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Pambıq bitkisi geniş əhatəli, universal texniki bitkidir. 

Onun əhəmiyyəti əvəz olunmaz lifə malik olması ilə bağlıdır. 

Xalq təsərrüfatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada pambıqdan 

istifadə olunmasın. Pambıq lifi toxuculuq sənayesi üçün əsas 

xammal sayılır. Ondan müxtəlif növ parçalar, iplik və geyimlər, 

eləcə də müxtəlif texniki məmulatların hazırlanmasında istifadə 

olunur. Maşın və təyyarəqayırmada, kimya sənayesində, 

heyvandarlıqda və s. sahələrdə qiymətli xammal kimi geniş 

istifadə edilir. 

Pambıq bitkisinin çöplərindən karton və aşı maddələri 

istehsalında, yarpaqlarından isə alma və limon turşularının 

alınmasında istifadə edilir. Bir sözlə pambıq bitkisindən 250-dən 

artıq adda məhsul istehsal edilir. Dünya bazarında pambığın li-

finə və digər məhsullarına görə ona çörək, metal, enerji və s. ilə 

bərabər baxılır. İnsanlar bu bitkinin becərilməsinə milyon illər 

bundan əvvəl başlasalar da zaman dəyişdikcə pambığın məhsul-

darlığını artıran istehsal texnologiyası dəyişir və təkmilləşir. 

Ölkəmiz dünyanın pambıqçılıq ölkələrindən biri kimi 

tarixə düşmüşdür. Bu illərdə bu bitkinin becərilməsinə aid çox 

böyük təcrübə toplanmış və yaxşı ənənə yaranmışdır. Belə ki, 

1913-cü ildə Azərbaycanda 100 min hektardan çox sahədə 

pambıq əkilmiş və 65 min ton məhsul istehsal olunmuşdur. XX 

əsirin ikinci yarısında ulu öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

dövründə pambıqçılıq çox sürətlə inkişaf etmiş, ölkədə illik 

pambıq istehsalı bir milyon tona çatdırılmışdır. Ölkə büdcəsinin 

22-25%-ni pambıqçılıqdan daxil olan gəlir təmin edirdi. Ulu 

öndər H.Əliyev pambıqçılığa çox böyük qiymət verərək de-

mişdir: «Pambıqçılıq çox faydalı sahədir, bu sahə yaşamalı və 

inkişaf etdirilməlidir». Pambıq aran rayonlarında əhalinin əsas 

gəlir mənbəyi olmuşdur. Bununla bərabər kəndlərimizdə geniş 
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abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, maddi-texniki baza 

möhkəmlənmiş, əhalinin maddi rifah halı yüksəlmişdir. 

Hazırda kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan 

pambıqçılıq müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən 

tənəzzül, böhran dövrünü yaşayır. Belə ki, ölkəmiz müstəqillik 

qazandıqdan sonra əsas prioritet istiqamət kimi birinci növbədə 

əhalinin ərzaq probleminin etibarlı təminatı üçün əkinə yararlı 

bütün sahələrdə o, cümlədən pambıqçılıq bölgələrində 

torpaqların dənli-taxıl bitkiləri altına verilməsi ilə əlaqədar 

olaraq pambıq əkinləri və məhsul istehsalı kəskin azaldı. 

 İslahata qədər pambığın əkilib becərilməsi və yığımı üçün 

mövcud olan texniki təchizatın əmək payı kimi bölünməsi, 

müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı işlərində istifadə olunması 

nəticəsində pambıq əkinlərinin ildən-ilə kəskin azalması, 

bununlada məhsuldarlığın və iqtisadi səmərəliliyin aşağı 

düşməsinə səbəb olmuşdur. Buda kəndli-fermerlərdə bu sahəyə 

olan marağı azaltdı. İslahata qədər dövlətin tabeçiliyində olan 

20-yə qədər pambıq emalı zavodlarının Açıq Səhimdar Cə-

miyyətlərə (ASC) və Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyətlərə (MMC) 

çevrildi. İslahatdan keçən müddətdə bu emal müəssisələrində 

pambığın satınalma qiyməti dünya bazarındakı mövcud 

qiymətlə düzgün nizamlanmamışdır. Respublikada ötən 20 il 

ərzində pambıqçılığın zəifləməsinə ölkədə olan toxucu, yağ-piy 

müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılması və s. təlabatların 

azalmasıda təsir etmişdir.  

İslahata kimi respublikada fəaliyyət göstərən Elit 

toxumçuluq təsərrüfatları, birinci və ikinci reproduksiyalı 

toxumluq xam pambıq istehsalı üçün seçilmiş toxumçuluq 

təsərrüfatları, bölgələrdə toxumluq xam pambıq emalı üzrə 

ixtisaslaşmış pambıq zavodları islahatla əlaqədər ləğv 

edildikdən sonra indiyə kimi pambıq toxumçuluğu işinin qüv-

vədə olan təlimat əsasında sistemli işləməsi təmin edilməmişdir. 

Ölkədə pambıqçılığın stabil inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

istehsalatın üzləşdiyi mövcud uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması, lazımı şəraitin yaradılması zərurəti həll olunarsa bu 

sahə keçmişdə olduğu kimi yenə də Azərbaycanın 
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iqtisadiyyatında öz yerini tutar və işsizlik probleminin həllində 

əlverişli mühit yaradar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pambıqçılıq digər bitkiçilik 

sahələri üçün də çox faydalıdır. Belə ki, pambıq əkin sahələri 

dənli-taxıl, tərəvəz, bostan və s. bitkilər üçün əlverişli sələf 

bitkisi sayılır.  

Ölkədəmizdə pambıqçılığın klasterlər əsasında inkişaf 

strukturunun qurulması öz həllini tapmalıdır. Pambıqdan alınan 

məhsullara ölkəmizdə təlabatın ödənilməsi üçün bu sahə üzrə 

müştərək sənaye sahələrinin emal, əyricilik və toxuculuq 

müəssisələrinin yaradılması həll olunmalıdır. Bir sözlə pambıq 

son məhsula qədər respublikamızda emal olunmalıdır. 

Respublikamızda pambıq istehsalının sabitləşməsinə və bu 

sahənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına mane olan 

səbəblərdən biri də pambığın pərakəndə halda kəndli-

fermerlərin kiçik pay torpaqlarında əkilməsidir. Bu sahələrdə 

yüksək məhsul yetişdirilməsi üçün mütərəqqi 

aqrotexnologiyalardan istifadə etmədən yanacağa, suya, əmək 

sərfinə qənaət etmək mümkün deyildir. Ona görə də pambıqçılıq 

bolgələrində kəndli-fermerlərin bazasında kooperasiyalar, 

birliklər yaradılması olduqca vacibdir. 

Pambıqçılıqda yaranmış bu durğunluğu aradan qaldırmaq 

məqsədi ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunda 

pambıqçılığın dinamik inkişafına təminat verən, kiçik fermer 

təsərrüfatlarında tətbiqi əlverişli hesab edilən yeni 

texnologiyalar işlənib hazırlanmışdır. İnstitutda hər cür torpaq-

iqlim şəraitində sabit məhsul verə bilən plastik təbiətli sortlar 

yaradılmış, torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 

növbəli əkin sistemləri işlənib hazırlanmış, məhsuldarlığın 

artırılmasına şərait yaradan sələf bitkiləri müəyyən edilmişdir.   

Son 10-15 ildə respublikamızda pambıqçılığın tənəzzül 

dövrü keçirməsinə baxmayaraq AzETPİ-nin əməkdaşları onlarca 

yüksək potensiallı, əvvəlki sələflərinə nisbətən əlverişsiz xarici 

şərait amillərinə daha davamlı məhsuldar sortlar yaratmışlar. 

Məhsuldarlıq potensialı 50-55 s/ha olan 7 yeni pambıq sortları 

(AzNİXİ-195, Gəncə-2, Gəncə-8, Gəncə-78, Gəncə-80, Gəncə-



6 

 

103, Gəncə-110) rayonlaşdırılmışdır. Bundan başqa İnstitutun 

seleksiyaçıları tərəfindən ortalifli pambıq sortları ilə yanaşı, 

respublikanın torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olan tezyetişən 

zəriflifli (G.barbadense L.) pambıq sortları yaradılması istiqa-

mətindədə məqsədyönlü axtarışlar apararaq, ortalifli tezyetişən 

aborigen sortlarla eyni yetişkənliyə malik zəriflifli pambıq 

sortları yaratmışlar. Hazırda üç zəriflifli pambıq sortu (Gəncə-

46, Gəncə-120, Gəncə-125) Dövlət Sortsınaq Komissiyasında 

yoxlanılır.   

Hazırda  kiçik torpaq sahəs olani kəndli-fermer təsərrüfat-

larında suya, yanacağa qənaət edən, yüksək pambıq məhsulu ye-

tişdirilməsinə dair mütərəqqi texnologiyalar, torpağın 

münbitliyinin qorunub saxlanması üçün qısa rotasiyalı (üç 

tarlalı) növbəli əkin sxemləri işlənib hazırlanmışdır. Pambıq 

əkinlərində mineral gübrələrdən istifadə etmədən, bioloji kənd 

təsərrüfatı istiqamətindədə tədqiqatlar aparılır. Son illərdə iqlim 

şəraitinin qeyri-sabit və əlverişsiz keçməsi respublikamızda 

pambıq bitkisi üçün optimal müddət sayılan aprel ayında səpinin 

başa çatmaması, bəzəndə səpinlərdə risklərlə üzləşmə halları nə-

zərə alınaraq pambıq səpinlərinin mümkün müddətləri 

öyrənilməyə başlanmışdır. Ümumiyyətlə, pambıqçılıqda 

yaranmış uyğunsuzluqların, problemin elmi əsaslarla həlli bir 

sahə institutu kimi AzETPİ-nin elmi fəaliyyətinin əsas prioritet 

istiqamətlərindən biridir.  

Beləliklə, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən 

biri  kimi pambıqçılığın inkişafına dövlət səviyyəsində yetirilən 

diqqət, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin «Pambıqçılıq 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

(14 iyul 2010) və «Pambıqçılıq haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar (3 mart 2011) əlavə 

tədbirlər barədə vediyi fərmanlar və bu sahənin inkişafında daha 

fəal iştirak etmək və nəticəli tədqiqatlar aparılmasını tələb edir.    
Kitabda pambığın mənşəyi, tarixi, onun dünyada yayılması, 

inkişaf dinamikası, botaniki və coğrafi təsnifatı, xarici mühit 

amillərinə münasibəti, seleksiyası, toxumçuluğu, 

aqrotexnologiyası, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə 
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tədbirləri və s. daxil olmaqla respublikamızda və xaricdə 

pambıqçılığa dair aparılan elmi-tədqiqat işlərinin son nailiyyətləri 

verilmişdir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq hesab edirik ki, ilk 

dəfə olaraq geniş şəkildə tərtib edilən bu kitab tələbələr, 

magistrlər, doktorantlar, müəllimlər, fermerlər, tədqiqatçılar və 

digər kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri üçün dəyərli bir vəsait 

olacaqdır.  
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I FƏSĠL. PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ,                              

MƏNġƏYĠ VƏ YAYILMASI 

 

1.1 . Pambıq bitkisinin əhəmiyyəti 
Pambıq bitkisi ölkəmizdə əkilən aparıcı texniki bitkilərdən 

biridir. Onun əsas məhsulu lifidir. O, toxumun üzərində 

tükəbənzər çıxıntılar halında əmələ gəlir. Buda onu digər lifli 

bitkilərdən fərqləndirir. 

İstehsalatda müxtəlif növ süni liflərdən istifadə olunmasına 

baxmayaraq, pambıq lifi universallığına görə həmişə özünün 

müstəsna əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. O, əsasən müxtəlif 

çeşidli pambıq, kağız parçaların hazırlanmasında istifadə olunur. 

Bu gün xalq təsərrüfatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada 

pambıqdan alınan məhsullardan istifadə olunmasın. Onun xalq 

təsərrüfatı əhəmiyyəti, lifverən bitkilər içərisində əsas yeri 

tutmasıdır. 

Xam pambıq məhsulu zavodda emal edildikdən sonra 

ondan aşağıda göstərilən nisbətdə məhsul alınır: 1.Mahlıc 35-

36%; 2.Çiyid 60-61%; 3.Pambıq linti 2-2,5%; 4.İtki 1-1,5%. 

Emal zavodlarında 1 ton xam pambıqdan 592 kq çiyid, 345 

kq lif  alınır. 592 kq çiyiddən isə 10 kq hiqroskopik pambıq, 13 

kq paltar pambığı, 250 kq şirəli yem, 28 kq lint, 11 kq qliserin, 

25 kq spirt, 178 kq sabun, 190 kq şulka, 113 kq yağ əldə etmək 

olur. 345 kq lifdən isə 42000 m tağalaq sapı, 3400-4000 m 

parça, 280 kq iplik əldə edilir  

Emal edilmiş pambığın qalan hissələri xammal itkiləridir 

(iri və xırda zibil qarışıqları, nəmlik, quru maddə, puç toxumlar 

və s.). Yalnız toxumun ilk emalı zamanı itki 7-8% təşkil edir. 

Pambığın ən qiymətli məhsulu mahlıcdır ki, o da liflərdən 

təşkil olunmuşdur. Mahlıcdan müxtəlif növ məmulatlar: adi to-

xunma və böyük çeşidli paltar, yataq dəsti parçaları, süni ipək, 

toxuma sapları, kəndir, kanatlar, balıq tutma torları, rezin 

şlanklar üçün xüsusi materiallar, filtirlər, elektrik buraxmayan 
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lentlər və s. hazırlanır. Bəzi pambıq sortlarının lifi xüsusi kord 

parçaların hazırlanmasında istifadə olunur ki, bu da avtomobil 

şinlərinin hazırlanmasında işlənilir. Pambıq lifindən selliloid, 

foto, kino plyonkaları, laklar, yüksək keyfiyyətli yazı kağızları 

və bir çox başqa materiallar hazırlanır. Pambığın ikinci məhsulu 

olan çiyiddən yağ, piy, sabun, qliserin, habelə heyvandarlıqda 

isə qüvvəli yem kimi istifadə edilən jmıx və çiyid qabığı alınır. 

Sortundan və növündən asılı olaraq çiyidin tərkibində 17-

25% və daha çox yağ, 25%-ə yaxın zülali maddə, 33% azotsuz 

maddələr (nişasta, şəkər və s.), 21% sellüloza və 10-20% su var-

dır. Çiyid yağı qənnadı məmulatları istehsalında geniş istifadə 

edilir. O, eyni zamanda qiymətli ərzaq məhsuludur. Ondan kon-

serv sənayesində süni piy və marqarin  hazırlanmasında istifadə 

edilir. 

Texniki emalından isə qliserin, stearin (şam istehsalı üçün 

ağ piy maddəsi) və başqa məhsullar alınır. Bu yağın 

tullantılarından sabun və sürtkü yağı alınır. Yağ çıxarıldıqdan 

sonra çiyidin üst qalın qabıq təbəqəsinə-şulka və nüvə hissəsinə 

ayrılır. Nüvə sıxılaraq ondan yağ çıxarıldıqdan sonra qabığın 

içərisindəki sıxılmış kütləyə jmıx deyilir. Jımıx  heyvandarlıqda 

qüvvəli yem kimi işlədilir. Bəzən ondan kənd təsərrüfatında 

ziyanvericilərə qarşı aldadıcı yem kimi də istifadə olunur. 

Çiyidin üzəri tüksüz, tüklə yarım örtülü, bəzi növlərdə isə 

bir və ya ikiqat lifaltlığı ilə tam örtülü olur. Bu lifaltlığına 

pəmbəaltlıq deyilir. Birinci sort pəmbəaltı lifin uzunluğu 22 mm 

olmaqla tənzif toxumaq və mahlıc əldə etmək üçün istifadə 

olunur. Qeyri növlərindən isə avtomobil və gəmi sükanları, 

asetat ipəyi, maqnit sarğıları və s. hazırlanır. Pəmbəaltı lifindən 

gön, qıl ipək, elektirik izoləedici, selliloid, süni fetr, şüşə, foto 

və kino lentləri, linolium, plastik kütlə, selifon, ebonit, partlayıcı 

maddə habelə yumşaq mebel materialı və qiymətli kağızlar 

hazırlanır. Bundan başqa qısa lifə malik olan pəmbəaltı hidrolizə 

edilərək  tərkibində olan polisaxaridlər parçalanır və buna su 

əlavə edilərək qlükoza alırlar. 

Pəmbəaltından sorbit şəkəri də alınır. Bu da tibbdə şəkər 

xəstəliyinə qarşı müalicədə istifadə edilir. Çiyidin nüvəsindən 
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zəhərli maddə olan qossipol maddəsi ayrılır. Qossipol 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik maddədir. Bir tərəfdən 

ziyanlı keyfiyyətlərə, digər tərəfdən isə geniş spektirli qiymətli 

əhəmiyyətə malikdir. Bunlar həmin maddənin müalicəvi 

əhəmiyyətindən tutmuş, oddan qorunma, antipolimerzasiya, 

rəngləyici və s. xüsusiyyətlərdir. 

