу илә дүзкүн тәтбиг етмәјә чалышмаг лазымдыр. Адәтән икинҹи чиләмә 2 һәфтәдән сонра апарылыр. Әкәр ики чиләмә там еффект вермәмишдирсә, оида учунчү дофә чиләмә апарылмалыдыр. Чиләмәләри сәмәрәли апармаг вә мүһити чиркләндирмәмәк мәгсәди илә Колорадо бөҹәјмнә гаршы апарылан
кимјәви мубаризә тәдбирләршш фитофтороза гаршы
апарылан мүбаризә тәдбирләри илә бирлошдирмок даһа
фајдалы оларды.
Пајызлыг совка. Республикаиын аран рајонларыида
бу зәрәрвериҹи кениш јајылмышдыр. Бу зонада o, үч
нәсил верә билир. Тыртыллар гыш дөврүнү торпағын
10—15 сантиметр дәринлнјиндә кечирир. Јаз—јај мөвсүмүндә гышламаиы бптирмиш тыртыллар торпағын шум
гатында тәсадүф етдикләри мүхтәлиф битки һиссәләри
илә гндалаиыр.
Мүбаризә тәдбнрләри агротехники гајдалара дүзкүн
әмәл едилмәси илә—торпағыи һазырланмасы, нөвбәли
әкин системинин дүзкуи тәтбиги, 2 фаизли хлорофос
мәһлулу ило чиләмә апармагла һәјата кечирилир.
Картоф мәнәнәси. Вирус хәстәликләрини бу мәнәнә, хүсусон онун ганадлы формалары јајыр. Бу зәрәрвериҹи аран рајонларында мај—ијум, орта дағлыг рајонларында исә ијун, ијул, август ајларында даһа фәал
олур. Мубаризә үсулу Колорадо бөҹәји во пајызлыг еовкада олдуғу кимидир.
Картоф нематоду (Globodera roslocchensis Wol). Бу
зијанвериҹи ило јолухмуш биткиләр бојҹа зоиф, хырда
во назик көвдәли олур. Јарпаглар ашағыдан саралыр
вә төкүлүр. Көк системи чох зәиф инкишаф едир. Бә'зәи зијаивериҹиләрип мигдары аз оланда картофу газаи
вахт онлары битки көкләриндә көрмәк олур. Бу зијанвериҹи 8—10 күн торпагда гала билир. Абшерон јарымадасыида бу зијаивериҹи чох јајылмышдыр. Буна
көрә дә 1958—1960-ҹы илләрдә АбШеромда картоф ие37

матодунун биткинин мүхтәлиф сортларында јајылмасы
өјрәнилмишдир. Бу мәгсәдлә һәр картоф сортундан 25
битки көтүрүләрәк, үч тәкрарда зијанвериҹинин орта
јајылма фаизи муәјјәнләшдирилмишдир.
Бүтүн картоф сортлары нематодла зәдәләнир. Лакин
зијанвермә интенсивлији сортлардан асылы олараг дәјишир.
Картофун хәстәлик вә зијанвериҹиләри илә мүбаризәдә ән фајдалы үсуллардам бири селексија үсулудур
ки, бу јолла фитофтороза, Колора;|;о бөҹәјииә вә нема
тода гаршы нисбәтән давамлы сортлар јарадылыр вә тәсәррүфатларда тәтбиг едилир.
Мүшаһидәләрә көрә, Америка сорту Кеннебек, Алманија сорту Аквила, Антинема вә һибридләрдән 70—175,
72—902, 72—263 Колорадо бөҹәјинә гаршы нисбәтән
давамлыдыр.
Америка сорту Катадин, Алманија сорту Норза, һибридләрдәи 8—147, 72—648, 70—533, 72—614, 72—883,
72—755, 72—562, 72—563, 72—302, 72—303 вә сайр Коло
радо бөҹәјннә гәршы чөл шәраитиндә давамлыдыр, јә’ни
бу сорт вә һибридләри бөҹәкләр чох надир һалларда јејирЛорх, Прнјекулски-ранни, Мажестик, Епрои, Форан,
Вармас, Столовы-19, һибридләрдәп 72—312 вә саир
Колорадо бөҹәји тәрәфиндән чох јејилир вә онлар бөҹәјә гаршы давамсыздыр.
КАРТОФУН АГРОТЕХНИКАСЫ
BƏ ПЕРСПЕКТИВЛИ СОРТЛАРЫ
Республиканып торпаг вә иглим шәраитм мүхтәлиф
олан зоналарында јүксәк картоф мәһсулу јетишдирмәк
үчүп картофун сортларына, беҹәрилмә технолокијасына
вә тохумчулуға дамр тәдбирләр комплекси һәјата кечирилир ки, биткиләрин тәләбаты мүмкүм гәдәр там
өдәнилсин. Јерли шәраитә ујғун сортлар сечднкдә оиларын кенетик әсасларына, һаванып јүксәк температуруна вә гураглыға фикир вермәк лазымдыр. Чүнки ејни
сорт мүхтәлиф шәраитдә өзүнү ҹүрбәҹүр апарыр.
Јетишмә мүддәтләринә көрә картоф сортларыиы ашағыдакы груплара ајырмаг олар: тезјетишәнләр—векетасија дөврү 80—90 күн, орта мүддәтдә јетишәнләр—
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векетаеија дөврү 90—130 күи вә кеҹјетишәнләр—векетаснја дөврү 130 күндән чох олан.
Республикамызда тезјетишәи Пријекулски-ранни, ор
та мүддәтдә јетишән Мажестик, Огонјок вә орта кеҹјетишәм Лорх сортлары рајонлашдырылмышдыр. Картоф
әкинп бмр гајда олараг рајонлашдырылмыш сортларла аиарылмалыдыр. Республикада рајоилашдырылмыш
вә перспективли картоф сортлары ашағыдакылардыр.

6-чы шәкнл. Пријекулски-ранни сорту.

Тезјетишән Пријекулски-ранни сорту. Бу сорт Латвија республикасынын Пријекул тәчрүбә стансијасында
Коблер вә Јубел картоф сортларымын һибрндләшдирилмәсиндән алыимыш вә 1965-ҹи илдән Азәрбајҹанда ра(јонлашдырылмышдыр (6-ҹы шәкил). Бу сорт картоф39

дан бпр илдэ ики мәһсул алмаг үчүн элверншлидир,
тез јетишир, јахшы чичәк ачыр. Лакни чичәкләри тез
солур, рәнки ағдыр. Хэрчэнк хәстәлијинә давамлыдыр.
Дэмкнл, фитофтороз, вирус хәстәликләринә вә еләҹз
дэ механики зәдәләнмәләрә гаршы давамсыздыр. Сахланылдыгда јахшы галыр. Сағлам јумруларла әкилднкдә јүксәк мәһсул верпр. Јумруларда нишаста 12—14
фаиз, зүлал 2 фанз во C витамини 15 миллиграм-фаиз
тәшкил едир. Јумруларын рәнки ағ, формасы нсә кирдә-овалдыр. Ҹүҹәртиләри бәиөвшәји-гырмызыдыр. Колу
хырда, јарпаглары исо ирп вә чох олур. Көвдәләри јашыл рәнкдәдирк Суварма шәраитиндә бир һектар әкии
саһәсиндән 180—200 сентнер мәһсул всрир.
ЛОРХ. Бу сорт РСФСР Картофчулуг Институтунда
Свнтез вә Смысловскн картоф сортларынын һибридләшдирнлмәсиндән алынмышдыр.
Орта кеҹјетишәндир.
Колу һүидүр, шахәләнәндир вә јарпаглаима дәрәҹәси
ортадыр. Чичәјнн рәики ачыг бәнөвшәји-гырмызыдыр.
Бу сорт рсспубликада 1940-ҹы илдои рајоилашдырылмышдыр. Хәрчәнк хәстәлијинә тутулур. Механики
зәдәләрә давамлыдыр. Мәһсулдарлығы јүксәкдир. Кә'добәј сортсыиағы мәнтәгәсиндә 1978—1982-ҹи плләрдә
143 сентиср моһсул вермишднр. Дад кејфијјәти јахшыдыр. Тәркибнидә нишастаиын мигдары 14— 16 фаизә
гәдәр, зүлал 2 фанзднр. Јумруларып рәики ағ, форма
ми кирдә-овалдыр. Ҹүҹәртиләрп бәнөвшәји-гырмызыдыр.
МАЖЕСТИК СОРТУ. Бу сорт өлкәмиздә 1931-ҹи
илдә рајонлашдырылмышдыр. Орта мүддәтдә јетишәпдир. Вирус, дәмкил во фитофтороз хәстәликләринә ту
тулур. Хәрчәик хәстәлијино давамлыдыр. Мәһсулдарлығы јүксәкдпр. Республикамызыи дағлыг рајонларында 180—200 сентнерә гәдәр мәһсул верир. Јумруларын
тәркнбнмдә нишастанын мигдары 15 фаизә гәдәрдирСахланылдыгда јахшы галыр. Бу сорт гураглыға нисбәтәп давамлыдыр. Јумруларын рәпкп ағ, формасы
узунсов олур. Ишыгда әмәлә кәлмиш ҹүҹәртиләр шаршәкиллндир. Ағ чнчәк ачыр вә чох һалларда тохум
всрир. Колу һүндүр, көвдәләри јоғун олур.
ОГОНЈОК. Бу сорт Белорусија Елми-Тәдгигат Кар
тофчулуг вә Мејвә-Тәрәвәзчилик Институтунда Аквила
вә 9170 нөмрәли сортларын һибридләшдирилмәсиидән
алынмышдыр (7-ҹи шәкил). Орта јетишәндир. Мәһсулдарлығы вә јумруларын дад кејфијјәти јахшыдыр.
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Хәрчәнк хәстәлијино во фитофтороза гаршы давамлыдыр. Јумрулары ar, при во кнрдә-овалдыр. Чпчәкачма дөвру узундур. Чичоклори бәиөвшәји-гырмызы, чичәк ләчәкләринмн кәиарлары ағдыр.
Өлкәмизин
бир
чох
вилајәтлорипдə рајомлашдырылмышдыр. Чохиллик
тәҹрубәләр BƏ Дөвләт сортсыиағында
јүксок мәһсул илә
фәргләпмииЈ во республиканын дағлыг
рајонларыпда јетишдирилмәк үчүн 1982ҹи млдоп рајонлашдырылмышдыр. 1978
— 1982-ҹи
илләрдо
Кәдобәј сортсыпагы
моитәгәсиидә
һәр
һектардан орта һесабла 197 септиер
мәһсул вермишдир.
Чохиллик тәҹрүбәләрә әсасән Азорбајҹаиып
дағлыг,
дағотәји вә суварылан аран рајопларында
ашағыдакы
јүксәк
мәһсуллу,
хәстәлик вә знјаивсриҹиләрә гаршы давамлы јеии (тсзјетишән вә орта тез*
јетишәи)
картоф
сортларыны əkmək
7-чи шәкил. Огонјок сорту.
колхоз вә совхозларымыза төвсијә едилир.
ПРИОБСКИ. Бу сорт Марымски селексија стансиасыида Прнјекулски-ранни во Нарымски сортларынын
шбридлошдирилмоспидои алыимышдыр. Тсзјетпшән,
■ахландыгда јахшы галаи во мәһсулдарлығы јүксәкдир.
(әрчәнк хәстәлијинә гаршы давамсыз, фитофтороз,
м

дәмкил 1зә гараајаг хәстәликләрннә гаршы исо давамлыдыр. Јумрулары ағ, узунсов вә кирдәдир. Уҹ һиссәси
басыг олур.
Колу орта һүндүрлүкдә вә дағыныгдыр. Чичәкләрин
рәнкн ачы! бәнөвшәји-гырмызыдыр. Чохиллик тәҹрүбәләрдә чох тезјетишән перспектив сорт кими фәргләнмиш, бир һектар саһәдән орта һесабла 150—160 сбнтнер мәһсул вермишдир.
ВАРМАС. Бу сорт Јыгев селексија стансијасында
Лајма вә Катадин сортларынын һнбрндләшдирилмәсиндән алынмышдыр. Сорт тез јетишир. Мәһсулдарлығы јүксәк, дад кејфијјәти јахшыдыр, сахландыгда јахшы галыр, хәрчәнк, фитофтороз, ади дәмкил вә вирус^
хәстәликләринә гаршы давамлыдыр.
Јумрулары ағ, при, овал вә кирдә-овал формаларда
олур. Јумрунун үзәриндәки көзҹүкләрин рәнки мавибәнөвшәјидпр. Колу һүндүр, көвдәләри јоғун, јарпаглары ири вә парлаг олур. Чичәкләмә дөврү гыса, чичәјин рәики исә ағдыр. Республиканын дағәтәји вә суварылан apan рајонларында ои пл әрзиндә ӨЈрәнилмишдир. Бир һектар саһәдән 170—200 сеитнер мәһсул верир.
Ј1АЈМДОТА. Бу сорт Пријекулски селексија стан
сијасында Мажестик вә Експорт сортларынын һибридләшдирилмәсиндән алыимышдыр. Орта тезјетишәндир.
Дад кејфијјәти јахшыдыр. Јумрулары ири, јасты узун
сов вә габығы ағдыр. Колу орта бојлу, јарпагларынын
рәнки парлаг јашылдыр. Чохлу чичәк ачыр. Хәрчәнк
макроспориоз вә гараајаг хәстәлнкләринә гаршы давам
лыдыр. Сорт перспективли һесаб едилир. Республика
нын дағәтәји вә суварылан аран рајонларында јүксәк
мәһсул верир. Чохиллик тәҹрүбәләр нәтиҹәсипдә тәсәррүфат сынағыпда 180—190 сентнер мәһсул јығылмышдыр.
Ј1ЈУБИМЕТС. Бу сорт РСФСР Картофчулуг Инсти
туту ну н Москва селексија тәҹрүбә стаисијасында һинденбург вә 5419—44 нөмрәли сортларын һибридләшдир нл мәси ндə н a л ынм ышды р.
Орта јетишәндир. Мәһсулдарлығы јүксәк олуб, дад
кејфијјәти јахшыдыр. Сахландырда јахшы галыр. Хәрчәнк, фитофтороз, чүрүмә вә вирус хәстәликләринә гар
шы нисбәтән давамлыдыр. Формасы овал олуб, јумрулары ағ вә иридир. Көзҹүкләр инкишаф етдикдә бәнөвшәји-гырмызы рәнкдә олур. Чичәкачма дөврү гыса,
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чичәјин рәнки ағдыр. Орта һесабла һәр һектардан 190—
240 сентнер мәһсул верир. Республикамызын дағәтәјн
вә суварылам apan рајонлары үчүи перспектив сорт heсаб еди лир.

8-чн шэкнл. Гатчински сорту.

ГАТЧИНСКИ. Бу сорт Шимал-Гәрб Кәид Тәсәррүфаты Елми-Тәдгигат Ииститутунда Пријекулски-ранни сорту илэ вирус хәстәликләринә гаршы давамлы
382—48 нөмрәли картоф сортларынын һибридләшдирилмәсиндән алынмышдыр (8-ҹи шәкил).
Сорт орта јетпшәндир. Сахлаидыгда јахшы галыр.
Мәһсулдарлығы јүксәк олур вә дад кејфијјәти јахшыдыр. Чохиллик тәҹрүбәләр иәтиҹәсиидә (дағлыг зонада) 250—350 сентиер мәһсул јығылмышдыр. Республикымыз үчүи перспектив һесаб едилир. Чохлу чпчәк ачыр.
Чичәјин рәнки бәиөвшәји-гырмызыдыр.
Хәрчәнк, фитофтороз, гараајаг, ади дәмкил вә вирус
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хәстәликләрино гаршы нисбәтән давамлыдыр. Јумрулары ағ, ири вә кирдә формададыр. həp јумрунун орта
чәкиси 150—155 грам олур.
ТЕМП. Бу сорт Белорусија Елми-Тәдгигат Картофчулуг во Мејвә-Тәрәвәзчилик Институтунда Олез вә Ми
ра сортларыныи һибридлошдирилмәсиндон алынмышдыр (9-чу шәкил). Кечјетишондир. Дад кејфијјәти ја^шы, нишасталылығы вә мәһсулдарлығы јүксәкдир. Xəpчәнк, фитофтороз, ади дәмкнл хәстәлнкләринә гаршы
давамлыдыр. Колу һүндурдур. Чичокләри хырда вә рәнки ачыг-.мавидир. Республикамыз үчүн перспектив сорт
heca б олунур.
Күбрәләмә системи. Картофчулугда вачиб агротех
ники тәдбирләрдән бири до күбрәләрин тәтбигиднр.
Картоф јүксәк мәһсулдар битки олдуғуна көрә торпагдан чохлу гида маддәси алыр. Бело ки, картоф биткиси һектардан 100 сентнер мәһсул верирсә, онун әмәлә кәлмәси үчүн 48 килограм азот, 103 килограм калиум
во 22 килограм фосфор туршусу толоб олунур. Мәһсул
150 сентнер оларса, онда торпага 60 килограм азот, 250
килограм калиум во 34 килограм калиу м-оксид и вермок лазымдыр.
Күбрәләмә системинә әсас во әлавә јемләмә шәклиндә верилән күбрәләр дахилдир.
Торпагын физики хассәләринин јахшылашдырылмасында үзви күбрәләрдән пејин хүсуси рол ојнајыр. Пејин габагчадан тазырланмалыдыр. Там јанмамыш пејинин тәркибиндә 0,5 фаиз азот, 0,25 фаиз фосфор, 0,6
фаиз калиум вә хејли мигдарда калсиум, магнезиум,
әһәнк дашы, дәмир во башга надир елементләр вардыр.
Бу елементләрин чамысы картоф үчүн сои дәрочә оһомијјәтлидир. Там јанмыш пејинин торкибиндә исә 0,7
фаиздән 2 фаизә гәдор азот, 0,3 фаиздән 1,2 фаизә гәдәр фосфор во 0,9 фаиз калиум вардыр.
Пејинин торпага верилмэ нормасы республикамызын
мүхтәлиф зоналарындан асылы олараг дәјншир. Мәсәлән, дағлыг вә дағәтәји зоналарда hop һектара 40—60,
Ләнкоран—Астара зоналарында 60—80, нәһајәт, еуварылан аран зопада 40—50 тон пејин вермәк мәсләһәтдир.
Республикамызын колхоз во совхозларында кениш тәтбиг олунан әлверишли пејин иормасы бир һектара 30—40
тондур- Лакин бо’зи јерлордә агротехники гајдалара риајәт олунмајараг, һектара ҹә.ми 5—10 тон пејин верилир.
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9-чу шэкил. Темп сорту.
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Картофун гида илэ тэ’мин олунмасында минерал
күбрәләрин дэ ролу бөјүкдүр.
Тәдгигатлар көстәрир ки, республиканын Кирова
бад—Газах зонасы торпагларында, тэ’сиредичи маддэ
һесабы илә N90 P 120 K90 дозасында минерал күбрәләр верилдикдә, јүксәк картоф мәһсулу алыныр. Губа—Хачмаз зонасынын дағлыг һиссәсиндәки шабалыды торпаглара исэ N 120 P 120 K 150 дозасында минерал күбрәләр вермэк мәсләһәтдир.
Минерал күбрәләрдән пајызда шумалтына фосфор
күбрәси нормасынын 60 фаизи верилмэлидир.
Азот вэ калиум күбрәләринин 50 фаизи, фосфору/ı
40 фаизи торпаға әкиндән габаг, галан һиссәләри исэ
гөнчәләмәнин башланғыҹыпда әлавә јемләмә кими верилмәлидир.
Картоф үчүн ән јахшы калиум күбрәси калиумсулфат һесаб олунур. Бунлар олмадыгда исә аз мигдарда калиум-хлор вә оҹаг күлү дә вермәк олар. Әкиндән
ғабаг күбрәләри картофәкәп СН-4Б вә саир маркалы
машынларла да вермәк мүмкүндүр. .
һазырда кимја сәнајемиз мүрәккәб минерал күбрәләрдән амофос вә нитрофос истеһсал едир.
Амофосун (NH4 H 2 P 0 4 J' тәркибиндә 11 — 1 2 фаиз азот»
46—60 фаиз фосфор вардыр. Күбрә әсасән ноғуллашдырылмыш һалда истеһсал олунур. Бу күбрәнин бир
сентнери 2,5 сентнер суперфосфаты вә 0,35 сентнер
аммониум шорасыны әвәз едир. Нитрофосун тәркибиндә азот, фосфор вә калиум күбрәләри вардыр. Бу кубрэләр дә бнр нечә ҹүрдүр: тэркибиндэ 1 2 фаиз азот, фос
фор, калиум олан азот-сулфат туршусу; тэркибиндэ
N—13, Р 2 О5 —Ю вә К 2 О—13 фаиз олан азот-сулфат;
тэркибиндэ 16 фаиз N, К2О вә Р2О5 олан азот-фосфор
туршусу.
Картофун мәһсулдарлығыны артырмаг үчүн «јашыл»
күбрәләрдән—сидератлардан (чел нохуду, шабдар, јонҹа вэ с. биткиләр) истифадә етмәк олар. Бу мәгсәдлә
һәмин биткиләрин сәпинини елә апармаг лазымдыр ки,
пајыз шумуна гәдәр онлар күтләви чичәкләмәјә чатсынлар. Шумгабағы саһәни ики истигамәтдә елә дискләмәк лазымдыр ки, бу биткиләрин күтләси тамамилә
доғранылсын вэ шумлама вахты торпаға јахшы гарышдырылсын.
Гејд етмәк лазымдыр ки, күбрәләрин тэ’сири сува46
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рылма шәраитнндә даһа да артыр. Абшеронда апарылмыш тәҹрүбәләр көстәрмишднр ки, һәр һектара 2 сентнер аммониум шорасы, 3,5 сентнер суперфосфат, 2,5
сентнер калиум 40 тон пејинлә бирликдә верилдикдо
картофун мәһсулдарлығы хејли артыр. Картофун мәһсулдарлығыны артырмаг үчүн микрокүбрәләрдән синксулфат, бактериоложи күбрәләрдән исә азотобактерин
бөјүк рол ојнајыр. Бу күбрәләрин мәһлуллары I тон тохумлуг картофа 1 литр һесабы илә чиләнир.
КАРТОФ ЈУМРУЛАРЫНЫН
ӘКИНӘ ҺАЗЫРЛАНМАСЫ BƏ ӘКИН
МҮДДӘТЛӘРИ
Картоф мәһсулунун артырылмасында әкин материалынын кејфијјәтн вә онун әкингабағы һазырланмасынын бөјүк әһәмијјәти вардыр.
Картоф јумруларыны мәһсул јығылан дөврдән әкинә һазырламаг лазымдыр.
Тохумлуг саһәләрдән јығылмыш картоф биринҹи
нөвбәдә 4 група ајрылмалыдыр. Чох хырда вә кәсилмиш јумрулар (25 грама гәдәр) һејванлар үчүн јем
кими истифадәјә верилмәлидир. Чәкиси 25 грамдан 50
грамадәк олан јумрулар хырда, 50 грамдан 80 грамадәк оланлар орта вә 80 грам вә ондан артыг чәкидә
оланлар ири сајылыр. Јумрулар груплашдырылан вахт
хәстә вә зәдәләнмишләр чыхдаш еднлмәлидир.
Тәҹрүбәләр көстәрмншдир ки, 50—80 грам вә даһа
артыг чәкили картоф јумруларыны әкдикдә мәһсулдарлыг даһа јүксәк олур.
Јумруларын ҹүчәрдилмәси. Әкиидән габаг јумруларын ҹүҹәрднлмәси чох ваҹиб агротехники тәдбир олуб,
онларын торпаг сәтһинә тез чыхмасына шәраит јарадыр. Тохумлуг картоф јумруларынын ҹүҹәрдилмәси фараш мәһсул вә јүксәк кејфијјәтли тохум материалынын
алынмасы үчүн чох әлверишлидир.
Јумрулары ишыгда ҹүҹәртдикдә ҹүҹәртиләр чох
узанмыр, мөһкәм олур, әкиндән габаг аз гырылыр вә
буна көрә дә даһа јахшы иәтиҹә верир. Картоф јумруларынын ишыгда ҹүҹәрдилмәси әкинә 1,5—2 ај галмыш башлаиыр. Бунун үчүи јумрулар истилији 13—
16°С олан отагда ики картоф галынлығында сәрилә47