Qossipol pambıqda spesifik piqment C30H30O8 şəklindədir. 

Bu piqment bitkinin ayrı-ayrı hissələrində və toxumalarında 

qeyri-bərabər paylanmışdır. Yarpaqlarda, gövdə qabığında, qoza 

qərzəklərində, toxum qabığında az, çiçəklərdə isə bir qədər 

çoxdur. 

Qossipolun ən çox miqdarı (1,29-3,0%) kökün 

qabığındadır. Bitkidə qossipolun kəsafəti torpaq-iqlim 

şəraitindən, becərmə texnologiyasından, sortdan, növdən və 

bitkinin inkişaf fazasından asılıdır. Qossipol maddəsi müxtəlif 

üsullarla pambığın köklərindən və toxumundan alınır. Qossipol 

istehsalı üçün ən perspektivli xammal çiyiddir. Çiyiddə 40%-ə 

kimi qossipol vardır. Pambıqda qossipoldan başqa digər piq-

mentlərdə mövcuddur. Qossypurpurin kristal maddə olub 200-

250
o 

C-də əriyir. Bunun azacıq miqdarını yağda həll etdikdə 

intensiv tünd qırmızı rəng alınır. 

Pambığın çiyidindən narıncı piqment də (C34H34O8N2) 

almaq mümkündür. Qossipol və ona bənzər piqmentlərin 

əlaqəsindən əmələ gələn maddələr yağın, jmıx və şrotun 

keyfiyyətinə mənfi təsir edir. Uzun müddət qossipola zəhərli və 

heç nəyə lazım olmayan bir maddə kimi baxmışlar. Ona görə də 

çiyidin emalından alınan jımıxdan, şrotdan, heyvanların 

yemlənməsində məhdud çərçivədə istifadə edilirdi. 0,15-0,20% 

qatılıqlı qossipol heyvanı möhkəm zəhərləyir. 0,02-0,05% zəif, 

0,02% daha az ziyanlı dozadır. Bu doza heyvanlara pis təsir et-

mir. Qossipolun daha bir ziyanı onun orqanizmdə olan və heç nə 

ilə əvəz olunmayan amin turşusu lizini və zülalı özünə birləşdir-

məsidir. Bu isə jımıx və şrotda zülalları azaldır. Buna baxma-

yaraq qossipol qətranı insanlar üçün lazımdır.  

Qossipol qətranı xalq təsərrüfatında, tibbdə, kimya 

sənayesində, kənd təsərrüfatında və s. sahələrdə tətbiq edilir.  
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Bundan oxları möhkəmləndirən maddə alınır. Bu qətranı 

rəngə qatanda oda və aşılanmaya qarşı davamlı olur, 250
o 

C-də 

xarab olub ovxalanmır. 

Qossipol qətranı agac materialını göbələk xəstəliklərindən 

qoruyur və s. Qossipol antraniliti az miqdarda boğaz heyvanlara 

verdikdə bala yaxşı inkişaf etməklə, xəstəliklərə davamlı olur. 

Pambığın növündən asılı olaraq heyvandarlıqda qüvvəli yem 

kimi istifadə olunan şulkadan hidroliz spirti, furfurol və ksiloz 

alınır. Bir ton şulkadan 150 kq furfurol və əhəmiyyətli miqdarda 

spirt alınır. Furfuroldan əlif yağları, plastik maddə, süni ipək, 

dərman və s. alınır. Həmçinin potaş və dabbaqlıqda gön emalı 

üçün aşılayıcı maddələr, texniki spirt, laklar, kağız karton və s. 

hazırlanır. 

Pambıq gövdəsindən (quza-payından) yanacaq, tikinti 

materialı, üzvi gübrə kimi də istifadə edilir. Quzapayından 

kağız, karton, sellüloza, spirt, qələvi maddələr və s.  hazırlanır. 

Bundan başqa pambıq qozasının qərzəkləri də çox qiymətli 

xammaldır. 

Ondan kanat düzəltmək üçün material, texniki spirt, aşı 

mad- dələri, üzvü sirkə turşusu istehsalında geniş istifadə edilir. 

Tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, pambıq bitkisinin müxtəlif 

orqanlarında çox saylı üzvü turşular vardır. Bunların içərisində 

limon və alma turşuları həcminə görə əsas yeri tutur. 

Limon turşusu yeyinti, toxuculuq, tibb sənayesində 

(əczaçılıqda) geniş istifadə olunur. Bu bitkinin ayrı-ayrı 

orqanlarında çoxlu miqdarda vitaminlər, reagentlər (boy 

maddələri), 100-ə yaxın müxtəlif birləşmələr tapılmışdır. 

Hektardan 30 sentner məhsul alınmaqla1000 hektar sahədən 

alınmış lif məhsulundan 2 mln ədədə qədər don, çiyidindən alın-

mış yağdan isə 15-20 min insanın yağa olan illik təlabatını ödə-

mək olar. 

Nəhayət pambıq bal verən bitki hesab edildiyindən ondan 

arıçılıqda yem bazası kimi istifadə olunur. Müəyyən edilmişdir 

ki, pambıq bitkisinin bir vegetasiyası dövründə bal arıları 

hektardan 300-350 kq-a qədər yüksək keyfiyyətli bal toplaya 

bilir. 
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Bu gün pambıq toxumları beyin xərçəngi olan çoxsaylı 

xəstələr üçün yeganə çıxış yolu hesab olunur. Bu xəstəlik ən pis 

törəmə və çox sürətlə böyüyüb ölümlə nəticələnən bir  

xəstəlikdir. Amerikada pambıq toxumlarından alınmış AT-101 

dərmanları bədxassəli hüceyrələrin müalicəsində istifadə olunur. 

Texas Tibb Mərkəzinin tədqiqatçıları müəyyən etmişlər ki, 

pambıq yağından istifadə ürək xəstəlikləri ilə mübarizəyə 

köməklik edir. Bundan başqa Miçiqan ştatındakı universitetdə 

heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, pambığın 

yağından istifadə etdikdə prostat vəzinin xərçəngi və digər 

xərçəng növlərinin müalicəsinin səmərəliliyi artır.  

 

 

1.2. Pambıq bitkisinin mənĢəyi  
 

Pambıq bitkisinin bütün növ və formaları əmənköməcilər 

(Malvaceae) fəsiləsinin Gossypium L. cinsinə aiddir. O, yer 

kürəsinin tropik qurşağında yaranmışdır. Burada ilin ən sərin 

ayında havanın temperaturu 18
o 
C-dən aşağı olmur. 

Vətəni tropik zona hesab edilən bu bitkinin çoxillik və 

birillik növləri vardır. Pambıq bitkisi öz vətənində çoxillik ağac 

bitkisidir. Bu bitkinin hündürlüyü növündən, becərmə və iqlim 

şəraitindən asılı olaraq 6-7 m, bəzən 10-12 m olur. Bu bitkinin 

formalarının ömrü müxtəlif olur. Adətən uzun boylu formalar 

uzun ömürlü, alçaq boylular isə qısa ömürlü olurlar. 

Çoxillik pambıq növləri az məhsuldar, keyfiyyət gös-

təriciləri isə aşağı olduğu üçün və nisbətən soyuq ərazilərdə 

əkilməsi mümkün olmadığına görə bu ərazilərdə yayılmamışdır. 

Birillik pambıq sortları üzərində daimi seleksiya işləri 

aparılmaqla, yüksək məhsuldar və yaxşı keyfiyyətə malik sortlar 

dünyanın bir çox qitələrində geniş yayılmışdır.  

Gossypium cinsi çox qədim zamanlardan yaranmışdır. 

F.M.Mauerə görə onların əcdadlarının bir neçə növü olmuşdur və 

şərti olaraq onların cinsini Palaeqossypium adlandırmışdır. Bəzi, 

tədqiqatçıların fikrincə pambıq bitkisi 70-100 mln il əvvəl yəni, 
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tabaşir dövrünün ikinci yarsında, P.M.Jukovski isə aşagı tabaşir 

dövründə yarandığını qeyd edir. 

Hələ ki, tam və dəqiq paleobotanik sübutlar yoxdur. Lakin, 

Visbar və Markusson miosen dövrünün boz kömüründə pambıq 

lifinin qalıqlarını tapmışlar. Hesab edilir ki, Gossypium cinsi 

eyni əcdaddan,  eyni cinsin eyni növündən tropik qurşağın bir 

neçə yerində yaranmışdır.  

Geoloji proseslər və iqlim dəyişməsi nəticəsində pambıq 

bitkisinin üç böyük coğrafi növlər qrupu və formaları Asiya-

Afrika (paleotropik-euqossypium), Amerika (neotropik-karpas) 

və Avstraliyada (sturtiya) yaranmışdır. 

Bu qrupların hər biri müəyyən dərəcədə kiçik qruplara 

çevrilmişlər. Məsələn Asiya-Afrika qrupu Asiya (Cənubi və 

Cənubi-Şərqi Asiya) və Afrika (Afrika və Cənubi-Qərbi Asiya), 

Amerika qrupu daha kiçik isə Mərkəzi və Cənubi Amerika 

qrupuna bölünə bilər. Beləliklə, daha kiçik qruplar yeni 

filogenetik şaxələr əmələ gətirmiş və cinsin dəyişməsi prosesi 

dahada mürəkkəbləşmişdir. 

Keçmişdə insanlar Asiya-Afrika və Amerika qrupunun 

bəzi növlərini becərmişlər. Buda daha geniş müxtəlifləşməyə və 

formaların sayının artmasına səbəb olmuşdur. Forma əmələgə-

tirmə prosesi xüsusəndə, pambıq bitkisinin becərilməsi 

subtropik və mülayim zonanın cənub hissəsinə, eləcədə tropik 

zonanın dağlıq ərazilərinə çatdıqdan sonra gücləndi. Burada 

iqlimin və işıq şəraitinin kəskin dəyişməsi, xüsusilə günün uzun 

olmasından bitkilərin irsi təbiəti dəyişdi. Hündürboylu 

gecyetişən tropik formalar arasında qozaların iriliyi, lifin uzun-

lugu və digər müsbət keyfiyyətləri olan tezyetişən formalar 

seçilməklə bitkilərin irsiyyəti dəyişdi. Nəticədə tədricən 

alçaqboylu, ağ lifli, (tropik ağacabənzər) nisbətən daha 

tezyetişən subtropik və mülayim iqlim zonasında birillik 

becərmə üçün yararlı sortlar yaradıldı. Belə sortlar ömrünün 4-6 

ayı ərzində və daha tez yetişmiş qoza verir.  

Hazırda arzuolunan xüsusiyyətlərə malik daha tezyetişən 

pambıq sortları müasir seleksiya üsulları vasitəsi ilə yaradılır.  
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Təbii forma əmələgətirmə, xüsusilə süni, insan tərəfindən 

minillər boyu icra olunan proses nəticəsində çox böyük sayda 

müxtəlif pambıq formaları və sortları yaradılmışdır. F.M.Mauerə 

ğörə qəbul olunmuş gossypium cinsinin təsnifatına görə bütün 

bu müxtəlif forma və sortlar 35 növdə birləşdirilmişdir. Mədəni 

pambıqçılıqda onlardan beşi gossypium hirsutum, gossypium 

barbadense, gossypium trikuspidatum, qossypium herbaceum, 

gossypium arboreum istifadə olunur. 

Becərilməsinə görə gossypium  hirsutum növü geniş 

yayılmışdır. Meksikada yarandığına görə adətən onu Meksika 

növü adlandırırlar. İstifadə dərəcəsinə görə geniş əkilən növ 

Gossypium arboreumdur. Hindi-Çində yarandığına görə ona 

Hind-Çin növüdə deyilir. Peruda yaranan Gossypium 

barbadense növü bir qədər az səpilir.  

Hazırda çox kiçik ölçüdə səpilən Afrika və Cənubi-Qərbi 

Asiyada yaranan Gossypium herbaceum növü əkilir ki, onuda 

Afrika-Asiya və yaxud quza pambığı adlandırırlar. Ən az Vest-

Hindistan mənşəli (Mərkəzi Amerikanın Antil adaları) 

Gossypium triqospidatum növü əkilir ki, buda öz yayıldığı yerə 

uygun olaraq Vest-Hind adlanır. 

Adları çəkilmiş beş pambıq növlərinin becərilməsilə 

bərabər qədim yabanı və ruderal-yarımyabanı (nə vaxtsa istifadə 

olunan) formalar vardır. Ruderal formalar qədim yabanı 

formalara nisbətən hündür olurlar. Yabanı növlər və becərilən 

növlərin yabanı formaları təbii şəraitdə yalnız mənşəyi tropik 

zona olan yerlərdə bitir.  

 

 

 

1.3. Pambıq bitkisinin yayılması 

  
Pambıq bitkisi qədim kənd təsərrüfatı bitkisidir. Hələ era-

mızdan 15-30 min il əvvəl yəni, poleolit dövründə insanlar bu 

bitkinin yabanı formalarının mahlıcından istifadə etmişlər. 

Qədim insanlar yabanı pambıq bitkisinin çiyidini öz yaşadıqları 

yerlərin ətrafına səpərək yeni bitki alırdılar. Bu cür səpinlərdə, 
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uzun müddət gedən təbii seçmə nəticəsində yabanı növlərə 

nisbətən daha məhsuldar yeni növlər əmələ gəlməyə başladı. 

Bu bitkinin becərilməsi və məhsulundan istifadə etmək 

müxtəlif xalqlar arasında fərqli zamanlarda başlamışdır. 

İlkin becərmə yerlərindən yeni rayonlara və tədricən tropik 

zonadan subtropik zonaya və mülayim iqlim zonasının daha mü-

layim hissələrinə, tropik zonalarda isə düzənlik yerlərdən dağlıq 

yerlərə yayılırdı. Bu coğrafi dairələrdə yaranmış bu bitkinin, yer 

kürəsində gələcəkdə daha geniş miqyasda yayılmasında böyük 

rolu olmuşdur. Hazırda pambıqçılıq qeyri-tropik dövlətlərə 

nisbətən tropik dövlətlərdə daha böyük sahələrdə yayılmışdır. 

İlk dəfə olaraq pambıq lifi ilə insanlar Hindistan, Cənubi-Şərqi 

və Mərkəzi Afrika Qədim Dünyada, sonralar isə Peru, Meksika 

və Antil adalarında Yeni Dünyada tanış olmuşlar. Bu ölkələr 

pambığın becərilməsi və istifadə olunmasına görə onun əsas və-

təni sayılır.  

Qədim yazılarda hindlilərin pambıqdan istifadə etməsinə 

Rinq- vidlər himnində də (eramızdan əvvəl 1500-ci illərdə) rast 

gəlinir.  

Hindistanda pambıqçılıqla qədim vaxtlardan məşğul 

olunduğunu Sinde vilayətinin Moxenco Daro şəhərinin 

xarabalıqlarında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış 

pambıqdan toxunmuş parça qırığı, burada pambığın eramızdan 

3000 min il əvvəl becərildiyini sübut etmişdir. 

Hindistanda pambıqçılıqla məşğul olunması haqqında 

qədim yunan tarixçilərinin yazılı məlumatları bizim eramızdan 

əvvələ aid olan Manu qanunlarında vardır. Hindistanda pambıq 

mahlıcından istifadə olunmasına dair yunan tarixçilərindən 

Herodot (bizim eradan əvvəl V əsrdə) və Teofrast (eramızdan 

əvvəl IV əsrdə) pambıq mahlıcını «odun yunu» adlandırmışlar. 

Yunan tarixçisi Teofrast Makedoniyalı İsgəndərin qoşunu Hin-

distana hücum etdiyi dövrdə, pambığı belə təsvir etmişdir: 

Hindlilər tərəfindən becərilən pambıq ağacının yarpaqları tut 

ağacı yarpaqlarına, pambıq kollarını isə yabanı gülə oxşatmaqla, 

sahədə cərgə ilə əkilmiş üzüm tənəklərini xatırladır. Hətta 

Teofrast qeyd etmişdir ki, Makedoniyalı İsgəndərin qoşunları 
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Pencab vilayətini tutduğu zaman pambıq mahlıcı «ağac yunu» 

adlandırılırdı. 

Eramızdan bir neçə yüz il əvvəl Hindistandan başqa 

ölkələrə ağ və rəngli pambıq, rənglənmiş pambıq kağız, rəng-

lənmiş müxtəlif pambıq parçalar və mahlıc aparmışlar. Avropa 

səyyahlarından XIII əsrdə Marko Polo, XV əsrdə isə Afanasi 

Nikitin Hindistanda pambıqçılığın inkişafı barədə xeyli 

məlumatlar vermişlər. 

İndiyə qədər Hindistanda Hindi-Çin (Gossypium 

arboreum) növünün yerli mənşəli forma və sortları, Hindistanın 

Cənub-Qərb hissəsində isə Afrikadan keçmiş məşhur «quza» 

(Gossypium herbaceum) adlı pambıq sortu becərilir. Son vaxtlar 

bu iki növ Gossypium hirsutum növü ilə əvəz olunmuşdur. 

Hindistanda pambıqçılıq əsas etibarı ilə XVII-XVIII əsrlərdən 

güclü inkişaf edərək, XIX əsrin ikinci on illiyinə qədər dünyada 

birinci yeri tuturdu. Daha sonra birincilik ABŞ-a keçdi. 

Hindistan 1947-ci ildə müstəqilliyini bərpa etməklə yenidən 

pambıqçılığı inkişaf etdirməyə başladı.  

Çində isə pambığın istehsalına Hindistandan çox sonralar 

başlandı və XX əsrin birinci üç onilliyində geniş yayıldı. Çin 

Xalq Respublikası yaradıldıqdan sonra (1949) orada pambıqçılıq 

daha geniş inkişaf etməyə başladı. 

İran və Ərəbistanda pambıq bitkisi qədim zamanlarda, bəzi 

tarixi sənədlərdə isə bizim eradan əvvəl VI əsrdə, Ərəbistanda 

isə VII-VIII əsrlərdən bizim eraya qədər becərilmişdir. 

Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, qədim Misirdə 

pambıqçılıq yox idi. Ona görə ki, o zaman mumiyalanmış 

adamları pambıq yox, kətan lifindən hazırlanmış parçalara 

bükürdülər. Qədim Misirdə pambıq lifindən istifadə edildiyini 

Herodot və Teofrast öz məlumatlarında ətraflı göstərmişlər. 

Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, qədim Misirdə kətanın 

becərilməsi və kətan parçaların hazırlanmasının geniş yayılması-

na baxmayaraq əhali, həm də pambıq bitkisi və pambıq-kağız 

parçalarına bələd idi. 
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Yeni eranın əvvəlində Misirdə pambıqçılıq zəif inkişaf 

edirdi. XIX əsrin 20-ci illərində bu sahə daha geniş inkişaf 

etməyə başladı. 

Misirdə pambıqdan istifadə olunmasını Pliney də qeyd 

edirdi. Pliney (eramızdan əvvəl) göstərir ki, Ərəbistanda be-

cərilən bir növ kolun meyvəsi xırda olub meşə qozunun meyvə-

sinə oxşayır. Onun meyvəsindən «yun» alınır. O, İranda I əsrdə 

pambıqçılığı təsəvvür etməklə qeyd edir ki, İranlılar ondan o, 

qədər gözəl materiallar hazırlayırdılar ki, onlar heç də hindlilərin 

hazırladıqlarından geri qalmırdı. Rozelin (1834) Yuxarı Misir-

dəki Fivan qəbirstanlığında bir qab Gossypium herbaceum çiyidi 

tapıldığına əsaslanaraq orada pambığın becərildiyini qeyd 

etmişdir. 1820-ci ilə qədər Misirdə Asiyadan gətirilmiş yeni 

quza pambığı əkilirdi. 1820-ci ildən isə Cənubi Amerikadan 

gətirilmiş uzun lifli Peru pambığı (Gossypium barbadense) ilə 

əvəz edildi. 

Misirə müxtəlif yerlərdən gətirilmiş (1763-1875) sortların 

qa- tışması və təbii tozlanması nəticəsində Aşmuni sortu yaradıl-

mışdır. Aşmuni sortu isə uzun və möhkəm ipəyə bənzər lifli 

Misir sortu adı ilə dünyada tanınmışdır. Həmin sortdan seleksiya 

tədqiqatlarında yeni yüksək məhsuldar sortların alınmasında 

istifadə edilmişdir.   

X əsrdə pambıqçılıq ərəblər tərəfindən İspaniyaya gətirilir 

və burada ilk dəfə toxuculuq sənayesi yaranır. XII-XIII əsrdə 

İspaniyanın Barselona şəhəri böyük bir toxuculuq mərkəzinə 

çevrilir. 

Orta Asiya və Cənubi Qazaxıstanda pambıqçılığın nə 

vaxtdan inkişafı haqqında məlumatlar yoxdur. Eləcə də bir çox 

başqa dövlətlərdə də pambıqçılığın inkişafına dair məlumata rast 

gəlinmir. Lakin, bəzi tarixi materiallar pambıqçılığın çox qədim 

tarixə malik olduğunu göstərir. 

Əşyayi dəlillər, eləcədə pambığın becərilməsinə və lifin 

istifadəsinə dair yazılı məlumatlar göstərir ki, Orta Asiyada 

pambıqçılığın inkişafı yeni eranın başlanğıcına aiddir. Belə ki, 

1933-1934-cü illərdə Səmərqənd yaxınlığında bizim eranın 720-

ci ilinə aid olan qəbirlərdən birində aparılmış qazıntılar 
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nəticəsində quza pambığı tapılmışdır. Daha sonra qədim Xarəzm 

qalalarının (Torpaq-qala) xarabalıqlarından müxtəlif kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin toxumları, 1937-1940-cı ildə isə 

S.P.Tolstoy pambıq xalatın qalıqlarını və pambıq tapılmışdır. 

XIX əsrin əvvəllərində Napalyonun tapşırığı ilə Fransanın 

cənub hissəsində pambıq əkildi. Lakin, pambığın becərilməsi 

üçün şərait olmadığına görə əkilən pambıq heç bir nəticə 

vermədi. 

Avropa ölkələrində uzun müddət becərilən Asiya quzası 

(Gossypium herbaceum) tamamilə gossypium hirsutum ilə əvəz 

olundu. Bu məlumatlar göstərir ki, Avropanın cənub və cənub-

şərq ölkələrində pambıqçılıq inkişaf etmişdir. Pambığın emalı 

ilə isə Orta və Şimali Avropa ölkələri məşğul olmuşdur. 

V.İ.Sprişevski 1951-ci ildə Özbəkistanın Namanqan 

rayonunda bizim eranın I-II əsrinə aid olan qəbirlərdən pambıq 

və kətan lifindən hazırlanmış at tükü olan kəndir tapmışdır. 

Buda düşünməyə imkan verir ki, Orta Asiyada pambığın becə-

rilməsinə hələ bizim eradan əvvəl  V-VI əsrlərdə başlanmışdır.  

Orta Asiyada o, cümlədən Cənubi Qazaxıstanda pambıq-

çılıq və pambıq-kağız parçaların istehsalı haqqında bir çox 

qədim şərq əlyazmalarında, əsasən X əsr ərəb coğrafiyalarına 

aid olan yazılarda məlumat vardır. Bu zaman Mərə, Buxara, 

Səmərqənd, Xarəzm, Fərqanənin bir hissəsi, Daşkənd və hətta 

Çimkənd şəhərlərində eləcədə bu şəhərin bəzi əyalətlərində 

pambıq və pambıq-kağız parçalardan geniş istifadə olunmuşdur. 

XIII əsrdən başlayaraq Orta Asiyada pambıqçılıq və 

pambıq parçaların istehsalı azalmağa başladı. Bu, Orta Asiya 

ərazisində gedən  müharibələrlə əlaqədar idi.  

XVI-XVII əsrlərdə Orta Asiyanın (xüsusilə Buxara və 

Hivə xanlığının, daha sonra Kokand) Rusiya dövləti ilə ticarət 

əlaqələri qurduqdan sonra, Moskvaya gətirilən  mallar arasında 

pambıq, kağız parçalar və pambıq lifi də var idi. 
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XVIII-XIX əsrlərdə Orta Asiya ilə Rusiya arasında ticarət 

əlaqələri genişləndi. XIX əsrin birinci yarısından başlayaraq onun 

ölçüləri nəzərə çarpacaq dərəcədə artdı. Bu dövrdə Orta Asiya Ru-

siyaya əsasən xam pambıq və pambıq toxumları çıxarırdı. Orta 

Asiyada pambıqçılıq zəiflədikdən sonra, XIX əsrin ikinci 

yarısından və sovetlər birliyinə qoşulduqdan sonra inkişafa başladı. 

Çar Rusiyası Orta Asiyanı öz müstəmləkəsinə çevirmək məqsədi 

ilə toxuculuq fabriklərinə lazım olan ucuz pambıq lifini əldə etmək 

üçün pambıqçılığa diqqət yetirirdi. Bununla əlaqədar olaraq 70-ci 

illərdə qısalifli, az məhsuldar yerli pambıq sortu olan quzanı (Gos-

sypium herbaceum), uzunlifli Cənubi Amerikanın Si-Aylend pam-

bığı (Gossypium barbadense) ilə əvəz etməyə cəhd göstərildi. 

Lakin, bu pambığın gecyetişməsi ilə əlaqədar olaraq bu cəhdlər 

uğursuz alınmış və dayandırılmışdır. Ancaq 80-ci illərdə daha tez 

yetişən Meksika pambığının Upland tipindən olan sortlarla 

(Gossypium hirsutum) əvəz edildi.  

Rusiyanın Avropa hissəsində pambıq əkilməsi məqsədi ilə 

dövlət başçıları tərəfindən bir neçə dəfə səy göstərilir lakin,  bu baş 

tutmamışdır. Sovet dövründə ilk dəfə Orta Asiyanın daha mülayim 

hissəsində yüksək qiymətli misir pambığının sortları (Gossypium 

barbadense) becərilməyə başladı. Orta Asiya şəraitində seleksi-

yaçılar daha məhsuldar zəriflifli pambıq sortları yaratmağa başla-

dılar. Orta Asiya respublikalarında və keçmiş SSRİ-nin digər pam-

bıqçılıq zonalarında  pambıqçılığın inkişafı o, dövrdə sovetlər 

birliyinin pambıq sahəsi  üzrə digər ölkələrin asılılığından (əsasən 

ABŞ) tam azad olmasına imkan verdi. 

Zaqafqaziyada pambıq bitkisi qədim dövrlərdən becərilir. 

Pambıq bitkisi buraya İrandan gətirilmişdir. Zaqafqaziyanın 

Rusiyaya birləşdiyi vaxt bu sahə zəif inkişaf etmişdir. 

Avropada pambıqçılıq gec yarandı. Baxmayaraq ki, 

Avropada qədimdə Yunanıstan və Romanın şərq dövlətləri ilə kifa-

yət qədər əlaqələri vardır. Onlar müxtəlif məqsədlərlə pambıq-

kağız parçalardan (paltar, günəşdən qorunmaq üçün çadırlar, 

dənizlər üçün yelkənlər və s.) istifadə edirdilər. 

Avropada (Yunanıstanda) pambığın becərilməsinə dair ilk 

ya- zılmış qeydlər bizim eranın I-II əsrlərinə aiddir. 
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Pambıq-kağız sənayesi ilk dəfə İspaniyada yaranmışdır. 

XII-XIII əsrlərdə İspan şəhəri olan Barselona yelkən və bambaz 

parçalar hazırlanması üzrə böyük mərkəz olmuşdur. 

Kiçik Asiyada xaç yürüşləri zamanı (XI-XIII) avropalılar 

pambıqla tanış oldu. Nəticədə aldıqları  bu məhsullarla 

İtaliyanın dəniz kənarı sahillərində ticarət yaratdılar. İtaliyanın 

dəniz kənarı sərhədləri arasında Venesiya öndə gedirdi. XIV 

əsrin əvvəlində buradada pambığın emalı başladı. 

XIV əsrdə türklərin Balkan yarmadasına gəlmələri ilə 

əlaqədər bura pambıq gətirdilər. Həmin vaxtdan Balkanlarda 

pambıqçılıq inkişaf etməyə başladı. Yunanıstanda bu sahə əvvəl 

başlamışdı və bununla yanaşı Bolqarıstan, Rumuniya, Albaniya 

və Yuqaslaviyada pambıq əkməyə başladı.  

SSRİ-nin Avropa hissəsində pambığın becərilməsinə 

cəhdlər ol- muşdur. Belə ki, hələ XVII əsrin 60-cı illərində çar 

Aleksey Mixay- loviçin əmri ilə bu bitkinin və Moskvadakı 

digər yeni kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinə dair 

təcrübələr qoyulurdu. Lakin, pambıq yetişmədiyinə görə 

uğursuzluğa məruz qaldı. 

Rusiyada pambıq əkilməsi qərarını I Pyotr qəbul etdi. 

Rusiya- nın cənubi avropa hissəsində pambığın əkilməsinə dair 

məlumatlar XVIII əsrin ortasına və XIX əsrin əvvəllərinə aiddir. 

1888-1890-cı ilədək sonralar isə 1909-cu ildə torpaqşünaslıq 

departamenti Rusiyanın cənubunda pambığın becərilmə 

imkanlarını öyrənməyə dair təcrübələr qoyulmasını təşkil etmiş-

dir. Bu təcrübələr əsasında Ter vilayəti və Dağıstan pambığın 

becərilməsi üçün yararlı olduğu məlum olmuşdur. 

1912-ci ildə isə Xasa-Yurd və Dərbənddə pambıq 

bitkisinin becərmə imkanlarının daha sistematik yoxlanması və 

öyrənilməsi məqsədi ilə təcrübələr qoyulmuşdur. Daha sonralar 

Rusiyanın Cənubi-Şərqində bəzi təsərrüfatlar pambıq 

becərilməsi cəhdini dəfələrlə təkrar etmişlər. Lakin, onlar elə 

əvvəlki kimi tez dayandırılmışdır. Çünki, o vaxtlar əlverişli olan 

iqtisadi şərait pambığın becərilməsi üçün çar hökuməti və sə-

nayeçilər tərəfindən dəstəklənməmişdir. Ölkənin avropa 

hissəsinin cənubunda pambığın becərilməsi yalnız sovet 
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dövründə mümkün olmuşdur. Bu rayonlar köhnə pambıqçılıq 

rayonlarından (Orta Asiya və Zaqafqaziya) fərqli olaraq 

pambıqçılığın yeni rayonları adını aldı. Becərmə əsasən süni 

suvarma üsulu ilə aparılırdı. Pambığın sənaye əkinlərinin yeni 

rayonlarda tətbiqi 1925-1930-cu illərdə başlamışdır. Onların tər-

kibinə Həştərxan və hazırkı Volqaqradın rayonları, Rostov vila-

yəti, Şimali Qafqaz, Krım və cənubi Ukrayna, daha sonralar 

Maldoviya daxil oldu. SSRİ-nin avropa hissəsinin cənubunda 

əkinlərin sahəsi tədricən azalaraq ölkədə bu bitkinin əkin sahəsi 

bütöv sahənin təxminən ¼-ə çatmışdır. 

 Lakin, 1957-ci ildən pambığın becərilməsi bu yerlərdə 

dayandırıldı. Bunun əsas səbəbi 1953-cü ildə SSRİ hökumətinin 

ölkədə taxıl istehsalını artırması pambıq əkinlərini sıxışdırdı. 

Nəticədə bu rayonlarda pambığın məhsuldarlığı aşağı düşdü.  

Amerikada pambığın becərilməsi tarixinə dair yazılı 

sənədlərdə məlumatlar yoxdur. Lakin, qədim Peru 

qəbirstanlığında və Meksika mağaralarında tapılmış pambıq 

lifindən olan materiallar pambıqçılığın bu ölkələrdə 2-3 min illik 

tarixə malik olduğunu sübut edir. XVII əsrin əvvəllərində, 

hazırda ABŞ-ın tərkibində olan hissəsinin avropalılar tərəfindən 

müstəmləkəyə çevrilməsindən bir qədər sonra, ayrı-ayrı müs-

təmləkəçilər kiçik sahələrdə pambığın təcrübə əkinlərinə başla-

dılar. Lakin, burada yalnız şəxsi təlabatları ödəmək üçün pambıq 

əkilirdi.  

XVIII əsrin ortalarından başlayaraq ABŞ pambıq lifinin 

ixracına (İngiltərəyə) başladı. Amerikada pambıqçılığın zəif 

inkişaf etməsi səbəbi (başqa pambıqçılıq ölkələrində olduğu 

kimi) lifin toxumlardan ayrılması çox primitiv və az məhsuldar 

üsullarla aparılması idi. 

Yalnız XVIII əsrin sonunda (1793) Amerikada müəllim 

Eli Uitneyin kəşf etdiyi, bir neçə ildən sonra isə çilingər Hocin 

Holmusun təkmilləşdirdiyi pambıq çiyidini lifdən sürətlə ayıran 

avadanlıq (mişarlı cin) icad olunduqdan sonra ABŞ-da və bütün 

dünyada pambıqçılıq sürətlə inkişaf etməyə başladı. Eləcə də 

pambığın emalı üçün toxuculuq və parçaçılıq işlərində yeni 

kəşflərlə əlaqədər əlverişli mühit yarandı. 
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Pambığın ikinci məhsulu olan çiyiddən yağın alınması ilə 

pambıqçılığın inkişafında növbəti əhəmiyyətli mərhələ başladı. 

ABŞ-ın olduqca geniş ərazilərində pambığın becərilməsi üçün 

əlverişli təbii şəraitin olması tədricən çox böyük ərazilərdə əkin 

aparmağa imkan verdir. 