рок во ja контејмерләрдә ҹүҹәрдилир. Бу мәгсәдлә алма, помидор во үзүм јешикләрипдән дә истифадә етмәк
олар. Лаким јумрулары јешикләрә слә јығмаг лазымдыр ки, ораја ишыг дүшсүн. Картофу һәмчинин полие
тилен пәрдәләрдән дүзәлдилмиш торбаларда да ҹүҹәр1’мәк олар. Бу һалда полиетилен торбаларын үзәриндә
hop 5—15 сантиметрдән бир 15—20 миллиметр диаметриндә дешикләр ачмаг лазы.мдыр кн, орада һаваланма
јахшы кетсин. Торбаларда јумрулар ејни сәвијјәдә јерләшдирилмәли, ортадан багланмалы вә дирәкләрдән^
асылмалыдыр. Белә олдугда јумрулара ишыг даһа јахшы дүшүр ки, бу да сағлам, мөһкәм вә јашыл ҹүҹәртиләрин әмәлә колмәсинә сәбәб олур. Картофу ҹүҹәрдәркән истилијни тэ'снр механизми бело олур: картоф јумруларыида ферментатнв просссләр сүр’әтләнир, көзҹүкләрдә бој маддәләринии мигдары артыр, картоф динҹлик
вәзијјәтиндәи чыхыр во картофуи бөјүмәсини вә инкишафыны сүр?әтләндирир.
Ҹүҹәртмәнин вахтыны 2 ајдан чох узатмаг олмаз,
чүнки кетдикҹо чүҹәртилор одуилашар, аиа јумрулардакы еһтијат гида маддәләриии, әсасән азотлу маддәләрнн мигдарыны азалдар ки, бу да тарлада ҹүҹәртилорин алынмасыны кеҹикдирәр, биткиләрин бөјүмәсини зәифләдәр во онларын вирус хәстоликләрннә тутулмасына сәбәб олар.
Картофун мәһсулдарлығы әкин мүддәтләриндән
чох асылыдыр. Әкин мүддәти кеҹикдирилдикдә јумруларын омәлә кәлмәси исти вахта дүшүр вә мәһсулдарлыг азалыр. Фараш вә јүксәк мәһсул алмаг үчүн онун
еркән јазда әкиними мүтлог ҹүҹәрдилмиш јумруларла
апармаг лазымдыр.
Тәдгигатлар көстәрмишдир ки, картофун оптимал
әкии мүддотләри суварылан аран рајонларында февралын 15-дәи мартын 15-док, дағлыг вә дағәтәји рајоиларда исә апрелин 1-дән 25-мә гәдәрдир.
Бирииҹи нөвбәдә тезјетишән картоф сортларыны ə k 
m ə k лазымдыр ки, јајда нстифадә олунсун. Чохиллик
тәҹрүбәләрдәи ајдын олмушдур ки, Абшерон шәраитиндә јени јығылмыш јумрулары ҹүҹәртдикдән сонра ав
густ ајыныи биринҹи онкүнлүјүндә әкдикдә даһа јахшы
нәтиҹәләр алыныр.
Республикамызыи дикәр рајонларында (суварылан
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арам һиссәси) јајда јығылмыш јумрулары ијул ајынын
икинҹи јарысында əkmək олар.
Картоф јумруларыны ҹәркәви үсулла əkmək даһа
әлверишлидир. Республиканын дағлыг вә дағәтәји рајомларыпда ҹәркә аралары 70, битки аралары 30, суварылан араи рајомларында исә ҹәрко аралары 60, бит
ки аралары исә 30 сантиметр олмалыдыр.
Јајда јени јығылмыш јумрулары әкдикдә чәркә араларынын 60, битки араларынын исә 20 сантиметр олмасы мәсләһәтдир. Республиканын дағлыг вә дағәтәји рајонларында бир һектар әкнн саһәсииә 47—48 мии бит
ки, суварылан аран рајонларыида исә 55 мин битки
əkmək лазымдыр. Белә олдугда јүксәк вә сабит мәһсул
јығылыр.
Картоф јумрулары дағлыг вә дағәтәји рајонларда 8,
суварылан а ран рајонларында 6—8, гышалты әкилдикдә исә 8—10 сантиметр дәрииликдә басдырылмалыдыр.
Әкин нормасы. Тохумлуғ картоф јумруларынын ирк
вә хырдалығыидан, еләҹә дә әкин үсулундан асылы оларағ һәр һектара әкии нормасы 2,5 тондан 3,5 тона гәдәрдир.
Биткиләрә гуллуг едилмәси. Республиканын бүтүн
картофәкән рајонларында картоф ҹүҹәртпләрп чыхмаға
башлајан кими саһәләрдә малалама апарылмалыдыр.
Малалама әмәлијјаты алаг отлары плә мүбаризә апармаг вә јахуд да јағышдан соира торпағын сәтһиндә әмәлә
кәлән гајсағы дағытмаг мәғсәдини күдүр. Бу әмәлијјат
«зигзаг» малалар васитәсилә апарылыр.
Дәмјә шәраитнндә күтләви чыхыш алыпандаи сонра биткинин ҹәркә арасыны беҹәрмәк лазымдыр. Бу
тәдбнр култпваторлар васитәсилә алаг отлары тамамилә мәһв едиләиә гәдәр вә јахуд јығымдаи сонра әмәлә кәлән гајсағы дағытмаг үчүи көрүлүр. Картоф колларыиын боју 18—20 сантиметра чатан кими бирииҹи
дибдолдурма, соиракы беҹәрмәләр исә тәләбата ујғун
олараг апарылыр. Картоф чичәк ачмаға башладыгда
икинҹи дибдолдурма иши һәјата кечирилир. Республи
канын суварылан аран рајонларында күтләви чыхыш
алынандан сонра торпағын рүтубәтиндәи вә биткиләрин үмуми вәзпјјәтиндәи асылы олараг саһә суварылыр
вә һәр сувармадан сонра ҹәркә араларында култивасија апарылыр вә алаг отларындан тәмпзләнир. Чичәк1535-4
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ләмә дөврүндән башлајараг картоф һәр 5—10 күидәп
бир мүтләг суварылмалыдыр.
Картоф јумруларынын јај әкиииндә күтләвп чыхыш
алынанадәк торпаг даим нәм вәзнјјәтдә сахлаиылмалыдыр. Бунуп үчүн дүзкүн суварма тәтбиг едилмәлидир.
Һербисидләрин тәтбиги. Алаг отлары чох олан саһәләрн ади агротехники үсулларла тәмизләмәк олмаз.
Бунун үчүм комплекс шәкилдә, јә’ни һәм агротехники,
һәм дә кимјәви мүбаризә үсулларындан истифадә едилмәлидир. Бу заман апарылан култивасија вә башга тәдбирләри азалтмаг олар.
Әкин саһәләриндә алаг отлары илә мүбаризә апармаг үчүн системли (дахнлдән тэ’сиредэн), контактлы
(хариҹдән тэ’сиредэн) вә сечиҹи тэ’сиредэн һербнсидләрдән истифадә едилир.
Контактлы һербисидләр бүтүн биткиләрин јарпагларына вә векетатив һпссәләринә дүшән кими онлары мәһв
едир. Одур ки, бу һербисидләри картоф ҹүҹәртиләри
алынмамыш тәтбиг етмәк лазымдыр. Бу типли һербисидләрдән ашағыдакылары көстәрмәк олар.
Калсиум-сионид. Буну дағлыг рајонларда вә Ләнкәран—Астара зонасында тәтбиг етмәк олар. Бу һербисиди һәр һектар саһәјә 200—300 килограм һесабы
илә битки әкнлмәмиш вермәк лазымдыр. Бу һербисид
бүтүн алаг отларынын 80 фаизини мәһв едир.
Пентохлорфенол вә динитрофенол (ДНОК). Бу һер•бисидләр суварылан аран зонасында вә дағәтәји рајонларда һәр һектар саһәјә 10—15 килограм тэ’сиредиҹи маддә һесабы илә верилир.
Реглон. Бу һербисид картофун мәһсулдарлығына вә
кејфијјәтинә һеч бир мәнфи тэ’сир көстәрмир, һәр һектар саһәјә 0,9 килограм һесабы илә верилир.
Трихлорасетат-натриум. Системли һербисиддир, су
да асанлыгла һәлл олур, тәркибиндә 87 фаиз үч хлор
сиркә туршусу вардыр. Гыса олараг ТХА вә јахуд ТХУ
адланыр. ТХА һербисиди чајырлы саһәләрдә) тәтбиг
едилдикдә јахшы нәтиҹә алыиыр. Пајызда һәр һектара
50 килограм һесабы илә верилир. Гејд етмәк лазымдыр
ки, бу һербисиди пајыздан саһәјә чиләдикдә икиләпәли
•алагларын аиҹаг 16—20 фаизи мәһв олур. Јазда икиләмә габағы чиләдикдә чајыры 98 фаиз вә икиләпәли
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алаг отларыиы 50 фанз моИв сдир. Јазда һәр һектара
20—30 килограм мигдарында верилир.
Далапон. Бу, суда јахшы һәлл олам 2,2 дихлорпро
вном туршусунун натрнум дузудур. Бу һербисид әсасән
картоф әкиләидәи сонра hop һектара 10 килограм миг
дарында верилир. Далапон от ти пли алаглара гаршы
тэ’сир көстәрир. 2М-4Х һербисиди (амии дузу) суда
јахшы һәлл олур. Бу һербисид 40 во 75 фаизли тэ’снредиҹн маддә илә бурахылыр. Ону ҹүҹәртиләр алыиандан битки чичок ачаиа кими тәтбнг етмәк олар. һәр
Нектара 80 фанз тэ’сиредичи маддәдән 1— 1,5 килограм
вэ 40 фаиз тэ'сиредичи маддәдән исә 2—3 килограм
һесабы илә верилмәлидир.
Доктил. Бунун 50 фаиз тэ’сиредичи маддәси вардыр.
һәр Нектара 8—10 килограм Иесабы илә верилир, бир
вә нкиләпәли алаг отларыиа гаршы тәтбнг едилдикдә
јахшы нәтнҹә алыиыр.
Дифенамид. Бунун 80 фаиз тэ’сиредичи маддәсн вардир. һәр Нектара 5— 12 килограм Иесабы илә верилир.
Ептам. Бу, емулсија шәклиидә истеһсал олунур. 75
фаиз тэ’сиредичи маддәси вардыр. Оиу битки әкиләм
вахт да тәтбиг етмәк олар, Иәр 1 ектара 10—12 кило
грам Несабы илә верилир.
Аразин. Тоз Иалында истсНсал олунур. 50 фаиз тә’сиреднҹи маддәси вардыр. Чохиллик, ики во бнрләпәлн алаг отларыны тамамилә мәһв едир. Лакип 1 ербисмдин тэ’сир күчү 3—4 ајдыр. Бу Нербисиди јумрулар
әкмлмиш Нәр Нектар calıəjə 4—6 килограм Иесабы илә
вермәк лазымдыр.
Линурон. Тоз Иалында олуб, 50 фаиз тэ’сиредичи
маддәси вардыр. һербисиди бүтүн векетасија дөврүндә
тәтбиг етмәк олар.
Метурнн. Тоз Налындадыр. 80 фаиз тэ’сиредичи маддәси вардыр. Бу Нербисиди картоф ҹүчәртиләри алынаиа кими тәтбиг етмәк лазымдыр. һәр Нектара 4—6 ки
лограм Иесабы илә верилир. Векетасија дөврүидә алаг
отларына ани тэ’сир көстәрмәк мәгсәди илә линурон,
метурин вә регалонун гарышығыны тәтбиг етмәк мәсләһәтдир.
Симозин. Тоз Налындадыр, 50 фаиз тэ’сиредичи маддәси вардыр. Картоф јумрулары әкиләндән сонра тәтбиг етмәк олар. Механики тәркибчә ағыр (киллиҹәли)
торпагларда Иәр Нектара 2—4 килограм Иесабы илә ве•и
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рилир. Алаг отларына мэнфи тэ’сир көстәрир. Механи
ки тәркибҹә јүнкүл (гумсал) торпагларда исә һер һектара 1— 1,5 килограм һесабы илә верилир.
Атразин. Бу һербисидин тэ’сиретмэ дәрәҹәси симбзинә ујғундур. Одур ки, дозасы вә тәтбиг гајдасы симозиндә олдуғу кимидир.
һербисидләрин көстәрилән иормалары 500—600
литр суда һәлл едилдикдән сонра торпағын үзәринә
штанглы трактор чиләјиҹиләри васитәсилә чиләнмәлич
дир. һербпсидләрин сәмәрәлнлијини артырмаг мәгсәди
илә торпаг вахтында һазырланмалыдыр—сәтһ дүз, һамар, кәлтәисиз олмалы, чиләмә вахтыида вә ејии вәзијјәтдә апарылмалыдыр.
ЈЕНИ ЈЫҒЫЛМЫШ КАРТОФ ЈУМРУЛАРЫНЫН
ДИНҸЛИК ДӨВРҮНҮН БИОКИМЈӘВИ
BƏ ФИЗИОЛОЖИ ӘСАСЛАРЫ
Јени јығылмыш картоф јумруларыиын сәҹијјәвп хүсусијјәти онун узунмүддәтли дииҹлик дөврүнә малик олмасыдыр. Динҹлик дөврүнүн һәм мүсбәт вә һәм дә мәнфи
ҹәһәтләри вардыр. Мүсбәт ҹәһәти опдан ибарәтдир ки,
картоф јумрулары әлверишсиз шәраитдә (һәддиндәи
артыг исти, сојуг вә с.) чүҹәрмәјәрәк өзләрини горуја
билир. Гышда сахладыгда јахшы галыр. Мәнфи ҹәһәти
исә ондан ибарәтдпр ки, бело јумрулары икинҹи дәфә
әкдикдә мүәјјән дөвр кечдикдән сонра ҹүҹәртн верир.
Бу да картофун гијмәтли сортларындан нкииҹи мә ıcyлу алмаг имканыны азалдыр.
Јумруларын динҹлик дөврү мәһсул јығылаи дөврдән башлајыр. Бу вахт јумрулар һеч ҹүҹәрмир, дииҹлик дөврү ики мәрһәләдән ибарәтдир: биринҹи мәрһәләдә ҹүҹәрмә үчүн оптимал шәраит олса да јумрулар
ҹүҹәрмир. Бу мәрһәлә һәгиги мэ’иада дпмҹлик мәрһәләси адланыр. Икииҹи мәрһоләдә оптимал шәраит олмаса бело јумрулар ҹүҹәрир. Лакин бу мәрһәләдә адәтән
температур чох ашағы, јә’ни 2—3° олдуғуиа көрә јумруларыи ҹүҹәрмәсииин гаршысы сүн’и сурәтдә алыныр.
Бу ојатма мәрһәләси адланыр. Јумруларда чүҹәрмә просесини ләнкидән хүсуси маддәләр вардыр. Бу маддәләр
јумрулар бөјүдүкчә кет-кедә азалыр.
Биткиләрин динҹлик деврүиә кечмәсишш әсас сәбә.52