ABŞ-ın şimal və cənub ştatları arasında baş verən vətandaş 

müharibəsi ilə əlaqədər XIX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində 

(1861-1864) pambıqçılıq sərt depresiyaya uğradı. Bu depresiyanın 

nəticəsi olaraq pambıq ixracında çox kəskin azalma, dünya pambıq 

bazarında qiymətlərin qalxmasına və dünyanın digər pambıqçılıq 

ölkələrində pambıq istehsalının artmasına səbəb oldu. 

1890-cı ildən 1897-ci ilədək olan dövr ərzində ABŞ-da 

pambıq istehsalı dünya istehsalının 60,4%-ni təşkil etmişdir. 

Sonralarda o, digər ölkələrdə də pambıqçılığın inkişaf etməsinə 

baxmayaraq artmaqda davam edirdi. 

Birinci dünya müharibəsindən sonra (XX əsrin 20-ci illəri) 

ABŞ-da pambıqçılığın inkişafı maksimum həddə çatdı. Lakin, 30-

cu illərdə bu sahə çox güclü böhran keçirdi. Həmin vaxt ABŞ və 

digər kapitalist dövlətlərini bürümüş iqtisadi böhran pambığın əkin 

sahələrinin azalmasına səbəb oldu. Demək olar ki, bir on illik 

ərzində ABŞ-da pambıq əkin sahələri azaldı. 

İkinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə kapitalist ölkələ-

rində əhalinin alıcılıq qabiliyyəti xeyli pisləşdi, müharibə etmiş 

dövlətlərin bəzilərində isə toxuculuq sənayesi zərər çəkdi. Buna 

görə də dünya bazarına əsas pambıq çıxaran ABŞ-da ixracat azaldı. 

Nəticədə 1954-cü ilədək bir qədər az pambıq istehsalı ilə ABŞ-da 

çox böyük ehtiyatlar toplandı. Buna görə də ABŞ hökuməti gələ-

cəkdə pambığın toplanmasının qarşısını almaq məqsədi ilə kvota 

təyin etməli oldu. Yəni, pambıq əkinlərini məhdudlaşdırmağa qərar 

verdi. Buna baxmayaraq pambıq istehsalına görə ABŞ hələ uzun 

illər dünyada birinci yeri tuturdu. 

Avstraliyada pambığın becərilməsi qədim dövrlərdə mövcud 

deyildir. Burada mövcud olan və demək olarki, heç bir əhəmiyyəti 

olmayan olduqca yabanı növlər bitirdi. Yalnız XIV əsrin birinci 

yarısında orada kiçik sahələrdə təcrübə əkinləri başlandı. Sonralar 

isə çox da böyük olmayan sahələrdə pambıq əkərək sənayeni 

inkişaf etdirməyə başladılar. 
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1.4. KeçmiĢ SSRĠ-də pambıqçılığın inkiĢafı 
 

Çar Rusiyasında Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabına qədər 

pambıqçılıq yalnız Orta Asiyada və Zaqafqaziyada mövcud idi. 

İstehsal olunan pambığın miqdarı az idi. Bu istehsal yerli 

sənayenin təlabatını ödəmirdi.  

1913-cü ildə Rusiya tələb olunan pambıq lifinin 60%-dən 

çoxunu xaricdən almışdır. Xaricdən gələn idxalı azaltmaq, Orta 

Asiya və Zaqafqaziyada pambıq istehsalını artırmaq üçün 

Rusiya hökuməti bir sıra tədbirlər görmüşdür. Onlardan 

aşağıdakılar böyuk əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Xaricdən gətirilən pambığa görə ödənilən gömrük 

rüsumlarının artırılması, Orta Asiyada və Zaqafqaziyada dəmir -

yollarının tikilməsi, pambıq əkənlərə güzəştli vergilərin təyin 

edilməsi və s. Bununla yanaşı lifinin keyfiyyəti aşağı olan, az 

məhsuldar yerli quza sortları, lifin keyfiyyət göstəricilərinə görə 

üstün olan daha məhsuldar meksika pambığı ilə əvəz edildi. 

Onun tamamilə dəyişməsi ilə yalnız Böyük Oktyabr Sosialist 

İnqilabından sonra başa çatdı.                                                                                     

İnqilaba qədər olan dövrdə dəfələrlə pambıq əkini 

sahələrinin suvarılması üçün irriqasiya tikintilərinin 

aparılmasına dair məsələ qoyulmuşdur. Lakin, bu məsələ ilə 

əlaqədar az vəsait ayrıldı və kiçik sahələrdə tətbiq olundu. 

XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində Rusiyada 

həm pambığın əkin sahələri, həm də məhsuldarlığı kifayət qədər 

azaldı. Lakin, yenədə xam pambıq istehsalı az idi. XIX əsrin 80-

ci illərində Rusiyada 60-70 min hektara yaxın, 1916-cı ildə isə 

840 min hektara yaxın (Buxara və Hivə daxil olmaqla) pambıq 

əkinləri var idi. Həmin dövrdə Orta Asiyada pambığın orta 

məhsuldarlığı  6-7 sentnerdən 10-12 s/ha-ya çatdı. 1915-ci ildə 

isə əlverişli hava şəraiti hesabına (inqilaba qədər ki, dövrlə 

müqayisədə) rekord  həddə 15 s/ha-ya çatmışdır. Zaqafqaziyada 

isə məhsuldarlıq dahada aşağı idi. Əkin sahələrinin və məhsul-

darlığın artması ilə xam pambıq istehsalı da artdı. 1913-cü ildə 

Rusiyada ümumi məhsul istehsalı 744 min ton olmuşdur.  
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Birinci dünya müharibəsinin sonunda Orta Asiya və 

Zaqafqaziyada pambıq əkini sahələri azalmış, məhsuldarlıq isə 

aşağı düşmüşdür. Ümumi məhsulun azalma səbəbi işçi 

qüvvəsinin çatışmaması, sahələrə pis qulluq edilməsi, suvarma 

sistemlərinin xarab olub sıradan çıxması, nəqliyyat vasitələrinin 

olmaması və s. olmuşdur. Bu dövrdə cənubu Rusiyadan 

pambıqçılıq rayonlarına çörəyin çatdırılmasının (taxılın) zəif-

ləməsidə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə öz mənfi təsirini 

göstərmişdir. 

1916-cı ildə əkin sahələrinin bir qədər artmasına baxma-

yaraq, ümumi istehsal 1915-ci illə müqayisədə 20% azalmışdır. 

Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabından sonrakı ilk illərdə ölkədə 

baş verən vətandaş müharibəsi, yeni təsərrüfatçılıq şəraiti ilə əla-

qədar olaraq, Orta Asiyada və Zaqafqaziyada pambıq istehsalı 

azalmağa başladı. Orta Asiyada ən az pambıq sahəsi (70 min ha-

ya yaxın) və hektardan alınan 4-5 sentnerdən də bir qədər az 

məhsul məhz 1922-ci ildə olmuşdur. Ölkədə ümumi pambıq 

yığımı müharibəyə qədər olan dövrdən 40 dəfə az olmuşdur. 

Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabından sonra Orta Asiyada 

pambıq əkinlərinin və məhsulun azalmasının səbəbi suvarma 

sistemlərinin nəzarətsiz qalması, ölkənin avropa hissəsindən 

çörəyin, eləcə də müxtəlif malların və inventarların gətirilməsi-

nin azalması idi. Çörək çatışmamazlığından pambıq əkinlərinin 

yerinə ərzaq bitkiləri, ilk növbədə taxıl əkməyə məcbur oldular. 

1920-ci ilədək Zaqafqaziyada xarici müdaxilələr olduğu 

dövrlərdə və hakimiyyətin əksinqilabçı menşevik milli 

partiyaların əlində olarkən ölkənin təsərrüfatları tənəzzülə uğra-

dı. Bununla da pambıqçılıqla məşğul olmağa tamamilə son 

qoyuldu.  

1920-ci ildə vətəndaş müharibəsindən sonra Zaqaf-

qaziyada pambıqçılıq yenidən bərpa olunmağa başladı. Bu 

zaman Sovet hakimiyyəti quruldu. Orta Asiyada isə 1923-cü 

ildən yəni, 1922-ci ildə ölkədə toxuculuq müəssisələrinin işi 

yeniləşdikdən sonra başladı.  

Ölkədə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi Kommunist 

partiyası və Sovet idarəçiliyi vətəndaş müharibəsinin başa 
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çatmasını gözləmədən bu səhənin bərpa olunması və inkişaf 

etdirilməsi üçün tədbirlər görməyə başladı. 

1918-ci ilin may ayının 17-də RSFSR Xalq Komissarları 

Soveti «Türküstanda suvarma işlərinin təşkili haqqında» 

V.İ.Lenin tərəfindən imzalanmış dekretdə, ilk dəfə olaraq 500 

min desyatin (654 min hektara yaxın) ərazidə suvarma 

məqsədilə və irriqasiya mənbələrinin tikilməsinə 50 milyon 

manat pul buraxılmışdır. 1920-ci ilin 2 və 27 noyabrında isə 

RSFSR Xalq Komissarlar Sovetinin ölkədə pambıqçılığın hər 

tərəfli inkişaf etdirilməsi haqqında V.İ.Lenin tərəfindən təsdiq 

edilmiş ilk dekret qəbul edilir. Burada pambıqçılığa xüsusi 

güzəştlər təyin edilir. Pambıqçılıq təsərrüfatlarında növbəli əkin 

sisteminin tətbiqi, köhnə təcrübə sahələrinin bərpası, yenilərinin 

yaradılması və s. nəzərdə tutulurdu. Xalq Komissarları Soveti 

tərəfindən nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi 

nəticəsində pambıqçılıq sürətlə bərpa olunmağa başladı. 1927-ci 

ildə pambıq sahələrinin ölçüsü müharibəyə qədər olduğu 

səviyyəyə çatdı və 1928-ci ildə ondan 50 min ton artıq xam 

pambıq məhsulu istehsal olunmuşdur.  

Pambıqçılıq sahəsində birinci beşilliyin məqsədləri 18 iyul 

1929-cu ildə Ümumittifaq Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinin xüsusi qərarı ilə təyin olunmuşdur. Qərarda deyilir 

ki, pambıqçılığın cari beşillikdə inkişafı ittifaqda maksimal 

imkanlardan istifadə etməklə pambıq sahələrinin 

genişləndirilməsinə və məhsuldarlığın artırılmasına nail 

olunmalıdır. Bununla, ittifaqda xaricdən pambığın gətirilməsinin 

qarşısını almaq və gələcəkdə toxuculuq sənayesinin genişləndir-

ilməsi üçün lazımı ehtiyatlara malik olmaq lazımdır. 

Birinci beşilliyin əsas tapşırıqlarını həyata keçirmək üçün 

pambıqçılıq rayonlarının suvarılan torpaqlarında dənli və digər 

birillik bitkilərin əkin sahəsini sıxışdırmaqla pambığın əkin 

sahələri genişləndirilir. Yeni torpaqlara sahib olmaq, irriqasiya 

tikintilərini aparmağa, avadanlıqların yeniləşdirilməsinə, keçmiş 

suvarma sistemlərindən səmərəli istifadə olunması başladı. 

Pambıqçılıqla məşğul olan adamlara dövlət qiymətinə taxıl 

satılması təşkil edildi. 1925-1930-cu illərdə yeni rayonlarda 
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Həştərxan, Volqaqrad, Rostov, Şimali Qafqaz, Krım və Cənubi 

Ukrayna vilayəti və Maldoviya pambıq əkməyə başladı. 1931-ci 

ildə Orta Asiyada 90 min hektar sahədə dəmyə şəraitində 

pambıq əkmək qərara alındı. Yuxarıda adları çəkilən rayonlarda 

pambıqçılıq təsərrüfatları ziyanla işlədiklərinə görə 1957-ci ildə 

pambıq əkinləri tamamilə ləğv edilərək dənli bitkilərin əkin 

sahələrinin artırılması qərara alındı. 1930-cu ildən başlayaraq 

Orta Asiya və Azərbaycanın cənub rayonlarında pambıqçılıq 

tarixində ilk dəfə olaraq zəriflifli yüksək keyfiyyətli Misir pam-

bıq sortları əkilməyə başladı. Birinci beşillikdə pambıq əkininin 

genişlənməsi ilə əlaqədar istehsalat əkinlərinə Orta Asiya 

təcrübə stansiyalarından alınmış ortalifli yaxşılaşdırılmış pambıq 

sortlarıda daxil edilmişdir. Bu zaman tətbiq olunan aqrotexnika 

təkmilləşdirilirdi. 

Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində beşilliyin 

sonunda (1932) SSRİ-də pambığın əkin sahələri 2 mln 

hektardan çox olmuşdur. Yəni, 1916-cı ilin səviyyəsinə nisbətən 

25 dəfə artmışdır. Birinci beşilliyin sonunda məhsuldarlığın 

artmamasına baxmayaraq, pambığın ümumi istehsalı yerli 

toxuçuluq sənayesini pambıqla tam təmin edirdi. Bu zaman 

xaricdən az pambıq gətirilirdi ki, bu da əsasən zəriflifli Misir 

pambıq sortlarından ibarət idi. Beləliklə, əgər 1926-1927-ci 

illərdə toxuculuq sənayesinin tam təlabatını ödəmək üçün ölkədə 

idxal olunan pambığın miqdarı 53% idisə, 1929-1930-cu illərdə 

17,8%, 1932-ci ildə isə 6% olmuşdur. 

Birinci beşillikdə pambıq istehsalının artması kənd tə-

sərrüfatının bütövlüklə kollektivləşməsi, eləcə də sovxoz 

quruculuğu, maşın-traktor stansiyalarının, müvafiq kənd 

təsərrüfatı traktor və maşınlarının təminatı nəticəsində mümkün 

olmuşdur. 

İkinci beşillikdə pambıq istehsalının gələcəkdə artırılması 

məqsədi qarşıya qoyulmuşdur. Lakin, bu iş əkin sahələrini 

genişləndirmək hesabına deyil məhsuldarlığın artırılması 

hesabına nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar əsasən kolxoz və 

sovxozların təsərrüfat sisteminin möhkəmləndirilməsi, ağır 

istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsi, mineral gübrələrin 



27 

 

geniş istifadə olunması, aqrotexnikanın yaxşılaşdırılması, yeni 

daha məhsuldar və yüksək keyfiyyətli pambıq sortlarının yara-

dılması yolu ilə həll olunmuşdur. 

Pambığın məhsuldarlığının yüksəldilməsində və ümumi 

pam- bıq istehsalının artırılmasında 1935-ci ildə dövlət 

tərəfindən hazır- lanmış qiymətlərin xam pambığa görə ödənilən 

məbləği, bununla yanaşı plandan əlavə dövlətə təhvil verilən 

məhsula görə əlavə mükafatların artırılması böyük rol oynadı. 

Kolxoz və sovxozların təşkilat-təsərrüfat strukturunun 

möhkəmləndirilməsində kənd təsərrüfatı artelinin nizamnaməsi 

böyük əhəmiyyətə malik idi. 

Bu tədbirlər nəticəsində kolxozçular daha böyük həvəslə 

işlə- məyə başladı. Onların öz əməklərinin nəticələrinə olan 

maraqları artdı. Bu isə ölkənin bütün pambıqçılıq rayonlarında 

məhsuldarlığın kəskin artmasına səbəb oldu. 

İkinci beşillik ərzində SSRİ-də pambığın məhsuldarlığı 

birinci beşilliyin sonu ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artmışdır. 

Özbəkistanda 1932-ci ildə məhsuldarlıq 7,96 s/ha-dan 1937-ci 

ildə 16,32 s/ha-ya, Tacikistanda isə müvafiq olaraq 4,54-dən 

17,23 s/ha-ya çatmışdır. 

İkinci beşillikdə ortalifli pambıq əkin sahələrinin bir qədər 

azalması hesabına zəriflifli pambıq sortlarının əkini çoxalmışdır. 

İkinci beşillikdə pambıqçılığın qarşısında duran əsas məqsəd 

pambıq istehsalını, əkin sahələrinin genişləndirilməsi hesabına 

deyil, məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına artırmaq idi. 

Bununla da zəriflifli pambıq sortlarının əkin sahələri artmaqda 

davam edirdi. Yəni, 1930-cu ildə 4,7 min ha-dan 1941-ci ildə 

207,5 min ha-ya çatmışdır. Həmin vaxtlar xüsusilə də 1939-

1940-cı illərdə pambıqıçlıq rayonlarında yerli irriqasiya 

tikintiləri geniş inkişaf etməyə başladı. Qısa vaxt ərzində 

kolxozçular böyük suvarma kanalları və başqa irriqasiya 

tikintiləri (Böyük Fərqanə kanalı, Böyük Hissar kanalı, Vaxş 

dərəsində Kirov adına kanal və s.) yaratmışlar. Yalnız 1940-cı 

ildə Özbəkistanda, Tacikistanda, Türkmənistanda, Qırğızıstanda, 
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Qazaxıstanda, Azərbaycanda və Ermənistanda 73 irriqasiya 

qurğuları işə salındı.  

1941-ci ildə faşist işğalçılarına qarşı aparılan Böyük Vətən 

müharibəsi ikinci beşillik planın yerinə yetirilməsinə mane oldu. 

Müharibə illərində (1941-1945) ölkədə pambıq istehsalı azaldı. 

Hitler işğalçılarının Ukrayna, Krım və Şimali Qafqazın bir 

hissəsini işğal etməsi nəticəsində bu rayonlarda pambıq istehsalı 

dayandı. Suvarılan pambıqçılıq rayonlarında pambıq sahələrinin 

bir hissəsi şəkər çuğunduru və digər ərzaq bitkiləri əkinləri ilə 

əvəz olundu. 

Bir çox təcrübəli traktorçu, sürücü, mexanizator müha-

ribəyə getdi. Xeyli sayda traktor və avtomaşın müharibəyə 

göndərildi. Pambıqçılıq təsərrüfatlarına mineral gübrələrin 

buraxılması kəskin azaldı. Lakin, yaranmış çətinliklərə 

baxmayaraq kolxoz və sovxoz fəhlələrinin gərgin əməyi, 

eləcədə pambıqçı mütəxəssislərin əməyi nəticəsində pambığın 

ümumi məhsulu kifayət qədər yüksək səviyyədə qaldı. Bu məh-

sul müharibənin və arxa cəbhənin təlabatını ödəyirdi.  

Böyük Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra Mərkəzi 

Komitənin fevral plenumunda (1947) ölkədə pambıqçılığın 

bərpası və gələcəkdə inkişaf etdirilməsi qarşıya məqsəd olaraq 

qoyulmuşdur. Plenumun qərarının həyata keçirilməsi 

nəticəsində artıq (1948) ölkədə pambıq istehsalı müharibəyə 

qədər olan dövr səviyyəsinə, 1949-cu ildə isə ondan da yüksək 

səviyyəyə çatdırıldı. Pambıqçılığın sonrakı inkişafı həm məh-

suldarlığın artması, həm də köhnə rayonlarda əkin sahələrinin 

genişlənməsi hesabına oldu.  

SSRİ-nin Avropa hissəsinin cənubunda pambıq əkinlərinin 

dayandırılmasına baxmayaraq ümumi pambıq yığımı ölkədə 

getdikcə artırdı. Belə ki, 1952-ci ildə pambıq istehsalı 3 mln 770 

min ton, 1956-cı ildə 4 mln 330 min ton, 1959-cu ildə isə 4 mln 

600 min ton təşkil etmişdir. 

Pambığın səkkizinci beşillikdə (1966-1970) orta illik 

ümumi istehsalı 6 mln 99 min ton, 1971-1975-ci illərdə 7 mln 

667 min ton, 1976-1978-ci illərdə 8 mln 674 min ton, 1979-cu  
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ildə 9 mln 161 min ton, 1980-ci ildə 9 mln 969 min ton, 1981-ci 

ildə 9 mln 636 min ton olmuşdur. Pambığın orta illik 

məhsuldarlığı 1966-1970-ci illərdə 24,1 s/ha, 1971-1975-ci 

illərdə 27,3 s/ha, 1976-1978-ci illərdə 28,8 s/ha, 1979-cu ildə 

29,6 s/ha, 1980-ci ildə 31,7 s/ha, 1981-ci ildə 30,4 s/ha-a çat-

mışdır ki, buda bitkinin məhsuldarlığına görə ölkənin dünyada 

birinci yerə çıxmasına imkan vermişdir. 

Müharibədən sonrakı dövr ərzində SSRİ-də pambıqçılığın 

inkişafında istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsinin 

(kompleks mexanikləşdirmə) böyük rolu olmuşdur. Belə ki, 

mexanikləşdirilmiş yığımın geniş tətbiqi, yüksək dozalarla 

mineral gübrələrin, herbisidlərin tətbiqi, yaxşılaşdırılmış 

aqrotexnika və 70-ci illərdə yeni viltə davamlı pambıq 

sortlarının yaradılması, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Sovet hakimiyyəti dövründə ölkəmizdə pambıq isteh-

salının xeyli artması ilə yanaşı pambıq lifinin keyfiyyəti də 

tədricən yaxşılaşmışdır. Beləliklə, Böyük Oktyabr Sosialist İnqi-

labının qələbəsindən sonrakı ilk illərdə istehsal olunan 

G.hirsutum pambıq növünün liflərinin uzunluğu 24-26 mm 

olduğu halda, 1932-ci ildə 27 mm, 1941-ci ildə 31 mm, sonralar 

isə 31-32 mm təşkil etmişdir. Xam pambıq istehsalının ar-

tırılması nəinki yerli sənayenin pambıq lifinə olan təlabatını 

ödəməyə imkan vermiş həm də onun bir qədərini o, dövrdə 

sosialist dövlətlərinə və bir sıra kapitalist ölkələrinə ixrac 

etməyə şərait yaratmışdır. 

 

1.5. Azərbaycanda pambıqçılığın inkiĢafı 
 

Ədəbiyyat mənbələrinə görə pambıq lifi insanlar tə-

rəfindən çox qədim  zamanlardan istifadə edilir. Arxeoloji 

qazıntılara əsasən demək olar ki, Azərbaycanda pambıq əkməklə 

hələ eramızdan əvvəl III-IV əsrlərdə məşğul olmuşlar. 

Sənaye pambıqçılığı XVIII əsrin sonunda, əyrici maşınlar 

və mexaniki toxuculuq dəzgahları icad olunduqdan sonra sürətlə 

inkişaf etməyə başlamışdır. Azərbaycanda pambıqçılığın 
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inkişafının başlanğıcına dair təəsüf ki, dəqiq məlumatlar  

yoxdur. 

Müxtəlif arxiv materiallarına istinad edərək Azərbaycan 

tarixçisi Ə.S.Sumbatzadə (1958) qeyd edirdi ki, XIX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafına dair 

məlumatlar tam deyildir. O, tədarük edilmiş pambığın miqdarını 

xarakterizə edərək göstərir ki, Salyan, Yelizavetpol, Şirvan və 

başqa bölgələrdə pambıqçılıq 1828-ci ildən inkişaf etməyə 

başlamışdır. 

Ə.S.Sumbatzadəyə görə XIX əsrin 30-cu illərinin əvvə-

lində Azərbaycanda qəzalar üzrə aşağıdakı miqdarda pambıq 

tədarük edilmişdir: Bakı qəzası 500 pud, Quba qəzası 2500, 

Şirvan qəzası 3750, Talış qəzası 600, Qarabağ qəzası 3200, Şəki 

qəzası 60, Yelizavetpol 113, Qazax qəzası 75, Şəmsəddin qəzası 

700 pud. 

1839-1842-ci illər Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf 

etdirildiyi illər kimi göstərilir. Lakin, bu dövrdə pambıq əkinləri 

sınaq xarakteri daşıyırdı. Bu Rusiyanın toxuculuq sənayesi üçün 

Zaqafqaziyada xammal mənbəyi yaratmaq təşəbbüsü idi. 

Rusiyanın bu sahədəki bütün cəhdləri uğurla nəticələnmişdir. 

Azərbaycanda pambıqçılığın səviyyəsi 1845-1850-ci illərdə 

aşağı olaraq qalırdı, bu isə həmin dövrdə əhalinin ərzaq 

məhsullarına olan təlabatı ilə bağlı idi. Yəni, bazarda düyü, 

buğda, qarğıdalı kimi məhsulların qiyməti çox yüksək olduğun-

dan iqtisadi cəhətdən pambıqçılığı az məhsuldar hesab edirdilər. 

1861-ci il islahatından sonra Azərbaycanda kənd təsər-

rüfatının inkişafında bir canlanma başladı. Rusiyada toxuculuq 

sənayesinin surətli inkişafı pambığa olan təlabatı artırdı. Digər 

tərəfdən Şimali Amerikada cərəyan edən hadisələrlə əlaqədar 

dünya bazarına çıxarılan pambıq azalmışdır. Buda Rusiyanın 

toxuculuq sənayesinə pis təsir göstərmişdir.  

1866-1869-cu illərdə Azərbaycanda pambıqçılığı inkişaf 

etdirmək məqsədilə suvarma tədbirləri qəbul olundu. Buda 

pambıq istehsalının artmasına kömək etmişdir.  

Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafı XIX əsrin sonunda 

Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olunmasından 
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sonra başlamışdır. Rusiyada toxuculuq sənayesinin inkişafı, 

onun xammala olan təlabatının gündən-günə artması 

Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafını sürətləndirdi. XIX əsrin 

sonunda Moskvada Lodz və digər toxuculuq mərkəzlərinin xam-

mala olan təlabatının ödənilməsi üçün pambıq sahələri artırılır. 

Buda pambıqçılığın sənaye dövrünün əsasının yaranmasına 

kömək etdi. Sənaye pambıqçılığını inkişaf etdirmək üçün ilk 

mərkəzlər suvarma mənbələrinə yaxın olan yerlərdə yaradıldı. 

1883-cü ildə Bakı ilə Tiflis, 1900-cü ildə isə Rusiyanı mərkəzi 

quberniyaları ilə birləşdirən, dəmiryol xəttinə yaxın olan Ərəş və 

Göyçay qəzalarında Rusiya şirkətlərinin nümayəndəlikləri 

yarandı. Artıq XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda pambıq 

əkini sahələri 20000 desyatinə çatmışdır. Görülən bütün 

tədbirlərə baxmayaraq hektarın məhsuldarlığı aşağı idi. Çünki, 

tətbiq olunan aqrotexnika olduqca aşağı səviyyədə idi. Bundan 

başqa bəzi pambıqçılıq rayonlarında suvarma suyu çatışmırdı. 

Birinci dünya müharibəsi başlandığı il (1914) Azər-

baycanda pambığın əkin sahəsi 113000 hektara, ümumi məhsul 

istehsalı isə 855 min tona çatırdı. Hektarın məhsuldarlığı isə 7,4 

sentner olmuşdur. 1918-1919-cu illərdə demək olar ki, pambıq 

əkinləri tamamilə sıradan çıxmışdır. Sonrakı illərdə pambıqçılıq 

tədricən bərpa olunmağa başlayır. Onun əkin sahəsi 

genişləndirilir, məhsulun yüksəldilməsi üçün istiqamətli 

seleksiya işləri və mütərəqqi aqrotexniki tədbirlər həyata keçi-

rilir.  

Bu məqsədlə 1925-ci ildə Gəncədə seleksiya təcrübə 

stansiyası, Salyanda isə pambıq toxumçuluğu ilə məşğul olan 

təsərrüfat yaradıldı. Beləliklə, xalq təsərrüfatında çox 

əhəmiyyətli bir sahə kimi pambıqçılıq Azərbaycanda get-gedə 

inkişaf etməyə başlayır.  

50-ci illərin birinci yarısında keçmiş SSRİ-də ölkəmiz 

Özbəkistandan sonra ikinci pambıqçılıq diyarına çevrildi. Sovet 

hökumətinin gördüyü tədbirlər nəticəsində 1954-cü ildə ölkədə 

pambıqçılıq sahəsində yaxşı nəticələr alınmışdır. Respublika 

üzrə 420000 ton pambıq istehsal olunmuşdur ki, bu da hektarın 

məhsuldarlığının 21,2 sentnerə bərabər olması demək idi. 60-cı 
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illərin əvvəlində respublika rəhbərlərinin buraxdığı səhvlər bü-

tün sahələrdə olduğu kimi pambıqçılıqdan da yan keçməmişdir. 

Hətta bu sahəni ləğv etmək təşəbbüsləri ortaya çıxmışdır. 

Azərbaycan KP MK-nın 1969-cu il avqust plenumundan 

sonra ulu öndərimiz H.Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci 

katibi seçildikdən sonra respublikada vəziyyət kökündən dəyiş-

di. Bütün sahələrdə görülən tədbirlər nəticəsində respublikanın 

ictimai və mədəni həyatında olduğu kimi, iqtisadiyyatında da 

canlanma başladı. Çox qısa bir müddətdə yəni, 1970-ci ildə kənd 

təsərrüfatının əsas göstəriciləri üzrə dövlət planları artıqlaması 

ilə yerinə yetirildi. 1972-ci ildə kənd əməkçiləri kənd təsərrüfatı 

sahəsində əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə sovet 

hökumətinin keçici Qırmızı bayrağına layiq görüldü. Həmin ili 

pambıqçılarımız ölkəyə 431000 ton pambıq vermişlər. Bu da 

doqquzuncu beşilliyin sonu üçün nəzərdə tutulduğundan 13,5% 

artıq, hektarın məhsuldarlığı isə 22 sentnerə yaxın olmuşdur. 

Respublika tarixində bu rekord göstərici idi.  

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

birinci katibi H.Ə.Əliyevin gərgin səyi ilə Sovet İttifaqı KP MK-

nın və SSRİ  Nazirlər Sovetinin 1970-ci il iyul plenumunda 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək tədbirləri 

haqqında qərar qəbul olundu. Bu qərar pambıqçılığın inkişafı 

üçün geniş yollar açmış və konkret vəzifələr müəyyən etmişdir. 

Həmin qərar 1970-ci il 11 avqustda Azərbaycan KP MK-nın 

plenumunda müzakirə edildi. Plenum qeyd etmişdir ki, dövlətin 

dəstəyinə və əlverişli imkanlara baxmayaraq respublikada kənd 

təsərrüfatı uzun müddətdir ki, ağır vəziyyətdədir.  

Plenumda pambıqçılığın dinamik, stabil inkişafını təmin 

edən vəzifələr müəyyən edilmiş, onların həyata keçirilməsi üçün 

konkret tədbirlər irəli sürülmüşdür. Pambıqçılığa olan dövlət 

qayğısı nəticəsində 1975-ci ildə əkin sahələri cəmi 10% geniş-

ləndirilmiş, ümumi pambıq istehsalı isə 34% artmışdır. Kənd tə-

sərrüfatı üçün yararlı torpaqların hər 100 hektarından 1970-ci 

ildə 21,9 min manatlıq məhsul götürülmüş, 1975-ci ildə isə bu 

rəqəm 30 min manatdan çox olmuşdur. 
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H.Ə.Əliyev Respublikamızda rəhbərlik etdiyi dövrdə 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun alimləri 

pambığın seleksiya və toxumçuluğu ilə ciddi məşğul olaraq 

xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı sortlar yaratdılar. Bütün 

bunların nəticəsində Ağcabədi, Salyan, Sabirabad, Neftçala, 

Şamxor (Şəmkir), Bərdə, Göyçay, Ucar, Zərdab, İmişli və digər 

rayonlarda pambıqçılıq sahəsində aparılan gərgin işin nəticəsi 

olaraq hektardan 35 sentner və daha çox pambıq məhsulu 

götürən təsərrüfatların sayı artmağa başlamışdır. 

AzETPİ-nin səmərəli fəaliyyəti o, dövrün partiya və 

hökuməti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Mütəxəssislərin bir çoxu orden və medallarla, SSRİ Ali Soveti 

Rəyasət Heyyətinin Fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur. Elmi 

nailiyyətlərə və onların istehsalatda tətbiqinə görə AzETPİ 

dəfələrlə ÜİKTS-nin və SSRİ XTNS-nin diplom və fəxri 

fərmanlarını, institutun bir çox elmi işçiləri isə sərgilərin qızıl, 

gümüş və bürünc medallarını almışlar.  

Seleksiya sahəsindəki nailiyyətlərinə görə institutun dörd 

alimi İ.M.Vəliyev, Ə.M.Hüseynov, N.H.Yusibova, Ş.K.Cəfərov 

Dövlət Mükafatı Laureatı adına layiq görülmüşlər.  

Doqquzuncu beşillikdə sosializm yarışının nəticələrinə 

görə AzETPİ-yə Azərbaycan KP MK-nın, Azərbaycan SSR 

Nazirlər Sovetinin, AHİŞ-nin və Azərbaycan LKGİ MK-nın 

Keçici Qırmızı Bayrağı verilmişdir.  

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 iyul 1976-cı il tarixli 

fərmanı ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu 

pambıq bitkisinin seleksiyası və toxumçuluğunda, onun 

becərilməsində yüksək səmərəli aqrotexnologiyaların işlənib 

hazırlanmasına və tətbiqindəki xidmətlərinə görə Qırmızı Əmək 

Bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Torpaqların münbitliyinin artırılmısı sahəsində böyük işlər 

görülmüşdür. Bu məqsədlə dövlətin qoyduğu vəsaitin  həcmi 9-

cu beşillikdə 592 milyon  manata  çatmışdır. 