би һүҹејрә плазмасында кедән дәјишикликләрдир. Јумрулар дниҹлнк дөврүио кечәндә битки һүҹејрәләриндәки су азалыр, пәтиҹәдә протоплазма һүҹејрә глафыидан
араланыр. Бу да һүҹејрәләрин бпр-бири илә олан әлагәсшш позур. Бу мүддәтдә һүҹејрә нүвәсиндә чохлу
мигдарда хырда дәиәҹикләр әмолә кәлир во онлар муводәп протоплазмаја кечнр. Динҹлиҝ дөврү гуртардыгдан
сонра бу дәнәҹикләр јеиидон иүвәјә доғру һәрәкәт едир.
Дииҹлик дөврүпү кечирән тумурҹуг һүҹејрәләрнндә
тионуклеип туршусу јохдур. Бу дөвр гуртараи кимн,
jə’ıııı тумурҹуглар чүҹәрмәјә башлајаи кими тионуклеин туршусу јенидән әмәлә ҝәлир.
Динҹлик дөврү харичи мүһитии амилләриндән асылыдыр. Бу вәзијјәт комплекс биокимјәви шәраитлә, o
да өз ыөвбәсиндо мүһитин амиллори нлә сых әлагәдардыр.
Картоф биткиси чичәкләдији вахтдан тәбии саралмаја гәдор олан дөврдә, jə’ını јумруларып әмәлә кәлмәси
вә бөјүмәси просесиндә онун физиоложи-биокимјәви
просесләри өјрәнилмишдир. Сүбут едилмишдир ки, јумрулар бөјүјән кими тәнәффүс просесн сүр’әтләнир, јумрулар јетишәндәи сонра ucə оксинә, иишаста чохалыр
вә тәнәффүсүн сүр'әти азалыр.
Бөјүмәкдә олан јумруларын тәркибиндә физиоложи
вә биокимјәви просеслорин кедишинә кепиш тәдгигатлар lıəcp едилмишдир. Бело ки, јеии јығылмыш картоф
јумруларынын динҹлик дөврүнү шорти олараг бпр мечо
морһәләјә ајырырлар: бириичи морһәләдә физиоложи
вә биокимјәви просеслор тәхмииои векетасија дөврүидә олдуғу кими давам едпр. Лакин бу вахтда картоф
габығы бәркијир во сур’этлэ сујун бухарланмасы просеси кедпр. Икничи мәрһәләдә биокнмјәви просее борабор сур’этлэ кедир, jə’ıın шәкәрин нишастаја чеврилмәси вә бухарлаима просесләри ејии сур’этлэ баш верир.
Үчүнчү морһәләдә маддәләр мүбадиләси просеси, дөрдүпҹү мәрһәләдә исә гуру маддәипн парчалаимасы вә
исрафы сур’отлэнир. Бу вахтдан е’тибарэи јумрулар чүмормәјә башлајыр, сујуи бухарланмасы артыр. Бу ондап ирәли кәлир ки, јумруларын үзәрнндә ҹүҹәртиләр
алыиыр. Картоф јумруларынын ҹүҹәрмәсинә күчлү тә’сир көсторәи амилләрдәп бири дә рүтубәтдир. Лакип
рүтуботии мүсбәт тэ’сири картоф сахланылаи јерин температурундаи асылыдыр. Јахшы нәтиҹә 22°С темпера53

турда алынмышдыр. Беләликлә, динҹлик дөврүнүн позулмасы вә картоф јумруларынын ҹүҹәрмәси үчүн тем
ператур шәраитинин вә рүтубәтин һәлледиҹи тэ’сири
вардыр. Јеми јығылмыш картоф јумруларында тәнәффүс просесннин сүр’әтләнмәсинә оиларын кәсилмәси вә
габығынын сојулмасы да мүсбәт тэ’сир едир. Бүтүн бу
амилләр икимҹи мәһсул алмаг үчүн зәмии јарадыр. ,
Динҹлик дөврүпүн мүддәти картоф сортларынын
хүсусијјәтләриндән вә оиларын јетишдирилмәси шәраитнндән асылыдыр. Картоф јумруларынын дахилиидә ҹүҹәрмә просесиии сүр’әтләндирән вә јахуд ләнкидән хүсуси
маддәләр вардыр. Бу маддәләр јумруларда динҹлик
дөврүнүн гуртармасына јахын көзҹүкләрин әтрафында /
әмәлә кәлирДинҹлик дөврүнүп мүддәтииә тэ’сир едәи амилләрдән бирм дә јумруларып сағламлыг вәзијјәтидир. Фитофтороз хәстәлијинә тутулмуш јумрулар тез, вирус
хәстәликләринә тутулмуш јумрулар исә кеҹ чүрүмәјә
башлајыр.
Јухарыда көстәриләи биокимјәви вә физиоложи ганунаујғунлуглар әсасыида динҹлик дөврүпү сүн’и сурәтдә гысалтма мәгсәдп илә мүхтәлиф газлардан вә кимјәви
маддәләрдәи истифадәни дә тәклиф етмишләр. Бунлардаи тиокарбамиди, һиббереллини, етилен-хлорһидриди,
риндити вә с. көстәрмәк кифајәтдир.
Тиокарбамид—кристалшәкилли давамлы маддәдир.
Суда јахшы һәлл олур. Адәтән картоф јумрулары тиокарбамидин 1 фаизли мәһлулупда ики саат исладылыр
вә соира јерә төкүләрәк үстү бәрк-бәрк өртүлүр. Беләликлә, һаванын азлығы шәраитиндә (10—12 саат әрзиндә) «боғулараг» сахланылыр.
Тиокарбамиддән истифадә етмәк чох әлверишлидир.
Чүнки онун мәһлулу һавада бухарланма вермир вә
ҹанлыларда зәһәрләнмә әмәлә кәтирмир.
Тиокарбамидин бир чатышмазлығы вардыр: o, тәкликдә картоф јумруларынын динҹлик дөврүнүн гысалдылмасына сүр’әтли тэ’сир көстәрә билмир. Бир дә тиокарбамиддә исладылмамыш јумрулары мүтләг кәсмәк
лазымдыр ки, бу да иши чәтинләшдирир. Бу ҹәһәтдән
күҹлү тэ’сирэ малик олан һиббереллиндир. Лакин һиббереллин суда пис, спиртдә исә јахшы һәлл олур. һиббереллин динҹлик дөврүнү сүн’и сурәтдә азалтмагдан
башга, биткинин бөјүмә вә инкишафына да мүсбәт тә’54

•сир көстәрпр. һиббереллин груплу маддәләрдән әи чох
јајыланы А-3 нөмроли һиббсреллин һесаб олунур. Онун
башга ады исә һибберсллии туршусудур.
И. Д. Беспалы (1962, 1963) һәр литр суја 25—30
милли грам һиббереллин әлавә еднлмәсини вә бу мәһлулда јени јығылмыш картоф јумруларынын исладылмасыны мәсләһәт көрүр. Онун тәҹрүбәләриндә јумрулар
тез ҹүҹәрмиш, биткиләрии бөјүмә вә инкишафы сүр’әтләнмиш вә јүксәк картоф мәһсулу јыгылмышдыр. Сон
вахтларда алимләр һиббереллинлә тиокарбамидин raрышығындан истифадә етмәји мәсләһәт билирләр.
Динҹлик дөврүнүн сәҹијјәви хүсусијјәтләри. Динҹлик дөврүнүн нки сәҹијјәви хүсусијјәти вардыр. Бунлардан биринҹиси бу дөврүи мүхтәлиф сортлардакы
узунлуг мүддәти, икинҹисп исә онун бәрклијидир. Динҹлик дөврүнүп мүддәти дедикдә јумрулар јетишомдән
онларын нормал чүҹәрти верә биләҹәк вахта кими олан
мүддәт нәзәрдә тутулур. Дииҹлик дөврүнүи мүддәти
картоф мәһсулу јығыландан јумруларын ади шәраитдә
ҹүҹәрти верәыә кими олан күнләринин сајы илә өлчүлүр. Динҹлик дөврүнүн бәрклији дедикдә исә мүхтәлиф
кәнар тэ’сирлэр нәтнҹәсиндә јумруларыи ҹүчәрмә габилијјәти нәзәрдә тутулур (мәсәлән, јумруларын әкингабағы кәсилмәси, доғранмасы вә с.). Динҹлик дөврүпү
идарә етмәк үчүн биринчн нөвбәдә картофун әлверишли сортларыны сечмәк, јумруларын ҹүҹәрмәси үчүн исә
оптимал рүтубәтли температур шәраити јаратмаг, еләчә дә хүсуси үсуллардан истифадә етмәк лазымдыр.
Картоф сортлары вә һибридләринин динҹлик дөврүнүн мүддәти вә оиун бәрклији чох аз тәдгиг едилмишдир.
КАРТОФ ЈУМРУЛАРЫНДАН
БИР ИЛДӘ ИКИ МӘҺСУЛ АЛЫНМАСЫ
Бир гајда олараг, әкин үчүи картофун кечән илкн
јумруларындан истифадә олуиур.
һазырда дүнјанын һәр јериндә картофун ики нөвүнә аид сортлардан истифадә едилир. Бунлар солјанум-туберезум вә солјанум-андикеиум нөвләрндир. Солјанум-туберезум нөвүнә аид олан сортлар мәһсулдар
вә јахшы дад кејфијјәтинә маликдир.
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Картофдан бир илдә нки мәһсул алмаг үчүм осас
шәртләрдәи бири һәмин зонанын узуи шахтасыз векстасија дөврүнә малик олмасыдыр. Бу ҹәһотдәи республикамызыи бүтүи суварылан аран рајоиларында элверишли шэраит вардыр.
Картофдан бир илдо ики мәһсул алмаг үчүи элверишли картоф сортларыиы сечмэк, јспи јығылмыш кар
тоф јумруларыны әкииә һазырламаг үсулларыны өјрәнмәк үзәриндә мүхтәлиф вахтларда Азәрбајчаиын бэ’зи
рајоиларыида И. Ҹ. Роҹәблн (1954), Ҹ. Ə. һосәнов
(1961), Губа—Хачмаз зонасында Н. M. һүсејнов, Га
зах—Кировабад зонасында Ə. П. Абасов (1968), Аб-/
шерон зонасында 3. С. Эмиров (1957) мәшғул олмушлар.
Лакин дүнјада илк дәфә ики мәһсуллу картоф һибридләрн Үмумиттифаг Биткичилик Иистптутунда акад.
C. M. Букасовун рәһбәрлији илә алыимышды. Бунлардаи Хпбин-З, Шунтукски-двуурожајны, Хибински-двуурожајны, Хибипскп-скороспелы һибрндләрини көстәрмәк олар.
П. В. Шкварников (1954) гејд едир ки, Крым вилајәтиндә бу јолла алынмыш тохумлуг картоф ади јај
әкипн јолу илә алынмыш тохумлуг картофа имсбәтон
27 сентнер артыг мәһсул вермишдир.
Бпр илдә ики мәһсулалма јолу илә јетишдирилән
картоф тохумларыиын кејфијјәти јени репродуксијаларын сајы артдыгча, даһа да јахшылашыр. Бу јолла әлдә едилмиш тохум материалы дағлыг рајонларда јетишдприлмиш тохум материалындан кејфијјәтлидир.
Гејд етмәк лазымдыр ки, картоф јумруларыны бир
илдә икн мәһсулалма үсулу плә бечәрдикдә опуи рентабеллији ади јај әкинииә нисбәтән ики-үч дәфә артыр.
Тодгигатлардап ајдын олур ки, һазырда картофдан
ики мәһсулалма үсулу ССРИ-нин Ҹонуб рајонларыида
вә хариҹи өлкәләрдә кениш јајылмышдыр. Лакни бу үсулун ксниш тәтбиги бэ’зи чәтииликләрлә растлашыр. Бу
чәтииликләр әсасән јени јығылмыш картоф јумрула*
рынын динҹлик дөврүиүн узунлуғу илә әлагәдардыр.
Одур ки, бир чох һалларда јени јығылмыш картоф
јумрулары јајда торпаға әкилдикдә ҹүҹәртиләр кеҹ
әмәлә кәлир вә иәтиҹәдә мәһсулдарлыг ашағы дүшүр.
Картофдан бир илдә ики мәһсул алмаг үчүн динчлик дөврү гыса олан сортлары сечмәк вә бу дөврүн
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мүддәтини мүмкүп гәдәр гысалтмаг үчүн јени үсуллар
ишләјиб һазырламаг лазымдыр. Бу мәгсәдлә мүхтәлиф
тәдгмгатлар апарылмышдыр. 'Гәҹрүбәләр кестәрмишдир ки, әлверишли картоф сортларынып сечилмәси илә
јамашы, комплекс агротехники тәдбирләрин һәјата кечирилмәси дә бу ваҹиб ишдә һәлледиҹи рол ојнајыр.
ЈАЗ ӘКИНИНДӘ ФАРАШ КАРТОФ
А1ӘҺСУЛУНУН ЈЕТИШДИРИЛМӘСИ
Нөвбәли әкиндә картофун јери. Картоф биткиси үчүн
ән јахшы сәләф биткиләр дәили, бириллик вә чохиллик
пахлалы биткнләр, гарғыдалы, шәкәр чуғуидуру, хијар,
соған вә с. һесаб едилир.
Картофу бадымҹанчичәклиләр фәсиләсиндән олан
биткиләрдән соира вә еләҹә дә һексахлоран вә ја калиум дузу (силвинит) верилмиш саһәләрдә əkmək олмаз.
Бу биткиләрдән сонра әкилдикдә картоф зәиф бөјүјүр,
дәрманланмыш вә ја калиум дузу верплмиш саһоләрдә
омун дады писләшир.
Республикаиын аран рајонларында картоф тәрәвәз
биткиләрн үчүн ихтисаслашдырылмыш иөвбәли әкиндә
бечәрилир. Дағлыг вә дағәтәји рајонларда нсә ону јем
вә тарла биткиләринин нөвбәли әкининдә əkmək məcләһәтдир. Чүнки бу вахт мәһсулдарлыг 24—25 фаиз артыр.
Торпағын беҹәрилмәси. Јералты көвдәләрии вә јумруларын нормал ннкишафы үчүн торпаг јумшаг, дәнәвәр вә рүтубәтли олмалыдыр. Белә торпаглар јахшы
һаваланыр. Тәдгигатлар көстәрир ки, картоф биткиси
ағыр (кпллиҹәли) торпагларда јүнкүл торпаглара нисбәтән 5—6 күн кеҹ ҹүҹәрти верир. Механики тәркибҹә
јүнкүл, јумшаг вә дәнәвәр торпагларда картоф битки
си јахшы инкишаф едир, јумрулар тез бөјүјүр-вә онларын кејфијјәти јүксәк олур.
Торпағын беҹәрилмәсииә әсас вә әкиигабағы беҹәрмәләр дахилдир. Әсас беҹәрмә сәләф биткнсинин хүсусијјәтиндән асылыдыр. Белә ки, картоф пајызлыг дәнли биткиләрдән сонра әкиләрсә, торпаг әввәлҹә дискли малаларла доғрапылыр вә дајаз шум апарылыр. Сәләф биткиләри ҹәркәарасы беҹәриләи биткиләрдирсә,
омда торпаг дискләнмәдән бирбаша шумлаиыр.
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Пајызда шум адәтәм оптимал муддәтдә—сентјабр*
октјабр ајларында 27—30 сантиметр дәринликдә, шум
гаты дајаздырса, онда бүтүн шум гаты дәринлијиндә
апарылыр, ејни замаида шум гатыныи алты да јумшалдылыр. Шум ДТ-54 A, Т-74, Т-75 тыртыллы тракторлара гошулмуш вә П-5—35 МГА торпаг јумшалдыҹылары әлавә едилмиш ПН-4—35, ПП-4—35—11 маркалы котанларла апарылмалыдыр.
Торпағын әкингабагы беҹәрилмәсинә еркон јазда
саһәјо чыхмаг мүмкүн оларкәи шумун малалапмасы илә
башланылыр. Әкиндән габаг 12— 15 сантиметр дәринлијиндә култивасија, бәркимиш торпагларда нсә 15—18 ј
сантиметр дәринлијиндә икиләмә шуму вә малалама
апарылыр. Килли вә киллиҹәли торпагларда лазым кәләрсә икинҹи шумдан соира дискләмә, сонра исә мала
лама апармаг лазымдыр.
Әкин мүддәтләринин мәһсулдарлыға тэ’сири. Јүксәк
картоф мәһсулунун јетишдирилмәсиндә картофун- әкин
мүддәтләринин бөјүк әһәмијјәти вардыр. Өлкәмиздә вә
хариҹдә апарылмыш тәдгигатлар көстәрпр ки, әкәр
картофун оптнмал окни мүддәтн бир күн кеҹикдирпләрсә, hop һектарын моһсулдарлығы 1—1,5 сентиер
азалар во вирус хәстәликләри 0,79 фаиздәи 2,53
фаизә гәдәр артар. Дағлыг рајонларда (Ҝәдәбәј,
Дашкәсән вә с.) картофун on ағыр хәстәликләриндән бири олан фитофтороз хәстәлијн ијул ајынын
ахыры—август ајынын әввәлиндә мејдана чыхыр. Әкәр
картофун бөјүмә вә инкишаф просеси идарә олунарса,
оиун јетишмә мүддәтләри август ајынын ахырыпа баша
чата билор. Демәли, картоф биткиси фитофтороз хәстәлији башлајана кими лазыми гәдәр мәһсул топлаја би
лор. һәмчинин исти һаванын да тэ’сири аз оларКартофун оптимал эким мүддәтләриии мүәјјән етмәк үчүи Н. Зејналов вә Д. Зејналов (1967), Н. M. һүсејнов во Н. Зејналов (1973) тәрәфиндәи апарылан
тәҹрүбәләрдән ајдын олмушдур ки, Кәдәбәј рајонунда
картоф окиниии апрел ајынын 10-дан 20-нә кими апар
маг лазымдыр. Лакин картоф үчүн оптимал әкин мүддәти һава шәраитиндән чох асылыдыр. Чохиллик тәҹрүбәләр вә мүшаһидәлор көстәрмишдир ки, бэ’зи илләрдә оптимал шәраит бир ајда тез мүшаһидә олунур.
Бэ’зэн бу шәраит бир аз кеҹ мејдана кәлир, јә’ни март
ајынын ахыры вә јахуд мај ајынын әввәлиндә, бүтүн
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бунлары нәзорә алараг гсјд етмәк олар кн, республиканып дағлыг рајонларында картоф јумрулары үчүн оптимал әкин мүддәти апрсл ајы һесаб едилир. Демәли,
әкиии мај ајынын 1-нә ними мүтләг гуртармаг лазымдыр.
Агрономија гајдалары. Јүксәк во сабит картоф мәһсулу алмаг үчүн агрономија гајдаларына риајәт етмәк лазымдыр.
Ики мәһсуллу картофун јаз әкини аиҹаг суварылан
торпаг саһоләриидә апарылмалыдыр. Ən јахшы сәләф
биткиләри кими пајызлыг бугдадам, пајызлыг арпадан,
чохиллик пахлалы во көкүмејвәли биткиләрдән истифадә едилмәлидир.
Јүксәк картоф мәһсулуну јалныз јахшы шумланмыш
саһәләрдән алмаг мүмкүндүр. Торпағып Назырланмасыиа пајызда башламаг лазымдыр. Сәләф биткилори
јыгылан кими саһә дискли малаларла 8—10 сантиметр
дәринликдә малаланыр вә 13—16 күн кечәндон соира hop
һектара 30—40 топ һесабы илә үзви күбрә верилир,
28—30 сантиметр доринликдә һерик шуму апарылыр,
сопра мүвәггәти су архлары ачылыр. hop Нектара 800—
1000 кубметр су вермәк шорти илә арат апарылыр во
бундан сонра саһә дүзәлдилир.
Еркои јазда саһо малаланыр. Јаз шуму габагы hop
Нектара N30 P 45 K45 килограм һесабы ило минерал күбро
верилир.
Әкнигабағы calıəjə 8—10 сантиметр дорипликдә култивасија чокилир. Әкпн үчүн сағлам картоф јумрулары
сечплпр. Картоф тохуму кечән јај әкиыиндә јетишдирилмиш олмалыдыр во јахуд дағәтоји во дағлыг рајонларындан котирилмолидир. Әлверишлп картоф сортлары рајонлашдырылмыш во јахуд перспективли Иесаб
едиләнләрдон, јумруларын орта чокисн 40—60 грам олма
лыдыр. Әкингабағы јумрулар мүтлог ишыгда чүҹәрднлмәлидир. Јумрулар 35—45 күн орзиидә 12— 16° истиликдә
ҹүчәрдилир. Ҹүҹәртмә әмолнјјатынын бөјүк оһомијјоти
вардыр, jo’iüi картоф көзҹүкләрпндо ҹидди дәјишикликләр баш верпр. Ҹүчәрдилмиш картофун векетасија дөврү
гысалыр. Бүтүн инкишаф дөврү тез баша вурулур. Биткпни ҹүҹәрдилмнш јумруларла әкдикдә онун инкишафы
8—12 күн сүрәтләнир- Ишыгда ҹүҹордилмиш јумруларын ассимилјасијасы сүр’әтләнир во јумруәмәләкәлмә
просеси күҹләнир. Картофун јумру бағлама просеспнин
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сур'этлэнмоси исә јүксәк мәһсулуи јетишмәси ИЛӘ IIƏTIIҹәләнир. Тәҹрүбәләрдә ҹүҹәрдилмиш јумрулар ҹүҹәрдилмәмншләрә нисбәтән Лјубиметс сорту үзрә 30—40 сентнср, Пријекулски-ранни сорту үзрә исә 25—30 сентнер
артыг мәһсул вермишдир.
Әкин мүддәтләринә ҹидди фикир вермәк лазымдыр.
Картофу јајда, хүсусән гыш-јаз дөврүндә, фсврал—март
ајларында торпаг-нглим шәраити имкан вердикдә өкмәк мәсләһәтдир. Республиканын памбыгчылыг зоналарында фараш картофун әкинини еркән јазда тахыл сәпини вахтымдаи кеҹикдирмәк олмаз.
/
Картоф јумрусуну 6—8 сантиметр дәринликдә (70Х
Х25—70x20 сантиметр) ə k m ə k мәсләһәтдир. Белә олдугда һәр һектара 50—60 мин битки дүшүр.
Картоф әкинләринә гуллуг торлу малаларла малачәкмәкдән башлајыр. Биринҹи малалама әкиидән 7—8
күн сопра башланыр. Икинҹи малалама 10—14 күн,
үчүнҹү дәфә малалама исә 20—22 күн сонра апарылыр.
Малалама замаиы торпағын гајсағы дағыдылыр, алаг
отлары мәһв олур, торпаға һава даһа јахшы ишләјир. Бүтүн бунлар ҹүҹәртиләрии тез алынмасыпа сәбәб олур.
Алаг отлары чох олан саһәләрдә һербисид тәтбиг едилир.
Ҹәркә араларынын беҹәрилмәсинә ҹәркәләр алынандан сонра башламаг лазымдыр. Бу вахт биткијә әлавә
гида верилмәси даһа јахшы иәтиҹә алмаға сәбәб олур.
Бунун үчүн ҹәркә араларына һәр һектара ЫзоРбвКзо ки
лограм һесабы илә минерал күбрә верилир. Минерал
күбрәләрлә әлавә јемләмәдән сомра 8—12 сантиметр
дәринликдә култивасија чәкилир.
Ҹәркә араларынын икинҹи дәфә култиваторла јумшалдылма әмәлијјаты күтләви гөнчәләмәјә гәдәр ба
ша чатдырылмалыдыр. Бу дәфә ҹәркә аралары 14—16
сантиметр дәринликдә јумшалдылыр.
Үчүнҹү вә дөрдүнҹү култивасија биткиләрин гөнчәләмә дөврүнә гәдәр баша чатдырылмалыдыр. Адәтән,
үчүнҹү вә дөрдүнҹү јумшалтмалар сувармадан сонра
апарылыр.
Гејд етмәк лазымдыр ки, биринҹи фгцзаш картоф
мәһсулунун алынмасында суварма хүсусн рол ојнајыр.
Күтләви гөнчәләмә вә чичәкләмә дөврләриндә сүн’и су
варма даһа сәмәрәлидир. Бу дөврдә азы 3—4 суварма
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тәтбнг едилир. hop һектара 450—600 кубметр су верилир.
Картоф ахырынҹы дәфә мәһсул јығымыпа 10—15
кун галмыш суварылыр. Фараш картоф мәһсулунун јығылмасына күтләви чичәкләмәдән 20 күн сонра башламаг лазымдыр.
Тәдгигатлар көстәрир ки, картофун алт јарпаглары
саралмаға башлајанда јығыларса (бу мүддәт дағлыг
зонада тәхминән августуи 20—30-на тәсадүф едир),
онун мәһсулдарлығы артар, вирус вә башга хәстәликләрә гаршы давамлы олар. Картофу августуи 10-да јығдыгда исә мәһсулдарлыг азалыр. Демәли, август ајынын 20-дән башлајараг, әввәла, фараш вә орта тезјетишән, соира исә орта кеҹјетишәи во иәһајәт, кеҹјетишән картоф сортлары јығылмалыдыр.
Мәһсул хүсуси машынларла—КТП-2, КТН-2М вә
башга картофјыған машыиларла ијун ајынын биринҹи
онкүнлүјүндә јығылыр.
Әлверишли картоф сортлары. Фараш јетишкәнлији
өјрәнмәк мәгсәди илә картофун јумруәмәләкәтирмә динамикасы да тәдгиг едилмишдкр.
Чохиллик тәҹрүбәләр јаз әкнни үчүн ашағыдакы
әлверишли картоф сортларынын сечилмәси илә нәтиҹә3 чү чәдвғл
Јаз әкини үчүн перспектив
картоф сортларымын мәһсулдарлығы
Сортлар