H.Ə.Əliyevin təşəbbüsü ilə XX əsrin axırına qədər olan 

dövrü əhatə edən yeni aqrar siyasəti işlənib hazırlandı.  
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Həmin strategiyanın baş xətti ölkədə kənd təsərrüfatının bütün 

sahələrinin intensiv inkişafını təmin etməkdən ibarət idi. Bunun 

üçün ilk növbədə, kənd təsərrüfatı istehsalını ixtisaslaşdırmaq və 

təmərgüzləşdirmək nəzərdə tutulurdu. Respublikanın torpaq-

iqlim şəraiti elmi əsaslarla öyrənilərək pambıqçılıq üçün 

əlverişli və perspektivli sayılan Muğan, Salyan, Mil, Qarabağ, 

Şirvan zonaları müəyyənləşdirilmişdir. İxtisaslaşma və təmər-

güzləşmə gedən rayonların təsərrüfatlarında, torpaqların 

meliorasiya vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi və elmi aqronomiyanın 

nailiyyətlərinin tətbiq olunması nəticəsində Bərdə, Ağcabədi, 

Sabirabad, Beyləqan və digər rayonlar iri pambıq 

istehsalçılarına çevrildilər. Azərbaycanın ən böyük pambıqçılıq 

rayonu olan Bərdədə 8-ci beşillikdə pambıq istehsalı orta 

hesabla 26 min ton idisə, 1977-ci ildə burada 65000 ton pambıq 

istehsal olunmuşdur. Hektarın məhsuldarlığı müvafiq 20,5-36 

sentnerə, 1976-1980-ci illərdə isə orta hesabla respublikada 650-

660 min ton pambıq yığılmış, məhsuldarlıq 27-28 sentnerə 

çatdırılmışdır. 1980-ci ildə respublikanın bütün pambıqçılıq 

rayonlarının yarıdan çoxu hektardan 35 sentner, üç rayon isə 45 

sentnerdən çox məhsul götürmüşdür.  

1980-1985-ci illərdə respublikada hər il azı 600 min ton 

pambıq istehsal olunması nəzərdə tutulmuşdur. Həmin beşillikdə 

ortaillik pambıq istehsalı 653,5 min ton olmuşdur.  

1981-ci ildə respublikada pambıqçılıq sahəsində ən yüksək 

nəticə alınmış 1 milyon tondan artıq məhsul istehsal 

olunmuşdur. Hektarın məhsuldarlığı 34 sentner, ayrı-ayrı 

təsərrüfat və briqadalarda isə 50 sentner olmuşdur. 1969-1982-ci 

illərdə 11 pambıqçılıq briqadiri Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi 

yüksək fəxri adlara, onlarla istehsalat təşkilatçıları isə yüksək 

dövlət mükafatına layiq görülmüşlər.  

Sovet hökumətinin süqutu ərəfəsində və ondan sonra bütün 

dövlət strukturları dağıldığı kimi kənd təsərrüfatında da uzun 

illərdən bəri yaradılmış nizam pozuldu. Pambıq əkinlərinin 

sahəsi ilbəil azaldı və  hektarın məhsuldarlığı isə 10 sentnerə 

qədər endi. 
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 Pambıq bitkisinin 1969-cu ildən 2012-ci ilədək res-

publika üzrə ümumi əkin sahəsi, məhsuldarlığı və ümumi 

məhsul istehsalı haqqında məlumat 1.1 saylı cədvəldə veril-

mişdir. Cədvəlin məlumatlarından  görünür ki, Azərbaycanda 

pambığın tərəqqi dövrü 1969-cu ildən başlayaraq 1988-ci ilədək 

yüksək xətlə inkişaf etdiyi dövrdür. 1988-ci il- dən başlayaraq 

ilbəil ümumi əkin sahələri, məhsuldarlıq və ümumi məhsul 

istehsalı azalmışdır.  

1982-ci ildə 305,7 min hektar sahədə pambıq əkilmişdirsə, 

1989-cu ildə bu rəqəm 279 min hektar, 1983-cü ildə hektardan 

alınan məhsul 28 sentner, 1989-cu ildə isə 20 sentner olmuşdür. 

Pambıqçılığın inkişafındakı bu geriləmə Sovetlər birliyinin 

dağılması ərəfəsindən başlayaraq müstəqillik qazandıqdan sonra 

uzun müddətli keçid dövrünə təsadüf edir. 
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Suveren dövlətimiz əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin 

etmək istiqamətində həyata keçirdiyi dövlət proqramıyla 

əlaqədar kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətləri dəyişdi. Yəni, 

birinci növbədə dənli taxıl, heyvandarlıq, tərəvəzçilik, 

meyvəçilik, bostan və s. kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 

tələb olunan səviyyəyə çatdırılması əsas götürüldü. Ölkənin 

bütün bölgələrində taxıl əkin sahələri pambıq sahəsini sıxışdırdı. 

Buna görə də pambıq əkin sahələri kəskin surətdə azalmağa baş-

ladı. Bu azalma ölkə daxilində aparılan aqrar islahatdan sonra 

daha da kəskinləşdi. Pambıqçılıq sahəsində uzun müddət püxtə-

ləşmiş kənd əməkçiləri öz pay torpaqlarında taxıl əkmək 

məcburiyyətində qaldılar. Pambıqçılığın inkişafına əngəl olan 

səbəblərdən biri də Sovet hakimiyyətindən miras qalmış maşın-

mexanizm sisteminin dağılması, kənd təsərrüfatı texnikası və 

avadanlıqlarının əmlak payı kimi bölüşdürülməsi olmuşdur. 

Pambıqçılıq sahəsində iqtisadi sistemin dağılmasının 

səbəblərindən biri də xam pambığın daimi bazarı sayılan pambıq 

zavodlarının monopoliyalarda olması, pambığın satınalma 

qiymətinin qeyri-sabit olması idi.  

Pambıqçılıqda yaranmış böhrandan çıxmağın əsas rolunu 

aqrar elmin nailiyyətlərinin istehsalata tətbiqində görən ulu 

öndər H.Əliyev yüksək məhsuldarlıq potensialına malik, 

xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı yeni sortların və toxum 

materialının yaradılması, toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, 

mütərəqqi texnologiyaların işlənib hazırlanması ilə əlaqədar 

elmin qarşısında mühüm vəzifələr qoydu.  

Pambıqçılıqla yanaşı toxumçuluq da bərbad vəziyyətə düş-

müşdür. Pambıq zavodlarını özəlləşdirən sahibkarlar istədikləri 

ölkədən toxum əldə edərək ölkənin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun 

olub-olmama sını düşünmədən fermerlərə paylayır və 

səpilməsini təşkil edirdilər. Mövsümün sonunda toxumun 

bölgənin  torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olmaması ortaya çıxırdı. 

Məlum oldu ki, sort gecyetişəndir, bölgənin torpaq-iqlim şəra-

itinə uyğun deyildir. Fermer zavoda borclu qalırdı.  
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Bu müddətdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq 

İnstitutunun tədqiqatçı alimləri bir gün belə gözləmə 

mövqeyində dayanmamış öz tədqiqat işlərini davam etdirmişlər. 

Pambığın seleksiya və toxumçuluğu, genetikası, suvarılması, 

aqrotexnologiyası, aqrokimyası və bitki mühafizəsi sahəsində öz 

tədqiqatlarını aparmış və yüksək nəticələr əldə etmişlər. 

İnstitutun seleksiyaçı alimləri 1989-cu ildən bu günə kimi 

11 yeni AzNİXİ-33 N.Kazımov, X.Məmmədova (1989); 

Muğan-395 N.Ələkbərov (1989); AzNİXİ-104 T.Mahmudov, 

L.Sadıxova (1994); AzNİXİ-170 N.Kazımov, X.Məmmədova 

(1994); AzNİXİ-195 T.Mahmudov, L.Sadıxova (1999); Gəncə-2 

Ə.Tağıyev, M.Rzayeva (2003); Gəncə-8 N.Kazımov, S.Süley-

manova (2003); Gəncə-80 N.Kazımov, S.Süleymanova (2006); 

Gəncə-110 Ə.Tağıyev (2007); Gəncə-103 F.Qəhrəmanov (2010) 

tərəfindən yaradılmış sortlar respublikamızın müxtəlif 

bölgələrində, hazırda təsərrüfatlarda əkilib becərilir. Hal-hazırda 

9 sort Dövlət Sortsınağına (Gəncə-125, Gəncə-156 və  Gəncə-

180 N.Kazımov, Gəncə-114, Gəncə-160, Gəncə-132 və Gəncə-

170 Ə.Tağıyev, Gəncə-164 M.Rzayeva, N.Yusubova, Gəncə-

158 T.Mahmudov) təqdim olunmuşdur. 

AzETPİ-nin İnformasiya və tətbiq şöbəsi pambıqçı 

fermerlərin üzləşdikləri problemlərin həllinə kömək göstərmək 

məqsədi ilə, hər il  mütəxəssislərin hazırladıqları yeni 

aqrotexnologiyaları və rayonlaşmış  pambıq sortlarının 

bölgələrdə nümayiş əkinlərini təşkil edir.  

Buna görədə hər bölgə üçün nəzərdə tutulmuş rayonlaşmış 

pambıq sortlarının nümayiş əkinlərini, tələb olunan aqrotexnoloji 

tədbirlər paketini təklif etməklə alınmış nəticələri «Tarla 

günləri» adı altında keçirilən elmi-praktiki seminarlara dəvət 

olunmuş fermerlərə sahədəcə göstərir, onları maraqlandıran 

çoxsaylı suallar cavablandırılır. Nümayiş əkinlərinin müxtəlif 

torpaq-iqlim şəraitinə uyğun torpaq mülkiyyətçisinin sahəsində 

keçirilməsi həmin ərazidə olan fermerlərin yeni təcrübə və 

texnologiyaların mənimsənilməsində bir vasitədir. 
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1.6. Müasir pambıqçılığın coğrafiyası 

 
Yer kürəsində pambıq bitkisinin becərilməsinin sərhəddi 

38-44
o 

şimal en dairəsinə çatır. Belə ki, 38
o
 ABŞ-a, 44

o
 Çin 

Xalq Respublikasına, MDB dövlətlərində isə Qarakalpaq Mux-

tar Vilayətinin təxminən 43
o
 şimal en dairəsinə qədərdir.  

Pambıq bitkisinin becərilməsinin cənub sərhəddi 35
o
 

cənub en dairəsindədir (Avstraliya). Dünyanın bütün 

hissələrində Asiyada, Afrikada, Avropada, Amerikada, Avs-

traliyada pambıqçılıqla məşğul olurlar. Lakin,  pambıqçılıq hər 

yerdə başdan-başa deyil, təbii, tarixi və iqtisadi şəraitləri 

əlverişli olan ərazilərdə becərilir.  

Ümumiyətlə, pambıq bitkisi dünyanın 83 ölkəsində 

becərilir. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı olan FAO-

nun (Food and Agriculture Organization) 2007-ci ildə verdiyi 

məlumata görə, bu bitkinin yer kürəsində əkin sahəsi 33,8 mln 

hektardan artıqdır. Lif istehsalı isə 29 mln tondan çoxdur 

(Cədvəl 1.2). 

 Cədvəl 1.2 
                    Dünya ölkələri üzrə pambığın əkin sahəsi və məhsul 

istehsalı 

                                                (FAO, 2007) 
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Hindistan 9300 3792 408 5680 611 

ABŞ 4246 4800 1130 7200 1696 

Çin 5433 9149 1684 13723 2526 

Pakistan 3260 2600 1994 3900 1196 

Özbəkistan 1450 1320 910 1980 1366 

Braziliya 1110 1542 1389 2312 2083 

Türkmənistan 642 378 589 568 884 

Argentina 305 167 549 251 823 

Yunanıstan 300 400 1333 600 1999 
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Misir 240 224 933 336 1399 

Türkiyə 735 1000 1361 1500 2041 

Azərbaycan 75,64 34,53 456,5 59,26 783,4 

Dünya üzrə 33815 29002 858 43503 1287 

Ümumi pambıq istehsalının və əkin sahələrinin ölçülərinə 

görə dünyanın ən böyük ölkələrindən ABŞ, Hindistan, Çin, 

Pakistan, Orta Asiya respublikaları, Braziliya, Yunanıstan, Misir 

və Türkiyədir. Bu dövlətlər dünyada pambıq istehsalının 

təxminən 80%-ni verir.  Cədvəldə qeyd olunmuş ən əhəmiyyətli 

ölkələrdən başqa bir sıra dövlətlərdə vardır ki, onlar da kifayət 

qədər pambıq istehsal edirlər. Onlardan Peru, Kolumbiya, İran, 

Suriya, Sudan, Uqanda, İspaniya və s. dövlətləri göstərmək olar. 

Bu dövlətlər ikinci dünya müharibəsindən sonra xüsusilədə, son 

illər ərzində nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf etməyə 

başlamışdır. 
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         II FƏSĠL. AZƏRBAYCANIN VƏ 

PAMBIQÇILIQ      BÖLGƏLƏRĠNĠN TORPAQ-

ĠQLĠM ġƏRAĠTĠ 

 

2.1. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, torpağı və 

iqlimi  
Müasir Azərbaycan respublikası eramızdan əvvəl III-II 

əsrlərdən ərəb istilasına (VII əsr) kimi cənubda Araz çayından, 

şimaldan Dərbəndə qədər, qərbdə Muxran çöllərindən, şərqdən 

Xəzər dənizi sahillərinə qədər böyük bir ərazidə mövcud olmuş 

Qafqaz Albaniyasının sələfidir. Oktyabr inqilabından sonra 

torpaqlarımızın bir hissəsində Ermənistan respublikası yaradılsa 

da, Azərbaycan tutduğu sahənin böyüklüyünə və əhalisinin 

sayına görə Qafqaz respublikaları arasında ən böyüyüdür. 

     Azərbaycan respublikasının ərazisi 38
o
24′ və 41

o
54′ şimal en 

dairələri ilə 44
o
46′ və 50

o
50′ şərq uzunluq dairələri arasında 

yerləşir. Məlumdur ki, enliklərdə yerləşən ərazilərin heç də 

hamısı subtropik qurşağa aid edilmir. Yalnız Qara və Aralıq 

dənizləri hövzələrində subtropik landşaftlara malik olan 

sahələrin şimal sərhədi 40
o
 şimal enliyindən 3-5

o
 şimala meyl 

edir, qalan ərazilərdə xüsusilə Asiyada (Çində, Koreyada, 

Xokkaydo adasında) bunun əksinə olaraq 3-5
o 

cənuba meyl edir.  

Azərbaycanin 8641 min hektar ümumi sahəsinin 4184 min 

hektarı (48,4%) kənd təsərrüfatına yararlı sahədir. Bundan 1382 

min hektarı (16%) əkin altında, 273 min hektarı (3,2%) 

çoxillikdir, 210 min hektarı (2,4%) xam torpaqlar, 2319 min 

hektarı (27%) otlaq və biçənək, 106 min hektarı (1,2%) 

həyatyanı sahə 1041,5 min hektarı (12%) meşə, 3310,4 min 

hektarı (38,2%) istifadəsiz torpaqlardır.  

Azərbaycan respublikası Alp-Himalay dağlıq qurşağında 

yerləşir. Respublikanın ərazisinin xeyli hissəsini düzənliklər 

təşkil etsədə o, dağlıq ölkələrə aid edilir. Azərbaycanda yerləşən 

Böyük və Kiçik Qafqaz silsilələri və Talış dağları onun 

ərazisinin 2/3 hissəsini tutur. 
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Azərbaycan respublikası Qafqaz sıra dağlarının şimali-

qərb və cənubi-şərq hissəsində yerləşir. Respublika şimaldan 

Rusiya Federasiyasına daxil olan Dağıstan respublikası, qərbdən 

Ermənistan və Gürcüstan respublikaları, şərqdən Xəzər dənizi, 

cənubdan isə İran və Türkiyə dövlətləri ilə həmsərhəddir. 

Respublikanın ərazisi 5 böyük təbii-iqtisadi zonaya Böyük 

və Kiçik Qafqaz zonalarına, Lənkəran zonası və onların arasında 

yerləşən geniş Kür-Araz və Naxçıvan təbii iqtisadi zonasına 

bölünür. Bunlar da, öz növbəsində 10 təbii-iqtisadi  rayondan 

ibarətdir. Onlar Abşeron, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Dağlıq 

Şirvan, Gəncə-Qazax, Kəlbəcər-Laçın, Yuxarı Qarabağ, Aran, 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonları və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasıdır. 

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsi Azərbaycanın 

hüdudlarında yerləşir. Qafqaz silsilə dağları Tinov Rosso 

dağının zirvəsindən (3374 m) Babadağ dağının zirvəsinə qədər 

olan əsas yeri tutur. Babadağdan şərqə doğru olan silsilə isə 

Xəzər dənizi istiqamətinə enir. 

   Azərbaycanda Qafqaz silsilə dağlarının ən yüksək 

zirvələri Bazardüzü (4466 m) və Tufan (4197 m) dağlarıdır ki, 

onlarda daimi   qarla örtülü olur. 

Tinov Rosso zirvəsindən Bazardüzünə qədər Başsuayrıcı 

silsilə çox əyintili olub, gah şimala, gah da cənuba meyl edir. 

Suayrıcı silsilənin burada ən uca zirvələri Quton (3648 m), 

Ahvay (3481 m), Qaraqaya (3465 m), Saylaxan (3546 m), 

Məlkəmud (3879 m), Raqdan (4020 m) zirvələridir. 