Пријекулскн-ранни (рајон,
сорт)
Домодедовски
Лјубиметс

Әмирн
2Ј0 нөмрәлн Јшбрпд

Илләр

1977
i
1978
1979
1980
1978
1979
1980
1977
1978
1979
1980
1978
1979
1980
1978
1979
1980
1

Бнр Нек
тар да it
мәһсул.
сеитнсрлә

124
ј
110
170
176
318
348
312
306
348
340
179
208
340
248
240
212
257
1

Рајонлашды- Хәсто бит
рылмыш сорта килорш
фанзи
көрә. фаизлә

100
100
100
100
256
316
183
246
316
204
102
189
200
140
218
134
116

30
40
22
18
0
0
15
0
0
0
20
0
0
10
5
10
5
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ләнмишдир: Лјубиметс, Лајмдота, Пријекулски-ранпи,
Домодедовски вә с. (3-ҹү чәдвәл).
Ҹәдвәлдән көрүидүјү кими, јаз әкини үчүн әлверишли
картоф сортларындаи Лјубиметс, Домодедовски, 210
нөмрәли һибрид вә Әмири рајонлашдырылмыш Пријекулски-рании сортуна нисбәтәи чох мәһсул вермшидир.
4-чү чздвзл
Јаз әкини үчүн перспективли картоф сортларынын
биокимјәви көстәрнчиләри
Сортларын

ады]

Прнјскулскн-раннн
Домодедовски
Лјубнметс
Әмири
210 нөмрәли
һибрид

Гуру маддәмич
мигдары.
Ф аизлә

Нншастаыын
м и лари,
фаи u n

-С* ни а м н н и ,
м нллнгрли-ф аизлэ

18,3
18,7
22.9
22,7

15,4
21,6
17,5
16,9

7,9
9,31
8.7
8,9

25,0

20,8

6,02

Нишаста, гуру маддә вә C внтамининин мигдарыпа
көро перспективли сортлар даһа чох фәргләнмишдир
(4-ҹү ҹәдвәл).
Јаз әкини үчүн әлверишли сајылан Лјубнметс, Домо
дедовски, Лајмдота сортларыиып, 199, 210 нөмрәли һибридләринин јумруәмоләкәтирмә хүсусијјәти 15 мај, I
ијун, 15 ијун вә 1 ијул тарихләриндә мәһсулу јыгылараг
тәдгнг едилмишдир.
Јаз әкинн үчүн перспективли сајылан картоф сорт
ларынын мәһсул топланышы нјун ајыиын ахырына кими
давам едир. Лакин ијулун 1-дән башлајараг мәһсул топ
ланышы зәифләјпр вә бэ’зэн артмаг әвәзинә азалмаға
мејл едир. Бунуи маһијјәти оидан ибарәтдир кн, күҹлү истиләрии тәсирнндәи үзви маддәләрин сәрфи .фотосинтезин һесабына јох, бөјүмәкдә олан јумруларын
һесабына кедир. Беләлпклә, мәһсул јығымыны кеҹикдирдикдә, јә’ни ијуи ајынын үчүиҹү онкүнлүјүндән
сонра јығдыгда һектардам алынан мәһсул чох ашағы
олур. Буна исә јол вермәк олмаз. Демәли, картофун
биринҹи мәһсулунуи јығылмасы, сортунун јетишмә дәрәҹәсиндән асылы олараг, ијунуи илк күнләрнндән башлајараг сонунаҹан давам етдирилмәлпдир. Буна көрә дә
мај ајынын 10-дан ијун ајынын 10-на кимн фараш кар62

тофун мәһсул топланышы ајы е’лан олунмалы вэ бу
муддэтэ 10— 15 кун галмыш картоф әкинләринә лазыми гәдәр минерал күбрәләр верилмәли вә демәк олар
ки, әсас агротехники тәдбирләрин һәјата кечирилмәси
баша чатдырылмалыдыр. Белә олдугда јүксәк картоф
мәһсулу јығмаг үчүн әлверишли шәраит јаранар.
КАРТОФУН ЈАЈ ӘКИНИ.
САҒЛАМ ТОХУМ МАТЕРИАЛЫНЫН
ЈЕТИШДИРИЛМӘСИ
Јај әкиии апарылан мүддәтдә һавамын температуру
23—28°С арасында дәјишир. Лакин бу вәзијјәт узун
чәкмир. Јумруәмәләкәлмә просеси замапы һаванын
температуру 20°С-јә јахынлашыр, торпағып темпера
туру ашағы дүшүр. Сун’и суварма бу вәзијјәтдә өзүнүн мусбот тэ’сирнни көстәрир.
Бир гајда олараг, јени јығылмыш јумруларла апарылан јај әкинләриндә сејрәк ҹүҹәртиләр әмәлә кәлир.
Бунун әсас бноложи сәбәби јумруларып мүхтәлиф јашларда олмасыдыр. Одур ки, јумруларын физиоложи вәзијјәти мүхтәлиф олур. Чох јетишмиш јумрулар (јашҹа
гоҹа) пис. ҹүҹәрир. Чох хырда (јашҹа чох ҹаван) тәхминән 20—25 грам чәкидә олан јумрулар зәиф ҹүҹәртиләр әмәлә кәтирир ки, онлар да тезликлә мәһв олур.
Бу сәбәбдән јај әкмниндә сејрәклик олур. Одур ки,
биринҹи мәһсулун јығылмасыны вә икинҹи әкииин кечирилмәсини чох оптимал мүддәтләрдә апармаг лазымдыр.
Адәтән тиокарбамид мәһлулунда исладылмыш јумрулар әкиндән 20—25 күн сонра ҹүҹәрмәјә башлајыр.
Лакин илк дөврләрдә әмәлә кәлмиш ҹүҹәртиләр әлверишли шораитдән там истифадә едә билдијиндән јүксәк мәһсул верир.
Чохиллик тәҹрүбәләрдән ајјдын олмушдур ки, ејни
картоф сорту далбадал бир нечә ил бу гајда илә әкилдикдә онун ҹүҹәртивермә габилијјәти габагкы илләрә
нисбәтән артыр вә сејрәклик арадаи галхыр.
Картофу јени јығылмыш јумруларла јајда әкдикдә бөјумә сур’эти вә мухтәлиф инкишаф мәрһәләләринин мүддәти дәјишилир.
Илк вахтларда дәјишиклик һисс олунмур, лакин ин63

кишафыи икинҹи мәрһәләсиидә бөјүк дәјишикликләр
мүшаһидә едилир. Мәсәлән, картофун чичәкләмәси дөврү узаныр вә илк шахталара кими давам едир. Бу оиу
көсторир км, картоф күнәшсевән чичәкли биткидир. O,
узум күношли күнләрдә чохлу тохум верир. Бизим məpa итд ə пајызда күнләр кетдикҹә гысалдығындаи бу
проссс зәнфләјир, картоф биткиси күнләрин гысалмасыма јумру әмәлә кәлмәси вә мәһсулуи артмасы илә
ҹаваб всрир.
Јени јығылмыш јумруларла апарылаи јај әкииләринип бнр хүсусијјәти дә ондан ибарәтдир ки, һәр јува-^
да көвдәләрин сајы чох аз олур. Бу сәбәбдән јај әкинләриним мәһсулу азала биләр. Буиун гаршысыны алмаг үчүи һәр һектара 60 мин битки ə k m ə k лазымдыр.
Буиун үчүн ҹәркәдә биткиләр сых әкилмәлидир (70X
Х20; 75X 15 см).
Фараш картоф мәһсулунун јығылмасы вә јени јумруларла икинчи јај әкини. Ајдыидыр ки, картоф јумрулары јералты көвдәләрдә мүәјјән бпр гајда үзрә әмәлә
кәлир. Бу просесдә адәтәи мүхтәлиф бөјүклүкдә јумрулар јараныр. Одур ки. онларып бөјүмәси, иикишафы вә
динчлик дөврүиүм башлаимасы ајры-ајры дөврләрдә
баш верир.
Фараш картоф кеч јыгыларса, истн иглим шәраитиндә јумрулар тез јетишир вә динҹлик дөврүнә дахил
олмуш јумруларыи сајы артыр ки, оплар да јенидән
әкилдикдә пис чүҹәрнр. Мәһсулу чох тез јығдыгда исә
фараш картофуп мәһсулу азалыр. Одур ки, јығылмыш
јумруларла јај әкиии кечирилмәсиннн оптимал мүддәтләрннин дүзкүп тә’јин едилмәсинин бөјүк әһәмијјәти
вардыр.
Абшерон јарымадасыпда ф арат картофу јенидән
ə k m ə k мәгсәди илә мәһсулу ијун ајыныи әввәлләриндә
јығмағ мәсләһәтдир.
Кировабад—Газах, Губа—Хачмаз вә мәркәзи аран
рајонларында фараш картофу бу мәгсәд үчүн ијун ајынын ахырында јығмаг лазымдыр. Белә олдугда, чаван
јумруларын кимјәви стимулјаторлар васитәсилә (тиокарбамнд) динҹлик дөврү позулур вә оплардап вахтыида чүҹәрти алмаг мүмкүн олур. Фараш картофун јығылма мүддәтләри кеҹнкдирилдикдә үмуми мәһсул ар
тыр. Лакин белә олдугда тохумлуг мәһсул пис ҹүҹәрир
вә иәтиҹәдә икинҹи мәһсул азалыр. Бундап башга, то64

х'умлуг картофу кеҹ јығдыгда ому и тохумлуг кејфијјоти
ашағы дүшүр.
Торпағын беҹәрилмәси вә јумруларын әкилмәси. Фараш картофун јығылмасы во јени јығылмыш картоф
јумруларынын әкилмәси, бир гајда олараг, күтлови чичәкләмә вахтындан 15— 18 күн сонра апарылмалыдыр.
Абшером јарымадасында шахтасыз күнләрин сајыиыи
чох олмасыиы нәзәрә алараг, пкинҹи әкишш кечирилмәсн 1—1,5 ај кеҹикдирнлир. Бу мүддәтдо картоф кимјәвм јолла стимулјасија едилир во рүтубәтли зпрзәмиләрдә во хәндәкләрдә ҹүҹәрдилир. Торпаға јалныз ҹүҹәрмиш јумрулар әкилир.
Бу мүддоти тәгвпм вахты na кечирсәк, бу әмәлијјатлар ијун ајынын ахырыида во ијул ајынын орталарында һојата кечирилир.
Фараш картоф јығылан кими јумрулар чешидләнкб
үч група ајрылыр: хырда (30 грам), орта (40—80 грам)
во при (80 грамдаи артыг). При јумрулар әрзаг үчүи ајрылыр. Онлар экилмэли оларса, ортадап кэсцлмэлидир.
Орта чәкидәки јумруларыи үзәриндә кәсикләр әмолә
кәтириб, онлары ири чәлләкләрдә, хырда су анбарларында ва oaujra габларда тиокарбамидмн 2—3 фаизли
мәһлулунда, hop литринә 2 миллиграм һиббереллин әлавә етмәклә, саатјарым исладыр вә (Абшсрондаи башга)
дәрһал әкирләр.
Гејд етмәк лазымдыр кн, картофу ол бычаглары илә
кәсдикдә хәстә јумрулардан сағламлара вируслар вә
башга хәстәликләрин төрәдиҹмләри јајыла биләр. Одур
ки, ол бычаглары hop дофо кэсик едилопдон сонра 5 фа
изли лизол мәһлулуна во јахуд гајнар суја салыныб чыхарыл малы дыр.
Догранылмыш картоф јумруларыныи торпагда чүрүмәмәси үчүм hop тон картофу 5—7 килограм һссабы илә
ТМДТ тозу илә дезинфексија отмок лазымдыр.
Ири јумруларып дограимасы онларым дпнҹлик дөврүнү гысалдыр. Нәтичодә онлар тезликлә ҹүҹәрти әмәло
кәтирир. Кәснлмиш јумрулар кәсилмәмишләрә нисбәтән
чох тез ҹүҹорти всрир. Чалышмаг лазымдыр ки, кәсилмиш һиссолор тәхминәи 40 грам олсун. Бело јумрулар
нормал јумрулар гәдәр мәһсул верпр.
Икинҹи мәһсул алмаг үчүн јумруларын косил моей,
доғранмасы әсас агротехники гајдалардан биридпр. Јени
1535—5
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јығылмыш јумрулары кәсмәк үчүн хүсуси машынлар һәлә јохдур.
Горпағын һазырланмасы фараш картофун јығылдығы
дөврә кими баша чатдырылмалыдыр. Бу мәгсәдлә сечнлмиш саһәләр мүтләг суварылан, мүнбит вә механики тәркибҹә јүнкүл олмалыдыр. Calıə лајдырсыз котанларла
23—25 сантиметр дәринликдә шумланыр. Сонралар rajсаг вә алаг отлары әмәлә кәлдикдә култивасија чәкилир. Торпаг јај әкининә 10—12 күн галмыш һәр һектара
600—800 кубметр су всрилмәклә арат едилнр.
Торпаг рүтубәтли олмалыдыр. Гуру торпаға картоф^
əkmək олмаз.
Јај әкининдә адәтән картофуп 10—12 фаизә гәдәри
ҹүҹәрти вермир. Ҹүҹәрти верән јумруларын һәр бприндә
ҹәмн 2—3 көвдә олур. Бу сәбәбдән картофу јај әкининдә
чох сых əkmək мәсләһәтднр. Белә олдугда јүксәк картоф
мәһсулу көзләмәк олар.
Су режими. Картоф јумрулары јумшаг, дәнәвәр вә
рүтубәтли торпаға әкилибсә, 10—12 күндән сонра ҹүҹәрмәјә башлајыр. Күтләвп ҹүҹәртмләр картофун сортундан,
торпағын рүтубәтиндән вә дәнәвәр олмасындан асылы
олараг, 20—22 күндән сонра әмәлә кәлмәјә башлајыр.
Суварма вахты су басмыш торпагда картоф јумрулары
тамамилә ҹүҹәрмир вә јахуд да чох аз ҹүҹәрти верир.
Демәли, күтләви ҹүҹәртиләр алыианадәк торпағы даим
рүтубәтли вәзијјәтдә сахламаг ваҹибдир. Јумрулар әкиләндән сонра тәхминән 10 күн әрзиндә торпағын рүтубәти онун рүтубәт тутумунун 75—80, күтләви ҹүҹәрти алынанда исә 90—95 фаизини тәшкил етмәлидир.
Гсјд етмәк лазымдыр ки, бу оптнмал су режими позуларса, јә’ни рүтубәт артарса, јумрулар торпагда чүрүјәр
вә јахуд да азаларса, јумрулар ҹүҹәрти вермәз. Сувар
ма сүн'и јағышјағдырма үсулу илә апарыларса, ДДА-100
M вә башга машынлардан истифадә етмәк мәсләһәтдир.
Бу вахт суварма нормасы 250—300 кубметр ола биләр.
Ҹүҹәртиләр алынана кими 3 дәфә суварма апарылыр.
һәр сувармадам сонра саһә торлу малалар васитәсилә
малаланмалыдыр. Ҹүҹәртиләр алынандан соира исә 3—
4 дәфә јенә суварылмалыдыр. Башга гуллуг ишләри исә
ади картоф әкинләриндә олдуғу кимидир. Јени јығылмыш јумруларла картоф әкининдә биткиләрин тәбии јетишмәси мүшаһидә олунур. Мәһсул јығымына адәтән биринҹи шахталардан сонра башламаг лазымдыр. БирннG
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ҹи шахталардан сонра мәһсул јығымы кечнкдириләрсә,
јумрулар торпагда сојугдан кејфијјәтини итирәр вә дона
биләр. Картоф мәһсулу КТН-2М маркалы машынла јығылыр. Мәһсул јығымы вахты һавалар гуру кечәрсә, онда јығылмыш мәһсул дәрһал сахлама анбарларына дашынмалыдыр. Јығым вахты торпагда рүтубәт чох оларса, онда картоф талварлар алтында гурудулмалы во сон
ра аибарлара апарылмалыдыр.
Кечән илки јумруларла јај әкини. Јүксәк кејфијјотли
тохумлуг материал әлдә етмәк үчүн кечои илки тохумлуг
картофун бир һиссәси сојудуҹу анбарларда ијул ајына
кими сахланылдыгдап сонра әкилмәлидир ки, саглам
тохум јетишдирилсин. Бу тәдбир тәсоррүфатларын өз дахили имканлары һесабына картоф тохумуна олан еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн әлверишлидир. Әкни во беҹәрмо
техиолокијасы тәхминәи јени јығылмыш јумруларла окплән картофда олдуғу кимидир.
КДРТОФУН ГЫШАЛТЫ, ЈАХУД ПАЈЫЗ ӘКИНИ
Чохнллик тәдгмгатлар көстәрмишдир ки, республиканыи суварылан аран рајоиларынын бэ’зилэрнндэ (Абшсрон, Ләнкәран, Астара, Масаллы вә с.) картофу гышгабағы (пајызда) əkmək сорфолидпр- Гејд етмок лазымдыр ки, бу рајонларда картоф јумруларымын гышгабағы
әкилмәси онун биоложи хүсусијјәтинә чох ујғундур. Бу
тәдбир бир сыра үстүнлүкләрә маликдир, Әввәла, naјызда башга кәнд тәсәррүфаты ишләри гуртарыр. Картофчулугда ишләмәк үчүн ишчи гүввәси даһа чох олур.
Икинҹиси, тохумлуг картофун јаза гәдәр сахланылмасы
арадан көтүрүлүр. Сахлама, чешидләшдирмә вә бу мүддотдо картофуп чүрүјүб хараб олмасы, еләҹә дә сағлам
јумрулары ҹүчортмә хәрчләри ихтнсара салыныр. Бүтүн
бунлар картофун гышгабағы әкилмәснни чох әлвсршили во игтнсадп чәһәтдән сәмәроли бпр агротехники тәдбирә чевирир. Чохнллик тәҹрүбәләр көстәрди ки, Абшерон шораитнндә гышалты картоф әкнпи декабр ајынын
10-даи 20-нә гәдәр апарылмалыдыр. Бу дөврдә торпағын
10 саптиметрлијиндә 4-6—7°С истилик олур. Бу дөврдән
башлајараг торпағын температур режими мүсбәт чәһәтдән дәјишилир во февралын ахырында картоф чүчәртнлори торпагыи сәтһинә чыхыр. Дскабрыи 10-дан февра5*
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лын ахырына ними картоф јумрулары торпагда чох јахшы галыр, ҹүҹәрир, кек системи әмәлә кәтирир ки, оптимал температур во рүтубәт шәраити јаранаи кими ҹүҹәрмәјә вә бөјүјүб инкишаф етмојә башлајыр.
Икимәһсуллу вә ади селексија јолу илә јарадылмыш
картоф сортлары пајыз әкининдә нисбәтои даһа сур'этли инкишаф еднр вә јүксәк мәһсул верир.

ЈҮКСӘК КЕЈФИЈЈӘТЛИ КАРТОФ ТОХУМУНУН
ЈЕТИШДИРИЛМӘСИНДӘ ЕКОЛОЖИ ШӘРАИТИН
РОЛУ
Картоф тохумчулуғунун гаршысында дуран әсас вәзифә картофун тохумлуг кејфнјјәтини јахшылашдырмагдаи ибарәтдир. Башга кәнд тәсәррүфаты биткиләрииә
нисбәтәм картоф хариҹи амилләрнн тэ’сиринэ даһа чох
мэ’руз галыр.
Өлкәмизин вә харичи мүәллифләрин әсәрләриндә еколожи шәрантин картоф бнткисннә бөјүк тэ’смри олдуру
ну сүбут едән чохлу факт вардыр. C. M. Букасов (1952)
гејд едир ки, јүксәк кејфијјәтли тохум материалы кар
тофун мәһсулдарлығыны бнр нечә дәфә артыра биләр.
Дағлыг вә дағәтәји рајонларда һүндүрлүјү дәниз сәвијјәсиндән 600 метрдән јүксәк олан саһәләрдә һаванын
температуру ашағы дүшүр, нисби рүтубәт артыр. Впруслары јајан ганадлы вә ганадсыз мәнәнәләрин сај динамикасы, активлијн азалыр вә бүтүп буиларын комплекс
тэ’сири нәтиҹәсиндә картофун мәһсулдарлығы артыр,
тохумлуг кејфпјјәтн хејли јахшылашыр.
Демәли, бу јерләрдә внруслардан тәмизләнмиш әкпи
материалыны узун замам сағлам сахламағ мүмкүндүр.
Бу рајонларда нәинки өз еһтијатларыны tə’miih етмәк
үчүн тохум јетишдирмәк, һәтта республикаиыи суварылан apan рајонлары үчүн дә тохум материалы һазырламаг олар. Әкәр иш јахшы тәшкил олунарса, бу рајонларда хәстәликләрдән горунмаг үчүн тәбии изолјаторлар
кими дә истифадә етмәк мүмкүндүр. Картоф тохумларынын кејфијјәти һәтта чох мүнасиб иглим вә торпаг шәраити олан јерләрдә белә бир нечә репродуксијадаи сонра өз кејфијјәт көстәриҹиләрими, демәк олар ки, јаваш68

јаваш итирнр. Одур ки, тохумлуг картофу вахтлы-вахтында дәјишмәк лазымдыр.
Гәдгигата осасән (1976—1980-ҹи нлләр) дағәтәји вә
суварылан apan рајонлары үчүи сортдојишдирмә мүддәтләри мүәјјәнләшдирилмишдир (5-ҹи ҹодвәл).
.7 ни чәд за л

Дағлыг, дағәтәји uo суварылан apan рајонларынын
иглим шорантинин картоф сортларыным мәһсулдарлығына
тэ’сири
Бир биткиннн орта у.оһсулларлыгы. rpa мл а
Сортларып злы
1976

Лајмдота
Паул Banıep
ƏмUри
Лорх
у1

•

1977

1978

1979

Дағлыг зонасы (дониз сәвијјәсимдом
1800 метр һундүрлукдә)
ISOO
1393
666
1000
1221
901
1910
750
560
840
660
678

500
600
700
416

1980

690
640
600
440

а

Дагатәји зона (дәниз сәвијјәсиндән 800 метр һүидүрлүкдә
Лај.мдота
495
783
159
420
Паул Banıep
438
160
220
450
Әмнрн
1097
890
540
320
Лорх
640
522
130
990

485
325
490
335

Суварылаи арам зонасы (дәииз сәвијјәсиидән
20 метр һүндүрлүкдоЈ
Лајмдота
Паул Вагнер
Эмири
Лорх
Пријекулски-ранпи

646
540
.: 85
436
516

493
939
г 00
250
548

289
800
836
580
542

233
701
850
-.80
425

416
615
475

330
170

Ҹәдвәлдән көрүндүјү кнми, дағлыг зомасында бечәрилән картоф јахшы инкишаф етмиш, көвдәләри. јарпаглары түпд ронкдә во бүтүн сортларынын инкишафы мусбәт иди. Ҹүҹәртиләрин алынмасы, гөнчәләмә вә
там јетишмо мәрһәләләрн иормал кечмишдм. Суварылан
аран рајонларындакыиа нисбәтән хсјлн чох мәһсул верир.
Сүбут олунмушдур ки, кәиардан котирилмпш тохум
(o ҹүмләдән дағлыг рајонлардан) биринчп ил нормал
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мәһсул верир, икинҹи илдән исә мәһсулдарлығы тәдриҹлә ашағы дүшүр. Бу просее ганунаујғун һалда сонракы
илләрдә дә давам едир. Белә ки, дағлыг рајонларда бу
ганунаујғунлуг һәр дөрд илдән бир, дағәтәји рајонларда
үч илдән бпр, суварылан аран рајоиларында исә бнр
илдән сонра өзүнү көстәрир. Она көрә до ашағыда көстәриләи мүддәтләрдә картоф тохумлары дәјишдирилмәлидир:
1. Дағлыг рајоиларда (дәниз сәвијјәсиндән 2000 мет
ро гәдәр һүндүрлүкдә) hop дөрд илдән бир; һәмин зопада јетишднрилмиш јүксәк кејфијјәтли тохум һесабына.
2. Дағотоји рајонларда 500 метрдән 1000 метро гәдәр
һүндүрлүкдо јерләшон тәсәррүфатларда hop үч илдән
бнр; дағлыг рајонларда јетишдирилән картоф һесабына.
3. Суварылан аран рајонларында 500 метро годәр
һүндүрлүкдә јерләшоп тәсоррүфатларда; hop ил дағлыг
рајонлардан кәтирилмиш тохумлуг во јерлордо ики мәһсулалма јолу нлә јетишдирилмиш картоф һесабына.
Үмумијјәтлә, картоф тохумчулуғуида ики мәрһәлә
вардыр:
I. Илкин тохумчулуғун тошкили.
II. Колхоз во совхозларда тохумчулуғун тәшкили.

и л к и н ТОХУМЧУЛУҒУН т ә ш к и л и
Илкин тохумчулугда әсас ики мәрһолә мөвҹуддур.
Биринҹиси, внруссуз клоиларын сечилмоси, икинҹиси, бу
клонларыи вируслардан мүтафизә едилмиш вәзнјјәтдә
артырылмасы. Вируслардан во башга хәстәлпклордән
азад клонлары сечмәк үчүн клонсечмо үсулундан истифадә етмок лазымдыр. Клонсечмәдә сероложи үсулла
вируслар мүәјјәнлошдирилир вә хәстә коллар чыхдаш
едилир. Вируслардан во башга хәстәликләрдән азад клонлар ики ил әрзиидә өјрәнилдикдән сонра бирлошдирилир
во елит тохумлары алыныр ки, бунларыи да мәһсулдарлығы картофун ади тохумларына нисботон 30—50 фаиз
артыг олур. Картофун илкин тохумчулугунун тошкили
үчүн лазым олан башланғыҹ материалы картоф сортларыны јаратмыш тошкилатлар вермолидирлор. Бунлар
осасон елми-тодгигат институтларыдыр.
Елми-тодгигат институтларындан алыимыш башлан70

ғыҹ материал осасында илкин тохумчулуг нлә нхтисаслашдырылмыш тәсәррүфатлар суперелити јетишдирнр во
сонра ону елитјетмшдирән тосәррүфатлара верирлор.
Елит-тохум материалы чох јүксәк кејфијјотп олан картоф
тохумларыдыр. Елит тохумларында сортун потенсиал пмканлары ашкара чыхыр. Дсмоли, o, мәһсулдар сортун
бүтүн морфоложи во биоложн әламәтләрини өзүндә ҹомлојән, хәстоликләрдон азад, тәмиз тохум материалыдыр.
Елитјетишдирән тәсәррүфатлар да өз нөвбәсиндә суперелитдәи елити алыр, бириичи, икинҹн вә үчүнчү репродукснјалары јетишдирмәк үчүн колхоз вә совхозлара
hop 100 һектар саһәјә 5 тон lıecaбы илә тохум верирлор.
Елит картоф окинләрн 100 фаиз тәмиз олмалыдыр,
јә’ни бүтүн биткиләр ејни сортдан көтүрүлмәлидир. Хос
та, бојча зоиф вә иикишафдап галан биткиләрдон тамамилә тәмизләимәлнднр. Буна хүсуси үсулларла наил
олурлар. Бүтүн үсулларыи әсасыны клоисечмо тәшкил
едир. Елитн јетишдирмәк үчүн ајры-ајры тоҹрүбо саһәләриндә чох мүрәккәб иш апармаг лазымдыр. Бу иш ики
група ајрылыр. Сечмо точрүбо саһәләриидә он саглам
клонлар сечилир. Клон—бир биткидәи алынмыш јумруја дејилир. Оилар елитни әсаеыны тошкил едир. Суперелит точрүбо саһәсиндә клоп шитиллијиндәп ајрылмыш
клонлар артырылыр. Бу вахт сероложи үсулуи көмәји
илә хосто тохумлуг клоилар тәмизләнмәлидир. һазырда елит јетишдирмәк үчүн бешиллик схемлордән истифадә едилир. Бу схема ујғун биринчи ил башлангыҹ
клонлар сечилир, икинҹи ил бу клонлар јохланылыр,
үчүнҹү ил јохлама давам едир, дөрдүнҹү ил суперелит
алыныр, иоһајәт, бешинчн ил елит јетпшдирилир. Бу беш
иллик елптјстишдирмә схеми ило 100 тон елит јетишдирмәк үчүн мүтләг 2—3 мин клон сечилмолидир. Клонлар
визуал (көзәјары) вә сероложи үсулларла јохланылмалы во нәһајәт, on сағлам во сорта чох охшајанлар сахланылмалыдыр.
Сечиләчәк клонларын сајы мәһсулдарлыг совијјәсиндән асылыдыр. Әкәр hop биткидән 600—800 грам мәһсул алынарса, бириичи икп јохлама шптилликлордә hop
биткидән 7—8 јумру алынмалы во ноһајәт, сонракы шитилликләрдә 1:3-ә нисбәтиндә кедирсә, 100 тон елит алмаг үчүн мүтләг 3000 клои сечмлмолндир. Сечмә тәҹрүбә
саһәсиидә хәстәлнјин әламәти бпр биткидә һисс олупарса, һәмнн клона аид бүтүи јумрулар чыхдаш олуималы71

дыр. Суперелит вэ слитии алынмасы просесппдэ шитилликдә бүтүн шүбһәли клонлар чыхдаш еднлмэлидир.
Бу әмәлијјаты апаран ишчинин хусуси журналында
сечплмиш клонларын, шитилликлэрин, чыхдаш едилмнш
вэ саһәдә галмыш клонларын сајы гејд олунмалыдыр.
һәр сорттэмизлома во чыхдашетмэдон соира хусуси акт
тэртиб едилмэлиднр. Картоф күтләви чичәкләјәндә, икпиҹи во јахуд үчүнҹү созттәмпзләмә во соира апробаспја
нши апарылыр. Елми-Тәдгигат Инстнтутунун нүмајәндәси, тохумчулуг тәсәррүфатыиын тохумчу агроному апробасијаны республика Торовоз Сорт Тохумлары Идарэси
нүмајәндәсииин иштнракы илә апарыр. Апробасијадап
сонра әкинләри комиссија гобул едир. Комисснјаја рес
публика, вилајәт вә рајои кэнд тәсәррүфаты идаролоринин, елми-тодгпгат ипститутларынын нумајәндәләри дахилдирлэр.
Азәрбајҹаи ССР-дә Кәдәбәј рајоиунун Пушкин адына совхозунда илк дофэ олараг 1975-чи илдо Лорх сорту
узрә елитјетншдирмә апарылмышдыр. Бунун учуй габагҹадан 2000 клон сечилмишди. Бсшиллик эмок сэрфи потичэсиндэ 96 тон тохумлуг материалы алыимышдыр.
Клонсечмэ усулу илэ сероложи усулу бирко апардыгда даһа јахшы нотичо алыныр. Бу јолла алынмыш су
перелит бир һектардан 420 сентиер мәһсул вермишдир.
Ад и гајдада апарылмыш клонсечмэдои алынмыш супер
елит исо 340 сентнер мәһсул вермишдир. Бу исо hop
һектардан 80 сентиер мәһсул итирмәк демәкдир. Ади кар
тоф јумруларыны әкдикдә, јә'ни һазырда колхоз но совхозларда беҹорилон картоф тохумларындан һектардан
150 сентнер мәһсул алынмышдыр. Суперелит әсасында
алынмыш елит 1979-ҹу илдә сынагдан ксчирилмишдир.
Көзәјары вә сероложи үсулла алынмыш елит картоф
тохумлары hop һектардан 286 сентнер, көзәјары сечилән
клонлардан алынан слит исә 255 сентнер мәһсул вермпшдир. Бу оиу көстәрпр кн, јүксәк кејфијјәтли тохум нстеһсалы бөјүк потенспал имканлара маликдир. Картофчулуғу пнтенсивләшдирмәк үчүн бу, әсас имканлардан
биридир. Гејд етмәк лазымдыр кп, клонссчмә учун башланғыҹ материалы биз РСФСР Картоф Тәсәрруфаты
Институтундан алмышдыг. Клонлары сечмок учүн јалныз сағлам тохумлардан истифадә етмәк лазымдыр. Бу
мәгсәд үчун јахшы олар ки, картоф тохуму слми-тәдгигат инстнтутларындан кәтирилсин.
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Клон сечмок үчүн визуал үсулла борабор, сероложи
үсулун да тотбиги вачибдир.
КОЛХОЗ BƏ СОВХОЗЛАРДА ТОХУМЧУЛУҒУН
ТӘШКИЛИ
Колхоз во совхозларда тоху.мчулугун дүзкүн тэшкили
онун мәһсулдарлығыныи артырылмасында аса с амиллордэн биридир.
Колхоз во совхозларда картофун тохумчулуғу үч морһәләдә тэшкил олунмалыдыр. Бирннчн ил артырма шитиллији јарадылмалы, икинҹи ил тохумчулуғун calıəcn
артырылмалы, үчүнҹү илдән е’тибарон әсас картоф әкинләрп тохум материалы илә tə’mmh едилмәлидир.
Артырма шитилликләри үчүн тохумлуг материалы
колхоз во ја совхозлар елит тохумчулуг тәсәррүфатларыпдан алмалыдырлар. Бэ’зон елит тохумлары овәзпнә
биринчи ренродуксијалы картоф тохумлары окилә би
лор. Буиу hop бир картофчулуг тәсәррүфаты өзү тошкил
етмәлидир. Мосолои, колхоз во ја совхоз дөвләто 2000
тон картоф сатыр. Тосәррүфатда јарадылан агротехни
ки шәраит hop һектардан 150 сентнер картоф алмага
имкан верир.
Беләликлә, картофуп сатыш планларыныи јеринә јетирилмәси үчүн 134 һектар саһә әкилмәлидир. Ајдындыр
ки, бпр Нектар саһојо сортундап асылы олараг, 2 тондан 3,5 тона гәдәр картоф тохуму лазымдыр. Бу һесабдан бүтүн саһә үчүн 469 тон картоф тохуму көтүрүлмолидир. hop һектардан 15 тон картоф чыхырса, тохумлуг
һиссә 60 фанз һесабы нлә 9 тон тәшкил едир. Беләликлә,
совхозун тохумлуг саһәси (469: 9) 52 һектар олмалыдыр.
Бу һесабла совхозда картоф әкинләрииин үмуми calıoсп (134 + 52) = 186 Нектар тошкил етмәлидир.
Тохумлуг картоф саһәсинин 52 Нектар олмасыны тә’мин етмәк үчүн 4—5 илдән бир үмуми тохумлуг саИәнин
бир Нпссәсиио окмок үчүн бнринҹи репродуксијалы вә
јахуд елит картоф тохумлары алмаг лазымдыр. Бу calıə
үмуми тохумлуг үчүи ајрылмыш саНәнин 30 фаизини,
јә’ни 16 Иектарыны тәшкил едир. Беләликлә, совхоз кар
тоф тохумчулуғуну тошкил етмок үчүн 4—5 илдәи бир
54 тон елит во биринҹн репродукеијалы картоф тохуму
алмалыдыр.
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Сортлуг картоф тохумунун арасы
дәјишдирилмәси үчүн республикамызын мүхтәлиф рајонларында (әсасән дағлыг зонада) 17 тәсәррүфат ајрылмышдыр.
Јүксәк кејфијјәтли картоф тохумларынын јетишдирилмәси. Тохумлуг картоф окинләри үчүп сәләф биткиләр (пахлалы биткиләр) вә мүнбит, суварылан, ерозијаја уғрамајан торпаглар сечилмәлидир.
Тохумлуг әкинләрдән јүксәк мәһсул алыималыдыр.
Әкс тәғдирдә әкин материалынын тохумлуг кејфијјәти
чох ашағы олар.
Тохумлуг картофа верилән азот күбрәсинии дозасы
ади әкинләрдәкиндән 50 фаиз аз, фосфор вә калиумунку
исә лазымп дозада олмалыдыр. Тохумлуг картофу әк- /
мәк үчүн торпаг һазырлапмалы вә јумру оптимал мүддәтдә әкилмәлидир. Тохумлуг әкинләрдо ҹүҹәртиләр күтләви алынандан сонра бнринҹи сорттәмизләмә ишинә 1
башламаг лазымдыр. Икинҹи сорттәмизләмә күтләви чпчәкләмә дөврүндә, үчүнҹү сорттәмизләмә исә картоф јетишәнә јахын апарылыр. һәр сорттәмизләмәдән сонра
акт тәртиб едилир.
Суварылан аран рајонларында тохумчулуғун хүсусијјәтләри. Республиканыи суварылан аран рајонларынын
бэ’зисиндэ картофчулуг зәиф мпкишаф етмишдир. Кол
хоз вә совхозларда бу саһәјә лазыми мүнасибәт көстәшлмәдијиндән һектардан 3—5 тон мәһсул алынырды.
Зунун әсас сәбәбләриндән бири дә ксјфијјәтсиз (ҹырлашмыш) тохум материалындан истифадә едилмәси иди.
Әлбәттә, бу тәсәррүфатлар кетдикҹә картофчулуға мүнасибәти дәјиширләр. Одур ки, республиканын сувары
лан аран рајопларыпда сон нлләрдә картофун әкии саһәләри хејли кенишләндирилмишдир. Инди картофчулугда әсас вәзифә бу саһәни интенсивләшдирмәкдир.
1956— 1984-ҹү илләр әрзиндәки тәдгигатлар көстәрмишдир ки, республиканыи суварылан аран рајонларында
картоф тохумчулуғуну мүвәффәгијјәтлә тәшкил етмәк
олар вә бупун бөјүк халг тәсәррүфаты әһәмијјәти вардыр. Бунуп үчүн картофун фараш вә орта тезјетишән
сортларыны ики мәһсулалма үсулу илә бечәрмәк лазым
дыр. Бу комплекс тәдбирләрдә республиканын дағлыг
рајонлары да иштирак едә биләр.
Илк дәфә картофуп әкин материалы республиканын
дағлыг рајонларындан кәтирилир. Мәсәлән, 24 тон кар
тоф тохуму Хәзәр дәнизинин әтраф рајонларында (Ләнк ә с јјл м ә д ә н
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кәран, Астара, Абшерои) гышалты әкин мүддәтиндә 8
һектар саһәјә әкилмәлиднр. Ијун ајынын үчүнҹү онкүнлүјүндә 90 тон мәһсул јығылмалыдыр. Јумрулары әкинә
һазырладыгдаи соира икинҹм дәфә јај әкиииидә 30 Нек
тар саһәдә беҹәрдилир. Илк шахталардаи соыра јығылан
јај әкининмн мәһсулу тәхмииән 360 тона ҹатыр. Бу да
гышалты во јахуд јаз әкмннпдә 1 10 һектар саһәдо әкнлә
биләр. Беләликлә, бнр нл әрзиидә совхоз во ја колхоз
өзүнү өз тохумлары илә тэ’мин едәр.
МӘҺСУЈ1ДАРЛЫҒЫН ТОХУМ МАТЕРИАЛЫНЫН
БАСДЫРЫЛMA ДӘРИНЛИЈИНДӘН АСЫЛЫЛЫҒЫ
Картоф адәтән 10 сантиметр дәрмнлијә әкилнр. Сәнајеннн истеһсал етдији картофәкәи машынлар исә јумру
ла р ы 16 сантиметр дәринлијо басдырмаға имкан верир.
Лакни тәҹрүбә көсторир ки, јумрулар дәрмио әкилдикдә
картофјыған машынларыи нш прннсипинә то’сир едир.
Торпагдан картоф јумруларыны ајырмаг чотпн олур вә
мә зсул иткиси чохалыр.
1979—1980-ҹи илләрин тәҹрүбәләри картофун оптимал дәринлијинин мүәјјәнләшдирилмәсино hncp едилмишдир. Басдырылма дәринлији картоф јумруларынын
чәкиси вә бнткиләрии дибинии долдурулмасы илә әлагәдар сурәтдә өјрәнилмпшдир. Тәҹрүбәләр Азәрбајҹан
Елми-Тәдгигат Тәрәвәзчилик Институтунун јардымчы тәсәррүфатыида дөрд варпантла, үч тәкрарда Пријекулскиранни еортунун иштиракы илә апарылмышдыр:
I вариантда јумрулар 4—6 сантиметр дәринлијә әкилмнш, бнткиләрин диби 6—8 сантиметр түндүрлүкдә ториа гл а до л ду рул му пıд у.
II вариантда јумрулар 4—6 сантиметр дәриилијә
экилмиш, биткилэрин диби 8—12 сантиметр һүндүрлүкдэ долдурулмушду.
III вариантда јумрулар 6—8 сантиметр дәринлијә
басдырылмагла биткилэрин диби 6—8 сантиметр һүндүрлүкдә долдурулмушду.
IV вариантда јумрулар 6—8 сантиметр дәринлнјә
басдырылмыш вэ биткилэрин диби 8—12 сантиметр һүндүрлүкдә долдурулмушду.
Нәтиҹәдә эн јүксәк мәһсулдарлыг II вариантда lıəp
һектардан 132,9 сентнер алыимышдыр. Демэли, јумру75