Rəqəmlərdən görünür ki, cənub-şərq istiqamətində Başsuayrıcı 

silsilənin hündürlüyü 3300-3600 m-dən 4000-4400 m-ə qədər 

artır. Yüksəkliyi 4000 m-i ötən Bazardüzü (4466 m) və Tufan 

(4191 m) zirvələrindən şərqə Başsuayrıcı silsilənin hündürlüyü 

tədricən azalır. Babadağ zirvəsindən (3629 m) şərqə dağlar daha 

kəskin alçalır.  

Dübrar (2205 m) dağından cənub-şərqə Başsuayrıcı 

silsilənin davamında Kəmçi (1026 m) və İlxıdağ (336 m) tirələri 

yerləşir. 
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Cənub-qərbdə əsas Qafqaz silsilə dağlarını Qanıx-Əyriçay 

düzü ayırır. Bura sıra dağlarının suyunu aparan çaylar tökülür, 

düzənliyin cənubuna doğru dağətəkləri yerləşir. 

 Böyük Qafqazın cənubi-şərqində Abşeron yarımadası və 

ona söykənən Qobustan dağətəkləri yerləşir. Əsas Qafqaz sıra 

dağlarının şimalında isə Köndələn sıra dağları yerləşir ki, onun 

da şərq hissəsi Azərbaycanın hüdudları daxilindədir. Şahdağ 

(4251 m) dağının zirvələri buzlarla örtülüdür. Köndələn sıra 

dağları cənub-şərq istiqamətində tədricən aşağı enir və 

Beşbarmaq zirvəsi ilə qurtarır. Şimali-Şərqdən Köndələn 

silsiləsinə doğru Qusar düzənliyi yerləşir və Samur-Dəvəçi ov-

alığı ilə birləşir. 

Böyük Qafqazın cənub yamacı zonası Girdmançay 

dərəsindən şərqə xeyli genişlənərək, Şamaxı-Qobustan və 

Abşeron sahələrini əmələ gətirir. Azərbaycan daxilində Böyük 

Qafqazın ən mühüm oroqrafik elementlərindən biri Yan 

silsilələrdir. Yan silsilə Başsuayrıcıdan 20 km şimalda 

yerləşməklə ona paralel olub, şimali-qərb və cənubi-şərq 

istiqamətində Şahdağ massivindən Beşbarmaq dağına qədər 115 

km məsafədə uzanır və Zarat yaxınlığında Boğaz düzənliyinə 

kömülərək bir oroqrafik element kimi yox olur.  

Azərbaycan ərazisində Yan silsilənin qərbində Qusar maili 

düzənliyi səthindən 2,5-3 km göylərə ucalan Şahdağ (4243 m) 

massividir.  

Böyük Qafqazdan fərqli olaraq Kiçik Qafqaz dağları bir-

birinin davamını təşkil edən vahid sıra dağlar sistemini əmələ 

gətirmir. Kiçik Qafqazın şimal hissəsi əsasən Şahdağ və 

Murovdağ silsiləsindən və onların geniş orta dağlıq şimal 

yamacından ibarətdir. Axınca çayı hövzəsindən qərbdə Kiçik 

Qafqazın yalnız şimal hissəsi, dağətəyi tirələri Azərbaycan 

ərazisində yerləşir. Burada çayarası köndələn tirələrin hün-

dürlüyü 1000-1200 m-dən artıq deyil (Üçgül 814 m, Şişdağ 

1084 m, Çənlibel 1121 m və s.). Axıncaçayın mənbəyindən 

şərqə 50 km məsafədə Şahdağ silsiləsi uzanır (Qocadağ 3318 m, 

Hinaldağ 3367 m).  
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Kiçik Qafqaz vilayəti Kür çökəkliyinin cənub-qərbində 

yerləşir. Azərbaycanın hüdudlarında Şahdağ, Murovdağ, 

Qarabağ, Zəngəzur və Daraladüz silsilə dağları, eləcə də 

Qarabağ vulkanik yaylası yerləşir. 

Respublikanın cənubi-şərq hissəsində isə Talış dağları və 

bitişik silsilələr Burovar, Peştasar, Talış yerləşir. Bu zonada rel-

yef orta dağlıqdır. Lakin, dağlıq hissədə çoxsaylı dağlar vardır 

ki, bu da dağarası vulkan ağızlarının əmələ gəlməsinə şərait 

yaradır. Relyefin əmələ gəlmə prosesi Xəzər dənizinin reqres-

siyası və dağlardan akkumulyasiya materiallarının daxil olması 

prosesi nəticəsində baş verir. Böyük və Kiçik Qafqazdan fərqli 

olaraq bu ərazi dördqat buzlaşmaya məruz qalmamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi orta Araz 

çökəkliyi və Arazyanı silsilələr sahəsində yerləşməklə mürəkkəb 

oraqrafik quruluşu ilə seçilir. Şimalda və şərqdə (cənubi-şərqdə) 

Ermənistan respublikası boyunca Dərələyəz (Qaraquş 2600 m, 

Küküdağ 3120 m) və daha uca zirvələri ilə fərqlənən Zəngəzur 

silsilələri (Dəmirlidağ 3368 m, Qazangöldağ 3829 m, Yağlıdərə 

3825 m, Qapıcıq 3804 m) cənubda Araz çayına qədər uzanır və 

Orta Araz çökəkliyinin şimaldan və şərqdən qapayır. Bu 

çökəkliklərdən Kür-Araz ovalığına qədər çıxış Araz çayının dar 

və dərin dərəsi üzərindədir. Naxçıvan çökəkliyinin Arazyanı 

sahəsində əsas oroqrafik vadilər Arazın, Arpaçayın, Naxçıvan-

çayının allüvial düzənlikləri, Bağırsaqdərə, Əlincəçay, Gilançay, 

Ordubadçayın allüvial-prolüvial düzənlikləri geniş sinklinal 

platolar (Düzdağ, Qıvraq, Qarğalıq və s.), erozion-denudasion 

çökəkliklər, alçaq dağlıq massivlər və Əlincəçaydan cənub-

şərqdəki çoxsaylı monoklinal tirələr, kiçik sinklinal çökəkliklə 

platolar  və dərələrdir. 

Hündür dağları, dağarası çökəklikləri, düzənlikləri, vulkan 

yaylaları olan Azərbaycanın ərazisi geoloji dövr ərzində 

yaranmışdır.Respublikanın bir qədər kiçik ərazisində sərvətlərin 

tam kompleksi vardır. 

Respublika ərazisindəki geoloji quruluşun əsasları və 

tektonik materialların mövcudluğu onun relyefinin çox qədim 
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geoloji dövrdən başlayan tarixini bərpa etməyə imkan verir. 

Böyük və Kiçik Qafqazda relyefin geoloji inkişaf tarixi yüksək 

təpəliklər, Talışda-paleogenin əvvəlindən, Naxçıvan MR-də isə 

paliozoy dövründən başladığı müəyyən edilmişdir.  

B.A.Antonovun və B.A.Budaqovun tədqiqatlarına görə 

oliqosenin başlanğıcında erkən miotsendə tektonik proseslər 

güclənir və nəticədə bütün təbəqənin səthində quruluğun geniş-

lənməsi baş verir. Böyük Qafqazda Qusar, Tufan hündürlükləri 

genişlənir, əmələ gələn çökəkliklərdə isə gil toplanır. Kiçik 

Qafqazda gil ilə yanaşı torpaqda qumun, qravelitlərin və 

konqlomeratların toplanması, eləcə də dağlardan çıxarkən düzən 

çaylarına xas olan çöküntülərin əmələ gəlməsi prosesi baş verir. 

Bu isə ondan xəbər verir ki, Kiçik Qafqazda artıq həmin dövrdə 

çay şəbəkəsi var idi. 

Kür çökəkliyinin əhəmiyyətli hissəsi dəniz hövzəsi 

olmuşdur və burada bir çox adalar yerləşmişdir. Oliqosen 

dövründə Talışda qurunun əmələ gəlməsi baş verir. Bu zaman 

mərkəzi hissə aşağı enir, çox güclü burulmuş maykop qatının 

əmələ gəlməsi Yardımlı, Peştasar, Burovar silsiləsinin forma-

laşması baş verir. 

Miotsen dövrünün ortasında və axırlarında Azərbaycanda 

relyefin inkişafı güclənir. Mərkəzi Vəndam hündürlüyü və 

onları ayıran Zaqatala-Qovdaq çökəkliyi artıq dağarası silsilə 

formasını almış və onların bəzi hissələri müasir relyefdə də 

qorunub saxlanmışdır. Relyefdə həmçinin Qusar, Beşbarmaq 

hündürlüyü də seçilməyə başlamışdır. Miotsen dövrünün 

ortasında Kiçik Qafqazda da dəyişikliklər baş vermişdir. Bunu 

torpaq materialları, çınqıl daşları, konqlomerat (bir neçə şeyin 

nizamsız yığıntısı) qatlarının mövcud olması sübut edir. 

Kiçik Qafqazda miotsenin ortalarında Murovdağ, Qarabağ, 

Zəngəzur silsilələri orta dağlardan açıq-aşkar hündür olmuş, 

Şahdağ və Dərələyəz silsiləsi isə orta dağ yüksəkliyinə çat-

mamışdırr. 

Erkən Pliotsenin əvvəllərində Böyük və Kiçik Qafqazda, 

Talışda dağların əmələ gəlmə prosesi davam edir. Tektonik 
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qalxmalarla əlaqədar olaraq Tufan-Dübrər quru yeri dənizdən 

azad olur. Artıq Böyük Qafqazda Babadağ dağına kimi uzanan 

relyef formalaşmışdır. Dəniz hövzəsi isə Şirvanın cənub-şərq 

hissəsini tuturdu.  

Kiçik Qafqazın, Naxçıvanın, Talışın relyefinin 

formalaşmasında pliotsenin əvvəlində əsas dəyişikliklər baş 

vermişdir. Bu dövrdə tektonik proseslər dağ silsilələrinin 

qalxması və Dağlıq Qarabağda vulkanların aktivləşməsi ilə ifadə 

olunur. Bu dövr həm cənub xəzər çökəkliyinin həmdə Lənkəran 

düzənliyinin formalaşması ilə bağlıdır. 

Pliosenin sonları dənizin formalaşması ilə əlaqədar yeni 

dövrün başlanğıcıdır, okean suları Xəzər çökəkliyinə daxil 

olaraq geniş boğazlar əmələ gətirir. 

Pleystosen dövründə kəskin iqlim dəyişməsi baş verir. Bu 

isə tektonik proseslsrin güclənməsi, dağların hündürlüyünün 

artması, çökəkliklərin çoxalması, terrigen materialının artması 

və dənizin transqressiyası ilə reqressiyasının növbələşməsi 

müşahidə olunur. Lənkəran ərazisində prolüvial-delüvial düzən-

lik xətti, Bolqarçay Viləşçay və s. çayların aşağılarında çıxış 

yeri əmələ gəlmişdir. 

Böyük və Kiçik Qafqazda dağ əmələ gəlməsi 

formalaşması davam edərək müasir görkəmini alır. Böyük 

Qafqazın hündürlükləri həmin dövrdə 4000 m-ə çatır. Qarabağ 

hündürlüyünün ərazisində vulkan hərəkətə başlayır. Vulkanın 

ağzından çxan maye pilləyə bənzər axınlarla Tərtərçay, 

Bazarçay, Arpaçay ətrafı ilə axır. Böyük və Kiçik Qafqazın 

hündür dağlıq yerlərində dağ-düzən buzları inkişaf edir. 

Böyük və Kiçik Qafqazın ərazisində mürəkkəb təpələrdə 

tabaşirlə yanaşı mürəkkəb qatlarla yığılmış qumluqlar, qumsal 

əhəng və əhəng sahələrinədə rast gəlinir. Cənubi-Şərqi Qafqazda 

isə gil və əhənglə yanaşı tabaşir yığınlarıda vardır. Naxçıvanda 

miotsen yığıntıları duz qatı ilə əvəz olunur. 

M.A.Qaşqayın fikirincə orta əsr yığıntıları mərcan, əhəng, 

qumsallıq, lay-lay süxurlar ilə ifadə olunur.  
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Ġqlim. Azərbaycan dağlıq ölkə olmaqla yanaşı geniş 

çökəkliklər və ovalıqlar ilə əhatə olunmuşdur. Relyef səthinin 

müxtəlif olması ilə əlaqədar olaraq fərqli iqlim şəraitinə 

malikdir. Respublikanın iqlimi dəniz səviyyəsinin 

hündürlüyündən asılı olaraq dəyişir. Dağlara qalxdıqca havanın 

orta temperaturu aşağı düşür. Respublikaya şimaldan daxil olan 

soyuq hava kütləsinin qarşısını əsas etibarı ilə Böyük Qafqaz 

sıra dağları alır. 

Respublikada iqlimin böyük müxtəlifliyi iqlim 

əmələgətirən amillərin xarakteri ilə bağlıdır. Bu amillər iki 

böyük qrupa ayrılır. Birinci qrup amillərə yerli amillər, ikinci 

qrup amillərə isə respublika iqliminə kənardan daxil olan amillər 

aiddir.  

Azərbaycan ərazisinin iqlim rəngarəngliyini əks etdirə 

bilən onun bir qayda ilə izahını verməyə çalışan birinci 

tədqiqatçı  İ.V.Fiqurovski olmuşdur. Fiqurovskidən sonra 

Azərbaycanın iqliminin təsnifatı Ə.M.Şıxlinski, Ə.Ə.Mədətzadə 

tərəfindən işlənmişdir. 

E.M.Şıxlinskinin məlumatına görə yer kürəsində müəyyən 

olunmuş 11 iqlim növündən 8-i respublikamızın ərazisində 

mövcuddur. Bura aiddir: 

I. Yarım səhra və quru çöllər iqlimi.  Bu iqlim tipi Azər-

baycan ərazisinin təxminən yarıya qədərində hakim olmaqla, 

Samur-Dəvəçi ovalığını, Abşeron və Qobustanı, Kür-Araz 

ovalığını, Ceyrançölü, Acınohur alçaq dağlığının cənub yarısını, 

Kiçik Qafqaz ətəyi maili düzənlikləri, Naxçıvannın Arazyanı 

düzənliklərini, Talış dağlarındakı orta dağlıq çökəkliklərini 

əhatə edir. Yarımsəhra və quru çöllər iqliminin hakim olduğu 

ərazilərin yüksəklik həddi Xəzər sahillərindən tutmuş (-26 m) 

1000-2000 m-ə qədər tərəddüd edir. Bu iqlim tipi yayıldığı əra-

zilərdə illik yağıntıların miqdarı mümkün buxarlanma kəmiyyə-

tinin yalnız 15-20%-ə qədərini təşkil edir, yayı isti, uzun, qışı 

mülayim keçir. Bu iqlim tipi olduqca böyük termik ehtiyatlara 

malikdir. Havanın orta temperaturu +10
o 

C-dən yuxarı olan orta 

sutkalıq temperaturun cəmi 4000
o 

C-dən artıqdır. Kür-Araz 

ovalığında isə 4400-4700
o 

C-yə çatır. Yay ayları çox isti keçir. 
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Mərkəzi  Aran rayonlarında havanın temperaturu 40
o 

C-yə çatır 

və bəzən bu həddi ötür. İlin ən isti ayı iyul, avqust, ən soyuq ayı 

isə yanvardır. İllik atmosfer çöküntülərinin miqdarı 185-430 mm 

arasında dəyişir. Havanın nisbi rütubəti yayda 50-60%, qışda 

75-80% təşkil edir.  

Bu iqlim tipinin yayıldığı ərazilər qış aylarının termik 

şəraitinə görə xeyli fərqlənir. Bundan başqa yarımsəhra və quru 

çöl iqlimi yağıntıların paylanma rejiminə görə də fərqlənir. 

Termik şəraitinə görə bu iqlim mülayim isti və soyuq 

yarımsəhra və quru çöllər iqliminə ayrılır.  