лары 4—6 сантиметр дәринлијә басдырмалы, биткилэрин
диби исэ 8—12 сантиметр һүидүрлүкдә долдурулмалыдыр. Бүтүн бунлар көстәрнр кн, картофу чох дэрнн окдпкдэ мәһсулдарлыг азалыр. Бизҹо, чонуб зонасыиын суварылан рајонларында картофу јетишдирмәк технолокијасы јенидән гурулмалыдыр.
ТОХУМ МАТЕРИАЛ ЫН ЫН СҮРӘТЛӘ
АРТЫРЫЛМАСЫ ҮСУЛЛАРЫ
Вирус инфексијасыидан тәмизләнмиш тохум матери
алы 3—5 ил әрзиндә әкилдикдә јенидәи вирус хэстоликлэрииэ тутулур во ади картоф тохуму һалыиа дүшүр.
Одур кн, сағламлашдырылмыш картоф тохумларыны
тезликлэ артырмаг во тәсәррүфаты тэ’мин етмәк бөјүк
халг тәсәррүфаты әһәмијјәтинә маликдир. Лакии бу мүддәтдә тохуму вирус инфексијасындаи мүтләг горумаг лазьшдыр.
Ади һалларда картоф окинлориндән орта һесабла 12—
15 той, јүксәк мәһсул јетишдирдикдә. исә 18—25 той мәһсул олдо едилпр.
Картоф тохумларыны сүрәтлә артырмаг үчүн ашағыдакы үсуллардан истифадә едилир: јүмрулар чүчордилдикдән сонра доғраиылмагла, көлкәдә әмәлә кәлән чүҹәртиләрлә, векетатив пөһроләрлә, ики мәһсулалма вә с.
илә артырылма.
Ҹүчәрдилмиш јумру һиссәләри илә артырылма. Бу
үсул һәм садә вә һәм дә чох сәмәрәлидир, јә’пи 3—4 дәфо
тохуму артырмаг мүмкүндүр. Бу мәгсәдлә картоф јумруларыны 25—30 күн әрзиндә 12—1б°С тсмпературда ҹүҹәрдирләр. Әкиигабагы hop һиссәдә бир вә јахуд ики чүҹәрмнш көзчүк олмаг шорти нлә картоф јумруларыиы
доғрамаг лазымдыр.
Көлкәдә әмәлә кәләи чүчәртиләрлә артырылма. Бу
мәгсәдлә тохумлуг картоф (2—3 јумру галыплыгда)
12—16°С температурда аз ишыглы вә јахшы һава олан
отагларда ҹүҹәрдилмәлидир. Бу иш үчүн парникләрдән
до истифадә етмок олар. Отагда картоф чүчортмок үчүн
рәфләр дүзәлдилир. hop сентнер картоф үчүн 4—5 квадратметр саһә тәләб олунур. Отагда һава чатышмадыгда
ҹүҹәртиләрин уч һиссәләри гаралыр. Одур ки, ҹүҹәрмә
апарылдығы мүддәтдә отаға даим тә.миз һава дахил ол76
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малыдыр. Картоф јумрулары үзәриидәки чүчәртиләр
4—5 сантиметра гәдәр узананда онлары еһтијатла јумрудан ајырмаг вә дәрһал нстихаиада вә јахуд парникдә
(8X8 см схемлә) əkmək лазымдыр. Беләликлә, һәр пар
ник чәрчивәсинин алтына 400—450 шитил јерләшдирмәк
мүмкүндүр. Әким гуртаран кими торпаг суварылыр вә
бир-ики күп әрзиндә күнәш шүаларындан мүһафизә етмәк үчүн өртүлүр. Шитилләри даим рүтубәтли вә гидалы
торпагда əkmək лазымдыр: 20—25 күн кечәндән сопра
оилары ачыг саһәјә əkmək олар. Јахшы картоф шитилләри 10— 12 сантиметр һүндүрлүкдә, нисбәтән јоғуи вә
сағлам олмалыдыр. Бу ҹүр шитилләрип әкин схеми
70X20x25 сантиметрдир.
Гејд етмәк лазымдыр ки, бир јумрудан 2—3 дәфә ши
тил һазырламаг олар. Бу пш үчүн 50 күн вахт лазымдырКөк пөһрәләри илә артырылма. Бу мәгсәд үчүн ири
{70—80 грам) јумрулар сечилир, ишыгда ҹүҹәрдилир вә
сонра 12— 15 күн әрзиндә јешикләрдә јаимыш пејиндә,
агаҹ овунтусунда вә торфда ҹүҹәрдилир.
Бу үсулла һәр јумрудан 8—12 сантиметр узунлугда
јахшы көк системинә малик олан чохлу көк пөһрәси алмаг мүмкүндүр. һазыр көклү пөһрәләр еһтијатла картоф
јумрусундаи ајрылыр вә парникләрә әкплпр. Бир парник
чорчивәсиним алтына 400—450 көк пөһрәсп əkmək олур.
10—12 күндән сонра шитилләр ачыг саһәјә әкилир. Әкин
схеми 70X20X25 сантиметрдир. Әкиләндән сонра саһә
мүтләг суварылыр.
КАРТОФЧУЛУГДА АҒЫР ӘЛ ИШЛӘРИНИН
МЕХАНИКЛӘШДИРИЛМӘСИ
Аз әл әмәји сәрф етмәклә јүксәк картоф мәһсулу көтүрмојин бөјүк әһәмијјәти вардыр. Чүнки картофуп маја
дәјәринии артмасына әсас сәбәб агыр ишләрнн әл илә
көрүлмәсидир.
Бу пшдә кәнд тәсәррүфаты машынлары комплексиндән
истифадә едилмәси бүтүн агротехники тәдбирләри вахтында вә јүксәк кејфијјәтлә јеринә јетирмәјә нмкаи вә
шәраит ј apa дыр. Бүтүи бунлар картофуи мәһсулдарлыгынын артырылмасына кәтириб чыхарыр.
Республикада картофчулуғу механиклошдирмәк үчүн
мүәјјән ишләр көрүлүр. Лакин һәлә дә бир чох ишләрин

механикләшдирилмәсн чох ашағы вәзнјјәтдәдир. Хүсусән, саһәләрә үзви күбрәләрин верилмәси, күбрәләрин
јүкләнмәси, бошалдылмасы, картофу сахлама рросеснндә
ишләрии механикләшдприлмәси, чешидләнмәси, картофун әкилмәси, мәһсулуи јығылмасы вә с. ншләрип чоху
һәлә дә механикләшдирилмәмишдир. Бу са ]әдә ишләдиләҹәк механизмләр, һәләлик, шәраитимизә ујрунлашдырылмаса да мүәјјән әһәмијјәт кәсб едир. Бу истигамәтдә өлкәмиздә бөјүк тәҹрүбә вардыр. Бу тәҹрүбәдән
кениш истифадә едилмәлидир. Белә оларса, јахын вахтларда республикада картофун маја дәјәрини ашағы салыб, картофчулуғу hop јердә рентабелли тосәррүфат пөвүнә чевирмәк олар.
һернк шуму әсасән ики агротехники әмәлијјаты—малалама вә шумламаны әһатә едир. Малалама әмәлијјаты
дискли малаларла—ЛД-15, ЛП-10, ДД-5, ПЛ-5—25 во
јахуд да ППЛ-10—25 илә 10— 12 сантиметр дәрииликдә,
шумлама исә 25—27 во јахуд да 30—32 сантиметр доринликдо (шум гатындан асылы олараг) трактор-котанларла апарылыр.
Үзви күбрәлор һерик шумалтына тракторјүкләјнҹиси
ПБ-35 во јүкләјиҹилордән ПШ-0,4 вә пејиндағыдан ТУЛ3-А, РУПТ-2,0, РС-3 маркалы машынлардан истифадә
етмәклә вернлир. Бу ишләрдә К-700 вә Т-150 маркалы
тракторлардан, КСО-9 пејиндағыдан машынлардан да истифадә етмәк олар.
Минерал күбрәләрп һазырламаг вә тарлалара вермәк
үчүн күбрәхырдалајан НСУ-4, күбрәсәпән СТН-2,8 вә
СТШ-2,8, күбрәдағыдан РТТ-4,2, РУ-4-10, РПТУ-20А,
РМН-2 вә јүкләјән ПБ-35-дәи истифадә етмәк лазымдыр.
Пејин ширәсини вә һербисидләри тарлалара вермәк
үчүн ГАН-15 вә АНТ-2, минерал күбрәләри шумлама илә
бирликдә вермәк үчүи исә котанлара әлавә гурулуш
П-5—35А-дан истифадә едилир.
Картоф јумруларыны əkmək үчүн СН-4Б, СКМ-6,
СН-4Б-1, ҹүҹәрднлмнш картофу исә САБ-4 вә СКНБ-4
маркалы машынларла әкмок лазымдыр. Картоф тохумларыны сахлама анбарларындан бошалтмаг үчүн СТХ-30
транспортјорундан, картофу сортлашдырмаг үчүн исә
КСП-15-дән истифадә етмәк олар.
Картоф әкинләрииә гуллуг етмәк үчүн дишли вә торлу малалардан КОН-2, 8П, БС-2,0 БСМ-4,0 БСО-4,0 истифадо етмәк мәгсәдәујғундур.
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Ҹәркә араларыиы јумшалтмаг үчүн КОП-2,8 во јахуд
да КРН-4,2-дән, ҹүҹәртилор алынана кими һербисидләри торпаға вермәк үчүн ГАН-дан, чиләјиҹиләрдән исә
ОНК, ОВТ-1-дән истифадә едилир. Картофу јығмаздан
әввәл көвдәлори бичән машынлардаи УБД-3 вә јахуд да
КИР-1,5-дән, мәһсулу јығмаг үчүн исә ККУ-2 елеватор
типли картофјығаи машынлардан истлфадә етмәк олар.
КАРТОФУН САХЛАНМА РЕЖИМИ
Картофун дүзкүн сахламмасы да мәһсулун јетишдирилмәси кими ваҹиб ишләрдән биридир. Ајдындыр ки,
картоф јумрулары ҹанлы организм кими нәфәс алыр, исS тини, рүтубәти вә карбон газыны тәбәххүр едир. Карто
фу сахлама мүддәтиндә һаванын температуру нә гәдәр
јуксәк оларса, бу просесләр бир o гәдәр сүрәтлә кедир
вә картоф бүзүшүр, ҹүҹәрир, хәстоликләрә давамлылығыны итирир вә кејфијјәти ашағы дүшүр.
Сахламаг үчүн кәтирилмиш картоф јумрулары сағлам, тәмиз, тамамнлә јетишмиш вә гуру олмалыдыр.
Мәһз буна көрә дә тарла шәраитиндә хәстәлик вә знјанвериҹиләрлә мүбаризә апармаг лазымдыр. Хәсто во зәдәләимиш јумрулары сахламаг олмаз. Сахламага гојулан тохумлуг картофу ишыгда көјәртмәк чох ваҹмбдир.
Көјәрдилмнш картоф јумрулары сахланылдыгда јахшы
галыр вә мәһсулдарлығы İO—15% артырыр. Бу тәдбир
тохумлуг картоф үчүн мәҹбуридир.
Картофун јахшы галмасы үчүн ону сортупдаи асылы
олараг 3—5°С температурда, 80—90 фаиз ннсби рүтубәтдә сахламаг лазымдыр. Әрзаг вә тохумлуг картофу узун
мүддәт саламат сахламаг үчүн хүсуси вә јахуд ујғунлашдырылмыш анбарлардан истифадә едилир. Картофу
мүвәггәти сахламаг үчүн тығлардан, хәндәкләрдән вә
ади анбарлардан истифадә етмәк олар.
Әлбәттә, картофу мүасир тәләбләр әсасыида јахшы
сахламаг, чешидләмәк, јүкләмә вә бошалтма ишләринп
механикләшдирмәк үчүн ән әлверишли јол мүаспр сојудуҹулу картофсахлама анбарларындан пстифадә етмәкдир.
Картофун саламат сахлаимасы үчүн ашағыдакы
дммлләр нәзәрә алынмалыдыр: һава картофун ичиндә
даим дәјишилмәлидир. Буиун үчүн автоматик олараг
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вахташыры анбара һава вурулмалыдыр. һаванын картоф
тығларынын, контејнерләрин ичәрисинә нормал дахил
олмасы учүм тохумлуг вә әрзаглыг картоф торпаг во гум
һиссәҹикләриндән тәмизләнмәлидир. Анбарларда һаванын температуру, картофун үзәринә ншығын дүшмәмәси,
һава ахынымын олмасы ваҹиб шәртләрдәндир.
Картофу саламат сахламаг үчүн тошкилати мәсәләләр дә осас.дыр. Анбарларын дәрманлаимасы, мәһсулун
саламат сахланмасы үчүн мәс’улијјәт дашыјан мүтәхәссисләр һазырланмасы, мадди-техники база јарадылмасы,
тоһлүкәсизлмк техиикасы гајдаларына ҹидди рмајәт олунмасы да ваҹибдир.
КАРТОФУН СЕЛЕКСИЈАСЫ
Селексија јунанҹа сечмә, арытма демәкдир. Мүасир
селексија исә кенетнка елминә әсасланмалыдыр. Кенетика елми ҹанлыларын ирсијјәт вә дәјишкәнлијиндән
боһс едир, јәТш мүәјјән һәјат шәраитмндә битки өз кеиетипинә (ирси әсасларына) ујғуи олараг инкишаф
едир. Өзүнә бәнзәр нәсил верир. Бу, ирсијјәтдир. Фәрди инкишаф просесиндә мүһит шәраитиннн, хүсусән сечмә вә һибридләшдирмәнин тэ’сирНидэн битки
кенетипиндәи аз во ја чох форглоно бнләр. Бу һадисәјә
иреијјәтии дәјишкәнлији дејилир. Селексијачылар бу
дәјишилмиш фәрдләри сечир вә сүн’и јолла артырырлар.
Бу дојишилммш (ј)әрдләрдән јени сортлар јарадырлар.
Ирсијјәт вә дәјишкәнлик мүәјјән ганунаујгунлуглара
әсасланыр. Бу ганунаујғунлуглары селексијачы алимләр
даим мүшаһидә едирләр. Демәли, селексија сечмә нәзәMijјәсинин һәм нәзори вә һәм дә тәҹрүби мосәләләрини
i əл л едир. Дејиләнләрдән ајдын олур ки, селексијачы
мүтләг ирсијјәт вә дәјишкәнлијин гануиаујғунлугларыны мүкәммәл билмәлиднр.
СЕЛЕКСИЈА ИШИНДӘ БАШЛАНҒЫҸ МАТЕРИАЛ
Картофун селексијасында башланғыҹ материал кими
әсасән мәдәни вә јабаиы нөвләрдән, мөвҹуд картоф сортларындан вә һибридләриндән истифадә едилир. Сон вахтлара кими бслә һесаб олунурду ки, картофун ҹәми бир
нөвү (Solanum tuberosum) вардыр.
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Сонет алимләриндән Н. И. Вавилов, С. М. Букасов,
С. В. Јузепчук во башғалары Ҹәнуби Америкаја вә дүнјаиын башга өлкәләринә експедисијаларындаи сомра кар
тоф биткисинии 200-дән артыг мәдәни вә јабаиы нөвүнү
тапыб кәтирмишләр.
һазырда бүтүн бу нөвләр, онларын иштиракы илә јарадылмыш сортлар вә һибридләр Үмумиттифаг Биткичилик Институтунда сахланылыр, өјрәнилир вә өлкәмизин бүтүн селексијачыларыиа көндәрилир.
Республикамызда да картофун селексијасы Үмумиттифаг Биткичилик Инетитутунда топлаимыш дүија коллексијасынын өјрәиилмәси илә сых сурәтдә әлагәдардыр.
Азәрбајҹанда бу коллексија нүмунәләринин өјрәнилмәспиин вә сон дәрәҹә мүхтәлиф олаи торпаг вә иглим
шәраитинә ујғун мәһсулдар вә ҹырлашмаја давамлы јени картоф сортларынын јарадылмасынын хүсуси әһәмијјәти вардыр.
Картофун селексијасында ҹинси һибридләшдирмә
үсулундан кеннш истифадә олунур. Бу замам јени нәсил
өз башлаиғыҹыны ики мүхтәлиф ирсн әсаслара (кенотип)
малик олан организмләрии ҹинси һүҹејрәләринин (гаметалар) говушмасыидаи, јә’ии мајаланмыш һүҹејрәдән
(зиготазан) алыр. Демәли, ҹинси чохалма заманы валидејн илә нэсйл арасында јеканә бирләшдириҹи мадди
әсас һүҹејрәдир. һәр ики валидејнин ирси әламәтләри
оиларып ҹннси һуҹејрәләриидә ДНТ шәклиидә гејд едилмишдир.
СЕЛЕКСИЈАНЫН ИСТИГАМӘТЛӘРИ
Республикамызын иглим вә торпаг шәраитп үчүн јени картоф сортлары јаратмаг мәгсәди нлә селексија пшн
әсасән ики истигамәтдә апарылмышдыр:
1. Дағлыг ва дағәтәји рајонлар үчүн тез, орта тез вә
орта јетишәи јүксәк мәһсулдар, фитофтороз вә вирус
хәстәликләринә давамлы, јүксәк дад кејфијјәтинә малик
олан вә механикләшднрмә просесләринә давамлы сорт
лар јаратмаг.
2. Суварылан apan (дүзән) рајоилар үчүн фараш јетшнән јүксәк мәһсулдар, ҹырлашмаја давамлы, дад ксјфијјәти јахшы олам вә һәмчинин дә механикләшдирмәјә
давамлы сортлар јаратмаг.
1535—6
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Бу истигамәтләрдә селскспја ишп апарараг јени кар
тоф сортлары јаратмаг үчүн Ы. И. Вавилов адына Үмумиттмфаг Биткичилик Институтунда ҹәмләшдирилән дүнја картоф нүмунәләри коллексијасына мүрачиәт едил6 чы члдв.ы
Коллексијадан зона үчүн сечилмиш
нүмунәларнн мәһсулдарлыгы, хэстэлнклэрэ давамлылығы вә
кејфијјәт костәриҹиләри (1974—1980-ҹи илләрин орта рогәмләрн)

С ортлары н алы

Прнјскулскн-рашш
Лјубиметс
Лајмдота
Домо дедовски
Алисма
Приобски
Алма
Хеннебек
Әмнри

B in Гтткид о п и, т а
м оh ey л.
грамла

504
722
742
768
680
567
550
71 1
708

Сир j у м 
ру иуи орта
ч о кн .н .
грамла

70
90
90
İ- 0

83
80
77
92
82

Мши а с т а л и гм,
фанз э

11,9
14,9
14,0
15.8
15,6
13,2
13,5
15,6
14,6

В и р у с XƏCTDл ни л э , ш и о
ту
т у Л м у II! б и т к и Лорин Сајм.
фппзлэ

37
4,3
14,6
7.0
10.6
9.3
5.5
9,6
10,0

■мнш, коллексијадам минә јахын нүмунә сечилмиш вә республикамызын суварылан apan, дағәтәји вә дағлыг
зоналарында чохиллик тодгигатлар әсасыида һәртәрәфли өјрәнилмишдир. Јерли шәраитә ујғун коләнләр мүсабигәли вә тәсәррүфат сынағындан чыхарылдыгдан сонра
тәсәррүфатларымызда тәтбиг едилмиш, һәмчиннн бу
нүмунәләр әсасыида јерли шәраито ујғун јерли сортлар
јаратмаг мәгсәди илә селексија иши тошкил едилмишдир.
Суварылан аран рајонлары зонасы—Абшерон (дәииз
сәвијјәсиндән 20 метр һүндүрлүкдә). Бүтүн иүмунәлор
рајонлашдырылмыш Пријскулски-ранни сорту плә мүгајисәли өјрәнилмишдир. Сечилмиш нүмунәләрин мәһсулдарлыг көстәриҹиләри үмуми коллексија үзрә орта рәгәмлә дә мүгајисә едилмишдир. Фараш мәһсул нјун ајынын 1-дән 10-на кими јығылмышдыр. Бу рајонларын хүсусијјәти сүн’и суварманын тәтбигн во картофу бир илдә ики дофә әкмәклә сәҹијјәләнир. Зона үчүн сечилмиш
нүмунәләрин мәһсулдарлығы ҹәдвәлдә көстәрилмишдир
(б-ҹы ҹәдвәл).
Бу сортлардаи ән мүнасиб оланлары Лјубиметс, Кен.82

небек вә Әмнрм мүсабигәли сынагдан кечирилмиш вә>
ашағыдакы нәтичәләр'алынмышдыр (7-ҹи ҹәдвәл).
7 чи чддвзл
Суварылан аран зоиасы үчүн әлверишли
картоф сортларыным мүсабигәлм сынағымын нәтичзләри
(1978—1980-чи иллорин орта рәгәмләри)
Сортллрын алы

Прнјекулски-ранни
Кеннебек
Лјубнметс
Лајмдота
Әмири

Бир lteıc- Рајонллшды- Хоста бит
Нпшасташрдам
ки
юрни
сорта
ЛЫЛЫҒЫ.
моһсул. рылмыш
еајы,
фаизлә
ссһтнерло КОрӘ. фПНЗЛО фаиз.ə
156
231
257
230
252

100
148
164
147
162

25
6,9
12
10
12

12,0
10,1
16,9
16,0
16,8

Ҹәдвәлдон көрүндүјү ними, республикамызын сува
рылан apan рајонларында јетишдирмәк үчүн Лјубиметс„
вә Лајмдота картоф сортлары даһа әлверишлидир.
8 чи чәдвәл
1974—1980-чи илләрдә зона үчүн сечилмиш
картоф нүмунәләринин орта мәһсулдарлығы вә кејфијјот
көстәричилори
Сортларын алы

Лорх
О гонј ок
Кеннебек
Әмири
Гатчински
Л ај мдота
Столоны— 19

ј умру- Нншаста - X ətто бигБир биткидон Бир
килэрин
НУН
орта
лылыгы.
орта мәһсул, «юкнен,
сајы,
фанзл
о
грлмла
грамла
фамала
617
958
838
842
668
685
791

69
63,3
88
77
91
87
85,0

15,2
16,4
15.1
16,3
15,6
17,0
13,4

25,4
7.0
6.3
6,8
12,5
12,0
7,5

Бу зона үчүн јени даһа мәһсулдар картоф сортлары
јаратмаг мәгсәди илә Лјубиметс, Кеннебек, Ерос, Тре
вор, Антинема, Алисма, Алма вә Әмири картоф сортларындан башланғыҹ материал кими истифадә етмәк мәсләһәтдир.
Дағәтәји рајонлар (дәниз сәвијјәсиндән 800 метр
G *
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һүндүрлүкдә) зонасы- Бу зонада коллексијанын бүтүн
нүмунәләри дәмјә шәраитиидә беҹәрилмишдир. Одур ки,
бәзи илләрдә (1975—1Э78) биткиләрин нормал иикишафы үчүн рүтубәтин чатышмазлыгы гејдә алынМышдыр ки,
бу да мәһсулдарлыға мәмфи тэ’сир етмиш, алынмыш пәтиҹәләр ҹәдвәлдә көсторнлмишдир (8-чи ҹәдвәл).
Ҹәдвәлдән көрүндүјү кими, республикамызын дағәтәјн рајонлары үчүи ән әлвсришлм сортлар Огопјок, Әмирм, Гатчински вә Лајмдота һесаб едилир. Бу сортларын
мүсабигәли сынағы ашағыдакы иәтиҹәләри вермишдпр
(9-чу ҹәдвәл).
9-чу нәдвол

Даготоји рајонлар үчүн әлверишли
картоф сортларынын 1974—1980-чи илләрдә
мүсабнгәли сынағынын нәтичәләри
ISııp һск- РаЈонлашХәстә
Нншастаıa )лан
бигкилорин
дырылмыш
лылыгы,
орта мәһ- сорта көро,
Сорглпрыи ады
сај
ы,
фапЈла
cv.t. сентфлизлә
фаизлә
перлә
Лорх

166,0

100

25

14,8

Лајмдота

270.5

162

9,9

17,2

Кенисбек

247

148

16.0

15,0

•Әмири

245

9.5

17,7

146

Ҹәдволдән көрүндүјү кими, республикамызын дағәтәји зонасы үчүн ән әлверишли сортлар Лајмдота, Әмири
вә Кеннебекдир. Бу зонада селексија ишиндә истифадә
етмәк үчүн Кеннебек, Әмири, Гатчински, Хорза, Антинема, Остоботс, Столовы-19, Арго вә с. сортлар мүнасибдир.
Дағлыг рајонлар (дәннз сәвијјәсиндән 1800 метр һүидүрлүкдә) зонасы. Бу зонада да коллексијапын бүтүн нүмунәләри дәмјә шәраитиндә өјрәнилмишдир. Алынмыш
нәтиҹәләр ҹәдвәлдә көстәрилмишдир (10-ҹу ҹәдвәл).
Ҹәдвәлдәи көрүндүјү кими, Әмирн, Лајмдота, Алисма,
Гатчински, Огоијок, Лјубиметс, Темп рајрилашдырылiMbim Лорх сортуна нисбәтән даһа чох мәһсул вермншдир. Бу сортлар мүсабигәли сыиагда да фәргләнмишдир
(11 -ҹи ҹәдвәл).
Мүсабигәли сынаг шитнлликләриндә дә Әмири, Лајм84

10-чу чэдвэл
Дағлыг зонада јуксәк мəlıcyл вермиш
картоф сортларынын кејфијјәт көстәриҹиләри
(1974—1980-чи илләр)
Сортларын ады

Лорх
Ə мир и
Лајмдота
Алисма
Гатчински
Огопјок
Лјубиметс "
Темп

Хостэ
Г.ııp бит Г>ир јум- Нишастаки юн орта рупун орта лылмгы. бнгкнюрин
сајы.
чэкиси.
маһсул,
фаизла
фаизло
грамла
iрамла
617
1216
1231
1049
964
958
947
871

15.2
16.7
15.7
14.9
16.5
16.3
15.1
19.0

69
79.9
76
88
88
83
80
100

25.4
3.2
7.4
8,0
6.1
7.6
3.7
4,2

дота, Алисма јүксәк мәһсул вермәклә фәргләнмишдир.
Буну нәзәрә алараг, һәмин сортлар ејни заманда Кәдәбәј рајонунун «Илич јолу» совхозунда бөјук саһәләрдә
11-чu чәдвәл
Дағлыг зонасы үчүн сечил.миш
картоф сортларынын мүсабигәли сыиағында мзһсулдарлығы
(1974—1980-чн илләр)
Сортларыи ады

Пир Нектар
cüI.d.iəh орта
моһсул.
сентисрла

РајОНЛЛИЈДЫ рылмыш со р та
ко р э, ф аизло

Нn a l д е т а л и лиги, фанзла

Лорх

196

100

14,6

Эмнри

320

195

18.0

Лајмдота

279

143

17,1

Алисма

232

118

15,6

тәсәррүфат сынағындан чыхарылмышдыр. Алынмыш иәтиҹоләр ҹодвәлдә гејд едилмишдир (12-ҹи ҹәдвәл).
Ҹәдвәлдән көрүнүр ки, бу сортлар республикамызын
дағлыг зонасы үчүн Лорх сорту на нисбәтән перспективлидир. Гејд етмәк лазымдыр кн, бу сортларым тәсәррүфат
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сынағы ади һалда тәсәррүфат әкинләри гајдасында тәсәррүфатын өзүндә сымагдаи кечмишдир. Тохуму да тәсәррүфатын өзү јстишдирмишдир. Соиралар (1977— 1980)
бу сортлар Кәдобәј рајонунда мии һектарда, Гусар рајонунда исә 250 һектар саһәдә тәтбиг едилмишдир. Нәти12-чи чдбвдл

Даглыг зонасы учүн перспективен картоф сортларынын
тэсэрруфат сынағыиын нәтичәләри (1977—1979-чу нлләр)
Сортлары и ады

МәһсулјЈлрлыг,
сснтнсрлэ

Әкип слһосн.
Гектарла

Лорх

10

82,6

Гатчински

40

137,0

Лајмдота

10

130,0

Огонјок

17

125,0

Темп

11

1

105,0

ҹәдә сүбут едилди ки, онлар рајонлашдырылмыш Лорх
сортуна нисбәтән 50 фаиз артыг мәһсул верир. Азәрбајҹан ССР Елми-Тәдгигат Тәрәвәзчилик Институту һәмин
сортлары республика Дөвләт сортсынағына рајонлашдырмаг үчүн төвсијә етмишдир. Бундан башга, Респуб
лика Сорт Тәрәвәз Тохумлары Идарәси РСФСР, Украјна
ССР вә Прибалтика республикаларындап бу сортларын
Огоијок, Лајмдота, Темп вә Гатчински сортларынын
мин тон јүксәк репродуксијалы тохумларыны кәтирмиш
вә јерли шәраитдә артырараг колхоз вә совхозлара вермпшдир. Огоијок сортуну исә төвсијәләрә әсасәи Респуб
лика Дөвләт Сортсынағы Идарәси 1982-ҹи илдән е’тибарән әајонлашдырмышдыр.
Чохиллик тәдгигатлар көстәрмишдир ки, селексијада
башланғыҹ материал кими ашағыдакы нүмунәләрдәи дә
мүвәффәгијјәтлә пстифадә етмәк олар: Лјубиметс, Оғомјок, Гатчински, Темп, Паул-Вагнер, Алисма, Әмири вә
Солјанум-Тубсрозум, һаплоид 2—62 вә с. Ииди бу сорт
лар республиканын дағлыг вә дағәтәји рајонларынын әксәр ијј этиндә ј етишди рилир.
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СЕЛ ЕКСИЈA
ҮСУЛЛДРЫ
%
Мүасир дөврүмүздә картофум селексијасында ашағыдакы үсуллардан пстнфадо едилир: 1. Клонсечмә. 2. Нөвдахили һибридләшдирмә. 3. Нөвләрарасы һибридләшдирмә. 4. Кимјәвп мутакенез.
Клонсечмә үсулу. Бу үсулдап картофун селексија*
сында мүвәффәгијјотло истифадә олунур. Битки тохумлары вә бэ’зэи дә һүҹејрәләри кенетик ҹәһәтдән мүхтәлиф олур. Клонсечмәдә бу, биоложи ганунаујғунлуға
әсасланыр. Тоху.мларыи кенетик ҹәһәтдән мүхтәлифлији
тумурҹуг дәјншкәнлијннә кәтнриб чыхардыр. Белә ки,
мүһитин бо’зи амилләринин тэ'сириндэи hop һансы бнр
„ картоф сортуна аид олан јумруларын ичәрисиндә формаҹа тумурчугларып вә габығын ронкннә вә башга әламәтләрә көрә дәјишмлмиш јумруја-клона раст кәлмәк олур.
Сечмә апаран шәхс (селексијачы) дәјишилмиш клоиу
ајрыҹа саһәдә әкир во һәртәрәфли өјрәнир. Бу үсулла
бир нечә илдән сонра јени картоф сорту әлдә етмәк мүмкүндүр. Лакин бу ҹүр клон дәјишилмәләрә чох надир
һалларда раст кәлмәк олур. Бәс онда планлы сурәтдә
клонсечмә ишини неҹә тәшкил етмәк олар?
Плаилы сурәтдә клонсечмә тохумчулугда мөвҹуд сортларын өмрүиү узатмаг үчүн апарылмалыдыр. Сечмәнин
методикасы беләдир: картофун ıəp haнсы бир сортуна
аид олан тохумлуг әкииләриндә кутловп чичәкләмә дөврүндә јахшы инкишаф стмиш, морфоложи әламотләрпиә
көрә һәмин сорта охшар во мүтләг дәрәҹәдә сағлам кар
тоф биткиләри нишанланыр. Вскстасија дөврүнүн ахырыиа кими һәмин биткилор үзәрипдә мүшаһидоләр апарылыр. Јүксәк мәһсул верән сорта хас олан өлчүдә вә
мнгдарда јумрулары әмәлә кәтирән биткиләрии мәһсулу
јығым вахты (ахырынчы сечмә) ајрыҹа топланыр вә сон
ра гарышдырылыр. Алынмыш мәһсул суперелита адланыр. Хәстәлик нишанәси мүшаһидо едилән биткиләр чыхдаш едилир. Бу гајда илә сечмә бир нечә ил давам етдирилир. Сечмә апарылан саһәлордә агротехники хидмәт,
јемләндирмәии во башга тәдбирлори јүксәк сәвијјәдә
апармаг лазымдыр. Бу тәдбирләр республиканын суварылаи аран рајонларында апарыларса, онда картофу
мүтләг јај окиииндә јетншдирмок ваҹибдир.
Гејд етмәк лазымдыр ки, өлкәмпздә клонсечмә јолу
илә бир сыра картоф сортлары јарадылмышдыр. Онлар87

дан Матвејевски, Народны, Триалетури во с. картоф сортларыны көстәрмок кифајәтдир.
Адәтән клоиссчмә үчүн гијмәтли, лакнп сырадаи чыхмагда олан сортлардан нстифадә едилир. Бу ҹүр сортлардан бирисн Алманнјада алынмыш Аквила адлы сортдур. Бу сорт республикамыза 1955-ҹи илдән кәтирилмишдир. Сорт ксҹ јетишир. Вирус хәстәликләриндән
јарпаг бурулмасына чох давамлыдыр, моһсулдардыр.
Лакни һаванын во торпағын рүтубәтииә чох һоссасдыр.
Сорт 1942-ҹи илдән е’тпбарон окплир.
1974-ҹү илдә бу сортун бир нечә клону сечилмпшдир.
Онлардап 14/1 нөмрәли клон даһа јахшы нәтпҹолор көстәрдијинә көро, бу клон артырылмыш вә һорторәфли өјрәнилмишдир. Нотиҹодо Әмири адлы јени сорт јарадылмышдыр. Бу сортуи тохуму артырылмыш во 1982-ҹи
нлдә республикам»,1 зда рајонлашдырылмаг үчүн Дөвлот
Сортеымагы Идарәсино тоһвил верилмишдир. Бу сортун
хүсуснјјәтләри бунлардыр: јумруларын рәики сарымтылдыр. Валидејн формасында исо аздыр. Эти дә сарымтылдыр. Валндеји формасында ағдыр. Јумруларыи формасы
узунсов-овалдыр. Валидеји формасыпда исә јумрулар
узунсовдур. Јумруларын динҹлик дөврү гысадыр. Валидејндә исә динамик дөвр узунсовдур. Кејфијјәтҹә бу
дәјишилмо һәмин сорту икинҹи әкин үчүн истифадо етмојә имкан верир. Бунлардан башга, Әмнрн сорту ryparлыға давамлыдыр. Јетишконлијә көрә орта јетпшон сортдур. Чичојинин рәнки түнд бәнөвшәји-гырмызыдыр.
Нөвдахили һибридләшдирмә үсулу. Бу үсул картофун
селексијасында әи чох истифадә олунан үсуллардан бирпдир. һазырда мөвҹуд олан картоф сортларыпын әксоријјәти бу үсулла јарадылмышдыр.
Нөвдахили һибридләшднрмә дедикдә, ејни ново аид
олан мүхтәлиф сортларын бир-бири илә чарпазлашдырылмасы нозәрдә тутулур. Мэ’лумдур ки, Ч. Дарвннин
мүһүм кәшфләриндән бири чарпазлашдырманын биоложи фајдалылығы ганунудур. O сүбут етмпшдир ки,
чарпазлашмадан алынан носил даһа артыг диференсналлашмыш, ихтисаслашмыш һүҹејрәләрии бирләшмәсиндон
төрәјир. Ч. Дарвинин бу ганунуну В. И. Мичурин јарадыҹылыгла инкишаф етдирмиш вә һибридләшдирмәдә
икн әсас могсод олдуғуну көстәрмишдир:
1. Бир-биринә узаг олан организмлор чарпазлашдырылдыгда алынан һибридим прси әсаслгры зонкинлошир.
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һибрид организмләр hop икн валидејиии ирси әсасларыны өзүндә ҹәмләшдирир.
2. һибридләшдирмә нәтиҹосиндә алынмыш организм.ләрин ирси әсаслары јериндоп ојнајыр. Бу ҹүр оргаиизмләр дәјишкән олур. Буна көрә дз онлары истәниләи истигамәтдә дәјишднрмәк во јени сортлар алмаг мүмкүн
олур.
Мәгсәднмнзә ујғун колон картоф сортларынын алынмасында валидејн ҹүтлорннип дүзкүм сечилмәсинин һәлледичи ролу вардыр. *
һибридлошдирмә үчүн дәрим дүшүнүлмүш вә зсасландырылмыш валидеји ҹүтлори сечилмолидир. Бу нсә
гаршыја гојулаи мәгсәддәи асылыдыр. Лакин бу ишдә
картоф сортларынын стериллији бир манеә кими гаршыја чыхыр. Стериллик дедикдо, тозчуг һүҹсјрәләринин һәјатилик габилијјотинә малик олмасы нәзәрдә тутулур.
Бу исә ашағыдакы сәбәбләрдән ирәли кәлир: 1. Чичәк
дәстәси саплағы нормал инкишаф етмир, картоф чнчәк
ачмыр. 2. Нормал инкишаф стмиш (фертпл) тозчугларын
■олмамасы. 3. Температур, осматпк тәзјиг вә башга әлверишсиз харичи мүһит шәраитинин, еләчә до дишиҹијин
сүтунчуғу нлә тозҹуг борусунуи узуилуғу арасыида фәргин чохлуғу. Үмумијјәтлз, стериллик оламәти еркән чинси һүчејроләрә аиддир. Диши ҹинси һүҹејрәләрин стсриллнји картоф биткисиидә чох надир һалларда мүшаһидә едилир.
Нөвдахили һибридләшдирмәни мүхтолиф истигамәтлордә апармаг мүмкүндүр. Лакин фараш во орта јетишән, јүксәк мәһсулдар вә хәстәликләрә гаршы давамлы
картоф сортлары әлдә етмәјин хүсуси әһәмијјәти вар
дыр. Тәҹрүбә көсторир кн, Солјанум-Туберозум нөвүно
аид олан фараш јетишән картоф сортлары оксор һалларда тохум вермир. Лакни фараш јетишон сортлары бирбирн ило чарпазлашдырдыгда во сонра орта јетишәи
ило јенидон һпбрндләшднрднкдә (ЕпикурХЕпикур +
Кобблср) јахшы мәтнҹәләр алыиыр. Бу јолла И. A. Всселопскн-Мурмаискн сортуну, И. һ. Рзҹәбли псә (ХибиниЗ х Катадин X Октјабр) Рочәбли картоф сортуну алммшды. Бу комбинасијадаи 132 нөмрәли орта тезјетишәи
һибрид алынмыш вә һазырда бу һпбрпд мүсабигәлн
сыиагдан кечирилмр, онун окин материалы артырылырБундан башга, 200, 210 нөмрәлн һибрпдләр дә јарадылмышдыр.
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Нөвләрарасы һибридләшдирмә үсулу. Мүхтәлиф нөвләри вә онларын ајры-ајры сортларыны бир-бнри илә
чарпазлашдырдыгда кенетик ҹәһәтдән јахшы нәтиҹәләр
алыныр. Доғрудур, јухарыда көстәрилән манеәләр нөвләрарасы һибридләшдирмәдә даһа габарыг вәзијјәтдә
мејдана чыхыр. Лакин бу үсулда ирси дәјишкәнликләр
даһа чохдур. Алынмыш һибридләр хәстәликләрә даһа
давамлыдыр, јүксәк мәһсулдар олуб, дад кејфијјәтииә
көрә фәргләнир.
Картофун јабаны вә мәдәнн нөвләри бир-бириндән
хромосомларын диплоид сајдаи һексоплоид саја гәдәр
олан хромосомлары илә фәргләичр.
Акад. C. M. Букасова ( 972) көрә, асан вә чәтин чарпазлашмалар һәм хромосом сајлары ејни вә һәм дә мүхтәлиф олан нөвләр арасында мүшаһпдә едилир. A. Ј. Камераз вә Г. M. Коваленко һексоплоид Солјанум демиссум нөвү илә тетронлоид Солјанум-Туберозум мөвү ара
сында чохлу мигдарда һибридләшдмрмәләр апармыш вә
һәр дәфә мүсбәт нәтиҹәләр алмышлар.
Нөвләрарасы һибридләшдирмәдән кениш истифадо
едән совет алимләри хәрчәнк, фитофтороз вә башга хәстәликләрә гаршы давамлы бир сыра сортлар јетишдирмишләр. Мәсәлән, Н. Н. Пушкарјов хәрчәнк вә фитофто
роз хәстәликләринә давамлы 8670 нөмрәли, A. Ј. Камераз фитофтороз хәстәлијинә давамлы
Камераз-1,
И. A. Веселовскн хәрчәнк вә фитофтороз хәстәликләрипә
давамлы Всселовски 2—4 сортларымы јаратмышлар.
Ҹ. Ə. һәсәнов исә Үмумиттпфаг Биткичилик Институтундан алдығы тохумлардаи икимәһсуллу Гусарчај вә тезјетишән Гусарчај сортларыыы јаратмышдыр.
Мүшаһидәләр көстәрир ки, республиканын дағлыг вә
дағәтәји рајонларында картоф сортларынын әксәријјәти
бэ’зи илләрдә иормал чнчәк ачыр вә бир чохлары һәтта
тохум да әмәлә кәтирир. Лакин һәр ил бело олмур. Дагәтәји вә суварылан аран рајонларында исә картоф биткисиндән нормал тохум алмаг мүмкүн дејилдир. Әксәр
илләрдә һәтта дағлыг зонада белә картоф гураглыг үзүндән чичәк ачмыр. Абшеронда исә картоф һеч тохум вермир. Одур ки, картофун селексијасыны пламлы сурәтдә
дүзҝүн гурмаг үчүн орижинал бнр јол сечилмишдир. Бу
мәгсәдлә Үмумиттифаг Биткичилик Институтумда (Ле
нинград вилајәти) мүәјјән валидејн ҹүтләринин һибридләшдирилмәсиндән алынмыш (Ғ0) һибрид тохумлары вә
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апардыгымыз чинси һибридләшдирмәләр әсасында республикамызын дағлыг зонасыида (дәмнз сәвијјәсиндән
1800 метр һүндурлүкдә) Товуз рајону Сарыгала кэидиндәки дајаг мәнтәгәсиндә плаилы селекснја шии гурулмуш
вә ашағыдакы јени сортлар јарадылмышдыр.

10-ҹу шәкил. Ссвинч сорту.

11-чи шәкил. Гырмызы сорт.

Севинч (126). Бу сорт (Ројапа X С. аидикеиум) X
Дорта комбинасијасындан алыимышдыр. 126—бу сортун
каталог нөмрәсидир. Сортун јараммасында андикеиум иөвү иштирак етдијинә көрә јумруларын рәнки ачыг гырмызыдыр. Сорт фитофтороз во вирус хәстәликләринә
гаршы давамлыдыр. Дағлыг зонада 1974— 1977-чи илләрдә hop биткидән орта һесабла 1237 грам мәһсул алынмышдыр. Бу сорт 1983-чү илдә Дөвләт сортсынағына
тәһвил верилмишдир (10-ҹу шәкнл).

Дөвләт сортсынағы комиссијасы тәрәфиндән 1985-ҹи
илдән е’тибарэн республикамызда беҹәрилмәк үчүн перспективли сорт кими тәсдиг едилмишдир. Севинҹ сорту
1986-ҹы илдән е’тпбарэн тамамнлә рајонлашдырылмышдыр.
Гырмызы сорт (11-ҹи шәкил). Бу сорт да мүрәккәб
комбинасијадан алыимышдыр (берехсит X Пријекулскираини) Xmerimack. Сорт чох јүксәк мәһсул верир. Фитофтороз вә вирус хәстәликләринә гаршы давамлыдыр.
Јумрулары түнд гырмызыдыр. Бу сорт 1984-ҹү илдә Дөвләт сортсынағына верилмишдир. һазырда бу сорт мүвәффәгијјәтлә сынагдан кечирилир.
199 нөмрәли сорт. Бу сорт 72—648 нөмрәли нүмунәнин
өз-өзүнү тозландырмасындан алыимышдыр. 72—648 нөмрәлн нүмунә мүрәккәб һибриддир. Сорт јүксәк мәһсул
верир. Јумруларын рәнки ағдыр. Узунсов-овал формалыдыр. Бу сортун тохуму артырылыр, орта тезјетишәндир.
Кимјәви мутакенез үсулу. Јухарыда классик селеҝсија үсуллары нәзәрдән кечирилди. Кимјәви мутакенез исә
селексијанын јени үсулларындан биридир. Бу үсул илк
дәфә ССРИ Елмләр Академијасынын Биоложп Физика
Институтунда тәтбиг едилмишдир.
1974-ҹү илдә РСФСР Картоф Тәсәррүфаты Институтундан алынмыш (SchacoenseXAgra ) х Камераз һибридинин тохумларына 0,02 вә 0,06 фапзли дистилсулфат вә
етилеиимин адлы кимјәви мутакен маддәләрлә тэ’сир
едиләрәк 351, 354/3, 354/5, 368/8 вә 378/13 нөмрәли мутантлар алыимышдыр. Бу нүмунәләр вирус хәстәликләринә гаршы нисбәтән давамлыдыр.
1980-ҹи илдән е’тибарэн бу нүмунәләр истәр респуб
ликамызда вә нстәрсә дә опун сәрһәдләриидән кәнарда
селекснја просеснндә башланғыҹ материал кими истифадә олунур. Бүтүн бу нүмунәләр Үмумиттифаг Биткичили к Институтуна да көндәрилмишдир. Мүасир селексијада бу үсул перспективли һесаб олунур.
ӘМӘЈИН

тәшкили

Кәнд тәсәррүфаты истеһсалатында әмәјин тәшкнли
бригада, манга вә механикләшдирилмиш дәстә подраты
шәклиндә һәјата кечирилир. Картофчулугла әсасән их92

тисаслашдырылмыш бригадалар мәшғул олмалыдырлар.
Белә бригадалара јүксәк картоф мәһсулу јетишдирмәк
үчүн лазым олан техника, инвентар, саһәләр верилир вә
мангалара тәһким едилммш ишчилор ајрылыр. hop ман
гала 2—4 тракторчу олур. Мангалара ншдәи ајрылмамаг шорти илә манга башчылары, бүтөвлүкдә бригадаја
нсә бригадир рәһбәрлик едир.
Картоф чул у гда манга системи РСФСР-дә кениш јајылмышдыр. Мәсәлән, Москва вилајәтиндә картоф саһоләринин һамысы 800, Брјаиск вилајәтиндә псо 120 мин
һектар картоф саһәси 1000 мангаја тәһким едилмишдир.
Механикләшдирилмиш достәләр исә әсасән әкин вә јығым дөврләриндә тәшкил едилир. hop дәстодә 10—20:
механизаторчу, 6—8 картофәкәи во картофјыған машын
олур. Бу ҹүр дәстәлор гыса мүддәтдә 80—100 һектар саһәдә картоф әкир вә мәһсулун јығымыны һәјата кечирир.
Белолпклә, картофчулугда ишләрин бу вә ја дикәрформада тәшкили hop бир тосәррүфатда механизаторчу
кадрларын мигдарындаи, нөвболи әкинләрин тәтбигиндоп, техника во инвентарла то’мин олунмасыидан асылыдыр.
Өлкәмизин ғабагҹыл совхозларында техника фасилоснз ишләјир, јә’ни hop үч трактора 4 тракторчу тәһким
едилир. Онларын hop бири алты күн ишләдикдән сонра
ики күн истираһәт едир. Онларын јерини әвәзедиҹи трак
торчу тутур. Бах, бело олдугда hop трактордан јахшы
истифадә едилир. Одур ки, иши тошкил етдикдә hopтрактора 2000—2400 һектар јумшаг шум дүшүр.
Әмәјин тәшкилиндә нарјадсыз мангаларын јарадылмасынын хүсуси әһәмијјәти вардыр.
Сов.ИКП МК-нын мај (1982) пленумунда бригада,
подрады үсулунун тәтбигинә хүсуси гијмот верилмишдир.
Бу үсулун мүсбәт ҹәһәтләри нәдир?
Сой вахтлара кими картоф биткиси үчүн торпағын'
һазырлаимасы, әкинин кечирплмәси, әкинләрә гуллуг
едилмәси во моһсулун јығылмасы ишләрини мүхтәлиф>
адамлар апарырды. Ахырда мәһсул үчүн ҹавабдеһ олан
тапылмырды.
Подрад үсулу тәтбиг едиләндән сонра бүтүн бригада
үзвләри ахырынҹы нәтиҹә (моһсул) үчүн ҹавабдеһ олур.
Онларын алдыглары әмәк һаггы вә мүкафатлар да јетишдирдикләри мәһсулдан асылыдыр. Сон нәтиҹәдә һәм
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мәһсул артыр, һәм дә фәһлә bə гуллугчуларын алдыг,лары әмәк һаггы чохалыр. Подрад үсулу тәтбиг етмәк
үчүн әмәк һаггы һесаблаымалыдыр. Бунун үчүн мүтәхәссисләр техноложи хәритәләр тәртиб едирләр вә көрүләси бүтүн ишләрнн һәҹми көстәрилир. Бу комплекса
•әсас шумдан башламыш мәһсулун јығылмасы, чешидләнмәсн вә анбарлара дашынмасына кими бүтүн ишләр
дахил едилир. Техноложи хәритәдә трактор вә кәнд тәсәррүфаты машынларынын маркалары көстәрилир. Бүтүн бунлары нәзәрә алараг, әмәк һаггы фонду һесаблаиыр. Мәсәлән, манга 100 һектар саһәдә картоф јетишдирмәлидир. Бу мәгсәд үчүн 15 мин манат әмәк һаггы
фонду һесабланмышдыр. Манга үзвләрм арасында маддп мараг прпнсипими һәјата кечирмәк үчүн әмәк һаггы
•.фонду 25фаиз артырылыр, јә’ни 3750 манат (15000x0,25),
ҹәмн 18750 манат мәбләғиндә әмәк һаггы фонду һесабланыр ки, бу да планлашдырылан мәһсул (25 мин тон)
-әлдә олунарса хәрҹләимәлидпр. Беләлпклә, бир сентнер
мәһсул истеһсал олунарса, манга үзвләринә 0,75 манат
верилә биләр. Демәли, манга үзвләрпиә верилән әмәк
һаггы мәһсул истеһсал олунандан соира мүәјјән едилир.
Бу вахта кими манга үзвләринә көрүлән ишләрә (шумлама, картофун әкилмәси, беҹәрмә ишләри вә мәһсулун
јығылмасы) көрә тариф нормаларына ујғун олараг әмәк
һаггы (аванс) верилир. Ахырынҹы һесабламаја кими
•манга вә јахуд бригада үзвләринә саат һесабы илә әмәк
һаггы верилә биләр.
Мәһсул јығылыб гуртаран кими манга вә бригада үзвләринә әмәк һаггы фондунда нәзәрдә тутулан гәдәр әмәк
һаггы һесабланыб верилмәлидир. Әлбәттә, авансы чыхмаг шәрти илә, мисалларымызда 25 мни тон мәһсул
истеһсалы нәзәрдә тутулурду. Лакин манга 28,5 мин той
картоф јығмышдыр. Манга үзвләринә бу вахта кими
15100 манат әмәк һаггы верилмишди. Белэликлэ, манга
үзвләринә һәгигәтән 21375 манат әмәк һаггы верилмәлидир (285000X0,75). Манга үзвләринә верилмәли әмәк
һаггыны һесабламаг үчүн 21375 манатдан бу вахта кими
верилән авансы—15100 манаты чыхмаг лазымды D. Беләликлә, манга үзвләринә верилмәли әлавә әмәк таггынын мәбләги 6275 манат тәшкил едир. Бу мәбләғ манга■нын бүтүн үзвләринә вә һәтта мангада мүвәггәти ишләмиш олан ишчиләрә дә пајланмалыдыр. Бу пш белә һәјата кечирилир. Ил боју газанылмыш һәр манат учүн 41,5
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гәпнк (6275:15100 = 41,5) әлавә әмәк һаггы верилир. Бу
гајда илә әкәр тракторму ил әрзиндә 2000 манат әмәк һаггы газаныбса, нлин ахырында она 850 манат әлавә әмәк.
һаггы һесабланмалыдыр. Бу мүкафаты онлар торпағын.
һазырланмасыны, әкини вә беҹәрмәни дүзкүн вә вахтында һәјата кечирднкләри үчүн алырлар.
Бригаданын (манганын) әмәк мәһсулдарлығыны артырмаг үчүн бир нсчә јол мөвҹуддур (әкинчплнк мәдәиијјәтинин артырылмасы, елм вә габагчыл тәҹрүбәннн,.
техники тәрәггинин тәтбиги вә с.).
Мәһеулун маја дәјәрн бир сентнср картофун истеһсалыпа чәкилән хорҹләрин ҹәмини мәһсулун гијмәтиндән чыхараг һесабланыр. Мәһсулун маја дәјәри но гәдәр аз оларса, истеһсалатын сәмәрәлилији бир o гәдәр
чох олур вә әксинә. Картофун маја дәјәри ашағыдакы
хәрҹләрдәи асылыдыр: әмәк һаггы, тохум хәрҹи, күбрәләрин хәрҹи, дәрманларын, јанаҹағын хәрҹи, техникаиын.
тэ’мнринэ, әсас восаитләрин амортизасија хәрҹләрп вә с.
Онун ашағы дүшмәсинә тэ’сир едәи амилләрдән әи осасы мәһсулдарлығын артмасы вә истеһсалат васитәләриндән сәмәрәлн истпфадә едилмәси, идарәетмә апаратына
чәкнлән хәрҹләрин азалмасы вә с.
Истеһсалатыи кәлири вә онун рентабеллији дә бу саһәнин сәмәрәли олдуғуну көстәрир. Истеһсалатын рентабеллији исә хәрҹләнмиш hop манат үчүн нә гәдәр кәлир алындығыны көстәрән амилдир. Рентабеллији һесабламаг үчүн истеһсалатда нл әрзиндә алынмыш кәлирин мәнбәләрини чәкилмыш хәрҹләрин ҹәмини тәшкил,
едән рәгәмә бөлмәк вә 100-ә вурмаг лазымдыр. Рентабеллик фаизлә көстәрилир. Рентабеллнк фаизппии чохлуғу картофчулуғ саһәсннин еәмәрәли олдуғуна сүбутдур. һәр һансы бир тәсәррүфатда рентабеллик фаизи:
30— 10 оларса, o тәсоррүфат нормал фәалнјјәтдәдир.
Рентабеллији артырмаг үчүн мәһсулун маја дојәрини
ашағы салмаг лазымдыр. Бу исә әмәк мәһсулдарлығынын артырылмасы, истеһсалын ихтисаслашдырылмасы,.
механнкләшдирилмәси вә сәнаје әсасына кечирилмәсш
һесабына һәјата кечирилир.
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