II. QıĢı quraq keçən mülayim-isti iqlim. Qanıx-Əyriçay 

vadisində, Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamaclarında, şərq 

batımında (1000-1200 m yüksəkliyə qədər sahələrdə), Kiçik 

Qafqazda alçaq qismən orta dağlığın aşağı zonasında (400-500 

m yüksəkliklərdə) hakim olan iqlimdir. Bu iqlim tipinin 

yayıldığı ərazilərdə illik yağıntıların miqdarı mümkün 

buxarlanma kəmiyyətinin 50-100%-ni təşkil edir, yaxud az və 

mülayim rütubətli olması ilə fərqlənir. Havanın 10
o 

C-dən artıq 

olan temperatur cəmi 3000-4000
o 

C arasındadır. 
III. Yayı quraq keçən mülayim-isti iqlim. Bu iqlim tipinə 

Ə.M.Şıxlinskinin 1949-cu ildə verdiyi təsnifata əsasən yalnız Lənkar-

an vilayəti (Diabar, Kosmalyan çökəkliklərindən başqa) daxildir. La-

kin, sonrakı təsnifatlarda (1963-cü il «Azərbaycan atlası və Azərbay-

can iqlimi» monoqrafiyası) Lənkəran vilayəti ilə yanaşı Böyük Qafqa-

zın cənub-şərq batımı zonasında birinci iqlimlə ikinci iqlim tipi arasın-

da yerləşən Gürcüvan-Şamaxı-Mərəzə yaylası, Xocavənd, Füzuli, 

Cəbrayıl rayonları ərazisində tirəli-təpəli alçaqdağlıq, allüvial-prolüvi-

al düzənliklərin və Haramının yüksək hissələri də yayı quraq keçən 

mülayim-isti iqlim tipinə aid edilmişdir. Bu iqlim tipi izafi rütubətliyi 

ilə xarakterizə olunur. Yağıntıların illik miqdarı mümkün buxarlanma-

nın 10-15%-ni təşkil edir. Qış mülayim, yay mülayim-isti, quru, payız 

çox yağmurlu keçir. 10
o 

C-dən yuxarı temperaturun cəmi 3000-4600
o 

C arasındadır. Ümumiyyətlə, düzənlik və dağətəyi zona rütubətli (ya-

xud ən az yarımrütubətli) subtropik iqlimi ilə Azərbaycanın qalan vi-

layətlərindən ciddi fərqlənir. 
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IV. Yağıntıları bütün fəsillər üzrə bərabər paylanan 

mülayim-isti iqlim. Yağıntıları bütün fəsillər üzrə bərabər 

paylanan mülayim-isti iqlim Böyük Qafqaz dağlarının cənub və 

şimal-şərq yamaclarında müvafiq olaraq 600-1500 m və 200-

1300 m yüksəkliklərdə yerləşən sahələri, nəhayət Talış 

dağlarında orta dağ meşələri landşaftını əhatə edir. Rütubət-

lənmə əmsalı cənub yamacında 75-100%-dən çox, şimal-şərq 

yamacında 50-100%-dir. Bu iqlim yumşaq qışı və mülayim isti 

yayı ilə seçilir. 10
o 

C-dən artıq temperaturun cəmi 2500-3800
o 

C 

arasındadır. 

V. Yayı quraq keçən soyuq iqlim. Bu iqlim Naxçıvan 

MR ərazisində 1000-3000 m yüksəkliyi olan dağ yamacları üçün 

səciyyəvi iqlim tipidir. Rütubətlənmə əmsalı 50-100%-ə çatır. 

Yay ayları Arazyanı düzənliklərə nisbətən mülayim-isti, yuxarı 

dağ zonasında isə sərindir. Qışı soyuq və qarlı keçir +10
o 

C-dən 

artıq temperaturun cəmi 1200-4400
o 

C arasında dəyişir. 

VI. QıĢı quraq keçən soyuq iqlim. Bu iqlim tipi Böyük 

Qafqaz silsiləsinin şimal (1000-2700 m arasında) və Kiçik 

Qafqazın 1400-2700 m yüksəklikdə yerləşən çox geniş hissəni 

əhatə edir. Mülayim və kifayət dərəcədə rütubətlənməsi ilə 

səciyyələnir. Yağıntıların illik miqdarı mümkün buxarlanma 

kəmiyyətinin 75-100%-ni təşkil edir, +10
o 

C-dən yuxarı 

temperaturun cəmi 400-3000
o 

C arasındadır. Qış ayları o qədər 

də şaxtalı olmur. 
VII. Yağıntıları fəsillər üzrə bərabər paylanan soyuq iqlim. 

Bu iqlim yalnız Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub yamacında 1500-

2700 m yüksəkliklərdə hakim olan iqlim tipidir. İfrat rütubətlənməsi 

ilə seçilir. Rütubətlənmə əmsalı 150-200%-dən çoxdur. Qışı soyuq, 

qarlı, uzun, yayı qısa və sərindir. 10
o 

C-dən yuxarı olan temperaturun  

cəmi 400-2500
o 

C arasında tərəddüd edir.  

VIII. Dağ tundra iqlimi. Azərbaycanın dağlıq vilayətlərində 

hündürlüyü 3000 m-dən artıq olan yüksək dağlıq ərazilər üçün səciy-

yəvidir. Naxçıvan dağlıq ərazisində isə bu iqlim 3200 m-dən yuxarıda 

yerləşən dağ yamaclarını əhatə edir. İfrat rütubətlənməsi (150-200%) 

və bütün fəsillərin soyuq keçməsi ilə fərqlənir. 
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10
o 

C-dən yuxarı temperaturun cəmi 400-0
o 

C (Naxçıvanda isə 

800-0
o 

C) arasındadır. 

Torpaq örtüyü. Təbii landşaftın bütün komponentləri 

kimi Azərbaycan torpaqlarıda olduqca müxtəlif və rəngarəngdir. 

Torpaqlarımızın böyük müxtəlifliyi ən əvvəl respublika 

ərazisinin iqliminin, geomorfoloji quruluşunun 

mürəkkəbliyindən asılıdır. Torpaq örtüyünə hər növ torpaq daxil 

olaraq şaquli və üfiqi zonallıq qanununa tabe olaraq yerləş-

mişdir. Torpaq əmələgəlmə faktorları arasında relyefin əhəmiy-

yəti çox böyükdür. Belə ki, torpaq tipləri üfüqi zonalardan, iq-

limdən və bitki aləmindən bir başa asılıdır. Azərbaycanın dağlıq 

hissəsində relyefin xarakteri çox mürəkkəbdir. Bu da, torpaq 

səthində olan suların çoxalmasına şərait yaradır. 

Azərbaycanda torpaq tədqiqatları ilə müxtəlif illərdə bir 

çox alimlər o, cümlədən S.A.Zaxarov, A.N.Rozanov, 

V.P.Smirnov-Loginov, V.A.Romanov, S.İ.Tyuremnov, 

V.V.Akimtsev, H.Ə.Əliyev, K.Ə.Ələkbərov, V.R.Volobuyev, 

M.Ə.Salayev, Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev, R.H.Məmmədov, 

V.H.Həsənov və başqaları məşğul olmuşlar. Azərbaycanda boz 

və qonur səhra torpaqlarının ayrlmasını da M.Ə.Salayev məqbul 

hesab etmir və əsl səhra şəraitinə yaxın torpaq-ekoloji şəraitin 

yalnız çox kiçik sahələrdə (cənubi-şərqi Qobustanda və cənubi-

şərqi Şirvanda) olmasını göstərir. Azərbaycan ərazisində bir sıra 

torpaq tipləri ayrılır (şəkil 1).  

I. Alp çəmənlərinin və çəmən-bozqırlarının (yaxud 

çöllərinin, steplərinin) torpaqları. 

1. Dağ-çəmən torpaqları. Bu tip daxilində: dağ-çəmən 

çimli-torflu torpaqlar, dağ-çəmən çimli torpaqlar və dağ-çəmən 

qara torpağa bənzər torpaqlar yarımtipləri ayrılmışdır. 

 



51 

 

 
 
Şəkil 1.Torpaq örtüyü. 1.Boz-çəmən torpaqlar; 2.Şorakətli boz-qonur 

torpaqlar; 3.Şoran torpaqlar; 4.Çəmən-bataqlıq torpaqlar; 5.Çəmən-çala 

torpaqlar; 6.Dəniz sahili qumlu torpaqlar; 7.Boz-qonur torpaqlar; 8.Şabalıdı 

və açıq şabalıdı torpaqlar; 9.Tünd-şabalıdı torpaqlar; 10.Dağ-qara 

torpaqlar; 11.Qleyli podzol-sarı torpaqlar; 12.Karbonatlı allüvial-çəmən 

torpaqlar; 13.Dağ-meşə tipik və karbonatlı torpaqlar; 14.Dağ-meşə 

çürüntülü karbonatl torpaqlar; 15.Dağ-meşə qonur torpaqlar; 16.Dağ-çəmən 

çimli və dağ-çəmən ibtidai torflu torpaqlar; 17.Torflu ibtidai dağ-çəmən 

torpaqlar.  

2. Dağ-meĢə-çəmən torpaqları. Bu tip daxilində yalnız 

bir yarımtip meşə-çəmən torpaqları ayrılır. Bunlar hündürotlu 

subalp bitkiləri yayılan zonada inkişaf etmişdir. 

3. Dağ-çəmən-step (bozqır) torpaqları. İki yarımtipə: 

dağ çəmən-step kip çimli və dağ-çəmən-step kövrək çimli 

torpaqlara ayrılır. 
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II. Rütubətli və yarımrütubətli subtropiklərin 

torpaqları. 

4. Dağ-meĢə sarı torpaqlar. Bu tip: dağ-meşə tipik sarı 

torpaqlara, dağ-meşə podzollaşmış-sarı torpaqlara, dağ-meşə 

sarı-qonur torpaqlara bölünür. 

5. Podzollu qırmızı torpaqlar. Zəif-doymamış podzol-

sarı torpaqlardan və zəif-doymamış lösləşmiş podzol-qırmızı 

torpaq yarımtiplərindən ibarətdir. 

6. Podzollu sarı-qleyli torpaqlar. Podzollu-sarı-qleyli, 

podzollu-sarı-qleyvari, podzollu-sarı səthdən qleyvari torpaq 

yarımtiplərini birləşdirir. 

III. Mezofil meĢələrin torpaqları. 

7. Dağ-meĢə qonur torpaqları. Bunlar dağ-meşə qonur 

zəif-doymamış, dağ-meşə tipik qonur, dağ-meşə qonur qalıq-

karbonatlı və dağ-meşə qonur bozqırlaşmış  torpaq yarımtip-

lərinə bölünmüşdür. 

8. Dağ-meĢə çimli-karbonatlı torpaqlar. Dağ-meşə 

çimli-karbonatlı yuyulmuş vədağ-meşə çimli-karbonatlı tipik 

torpaq yarımtiplərindən ibarətdir. 

9. Dağ-qara torpaqlar (meĢədən sonrakı). Bunların 

tərkibində: yuylmuş dağ-qara torpaqlar, adi dağ-qara torpaqlar, 

karbonatlı dağ-qara torpaqlar və kipləşmiş dağ-qaratorpaqlar 

yarımtipləri müəyyən edilmişdir. 

IV. Kserofil meĢələrin, quru subtorpik bozqırların və 

yarımsəhraların torpaqları. 

10. Qəhvəyi torpaqlar. Qəhvəyi yuyulmuş, qəhvəyi tipik, 

qəhvəyi karbonatlı yarmtiplərə bölünür. 

11. Çəmən-qəhvəyi torpaqlar. Səthdən çəmənvari-

qəhvəyitəhər və çəmənvari-qəhvəyi torpaq yarımtiplərinə ayrılır. 

12. ġabalıdı (boz-qəhvəyi) torpaqlar. Yarımtipləri: tünd-

şabalıdı, adi-şabalıdı, açıq-şabalıdı, gəcli-şabalıdı torpalardır. 

13. Çəmən-Ģabalıdı (çəmən boz-qleyli) torpaqlar. 

Səthdən çəmənvari-şabalıdı, çəmənvari-şabalıdı və çəmən-

şabalıdı torpaq yarımtipləri ilə təmsil olunmuşdur. 
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14. Boz torpaqlar. Boz-açıq, boz-adi, boz qədimdən 

suvarılan və boz-ibtidai yarımtiplərindən ibarətdir. 

15. Çəmən-boz torpaqlar. İki yarımtipə: çəmənvari-boz 

torpaqlara və çəmən-boz torpaqlara ayrılır. 

16. Çəmən-bataqlıq torpaqlar. Çürüntülü-çəmən-

bataqlıq və lilli-bataqlıq yarımtiplərinə bölünür. 

17. Bataqlıq torpaqları. Lilli-bataqlıq və çürüntülü-

bataqlıq yarımtipləri məlumdur. 

18. Avtomorf Ģoranlar. Tipik şoranlara və takırlaşmış 

şoranlara ayrıılır. 

19. Hidromorf Ģoranlar. Təpəcikli şoranlardan, təkrar 

(yaxud suvarma) şoranlardan və bataqlı şoranlardan ibarətdir. 

20. Qumlar. Dəniz qumları, eol-göl qumları, allüvial 

mənşəli qumlardır. 

V. Çay yataqlarının torpaqları. 

21. Yataq-çəmən-meĢə torpaqları. Tərkibində: yataq-

çəmən-meşə, yataq-çəmən-meşə-laylı torpaqlar ayrılmışdır. 

22. Yataq-çəmən torpaqları. Bu torpaq tipi daxilində: 

yataq-çəmən-laylı-ibtidai, yataq-çəmən-laylı, əsl yataq-çəmən 

çimli və yataqçəmən suvarılan torpaq yarımtipləri məlumdur. 

Göstərilən torpaq yarıımtipləri daxilində torpaq cinslərinin 

ayrılması onların yuyulma dərəcəsinə, doyma həddinə, karbo-

natlığına, inkişafına (məsələn: tam inkişaf etməmiş cinslər ay-

rılır), şoranlığına, qranulometrik tərkibin ən əlamətdar xüsusiy-

yətlərinə (məsələn: qleyvari, gil, gilli-mergelli, əhəng-daşlı), 

istifadə xüsusiyyətlərinə (məsələn, mədəniləşmiş, suvarılan və 

s.) və bir sıra başqa əlamətlərə əsaslanır. 
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 2.2. Azərbaycanın pambıqçılıq bölgələrinin 

torpaq- iqlim Ģəraiti 

 
Respublikamızda əsas pambıqçılıq rayonları Kür-Araz 

ovalığı, Gəncə-Qazax düzənliyi və Naxçıvan MR-in Arazətrafı 

qurşağıdır. 

Kür-Araz ovalığı Qara və Xəzər dənizləri arasında yer-

ləşən Zaqafqaziya dağarası çökəkliyinin geniş sahəsi olmaqla 

yanaşı, bütün regionun ən böyük ovalığıdır. O, şimal-qərbdə 

Mingəçevirdən, cənub-şərqdə Xəzər dənizi sahilinə qədər 260 

km uzanır. Kür-Araz ovalığının eni Göyçay və Ağdam şə-

hərlərini birləşdirən xətt üzrə 105 km, Ağsu-Füzuli xətti üzrə 

150 km, Nəvahi-Cəlilabad xətti üzrə 120 km-ə bərabərdir. 

Kür-Araz ovalığının ümumi sahəsi 2,3 milyon hektara bə-

rabərdir. Bu da respublika ərazisinin 35,7%-ni təşkil edir. Kür-

Araz ovalığı respublikanın mərkəzi hissəsində yerləşməklə 

relyefi düzən olub qərbdən şərqə doğru cüzi dərəcədə enişə 

meyillidir. Dəniz səviyyəsindən 27 m-dən 400 m-dək yük-

səklikdə yerləşməklə şərqə tərəf meyillidir. 

Kür-Araz ovalığı beş böyük hissədən: Kürün sol sahilində 

yerləşən Şirvan düzündən (8681 km
2
), Kürün sağ sahilində 

yerləşən Qarabağ düzündən (3248 km
2
), Kür və Arazın sol sahili 

arasında yerləşən Mil düzündən (3575 km
2
), Kur və Arazın sağ 

sahili arasında yerləşən Muğan düzündən (5096 km
2
), Kür çayı 

və onun Akuşa qolu arasında qalan Salyan düzündən (936 km
2
) 

ibarətdir.  

Böyük və Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi bir sıra qollara ayrılır 

ki, bu da aşağıya enərək Kür-Araz düzənliyini haşiyələyən 

dağətəyi qurşaq əmələ gətirir. Dağ ətəklərində yumşaq, asan 

yuyulan süxurlardan əmələ gəlmiş sahələrdə yarğanlı-qobulu 

relyef inkişaf etmişdir. Ovalığın orta hissəsində Kür-Araz çayla-

rının qədim və indiki yataqları boyunca qapalı depressiyalar, 

uzun və ensiz qobular, yataq ətrafı təpələr və s. vardır. Torpaq 

törədici süxurlar allüvial çöküntülərdən ibarətdir. Ətrafda isə 

dağlardan axıb gələn delüvial və prolüvial çöküntülərə də rast  
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gəlinir. Əsas torpaq-bitki qurşaqlarından, dağ-meşə (alçaq və 

orta dağlar), yüksək dağlıq, subalp-alp və yüksək dağlıq şirvan 

qurşaqlarıdır. 

Geniş Kür-Araz ovalığını əhatə edən ərazidə yarımsəhra 

qurşağı daha çox sahə tutur. Bu qurşaq başlıca olaraq boz 

torpaqlardan və ya boz-çəmən torpaqlarından ibarətdir. Burada 

şoranlıqlar, yovşan və şoran otundan ibarət yarımsəhra bitkiləri-

nə tez-tez rast gəlinir. Ovalığın əsas hissəsində pambıq, yonca 

və s. kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilir. Xam sahələrdən isə qış 

otlaqları kimi istifadə olunur.  

Kür-Araz ovalığının şimal tərəfini tutan Şirvan düzü 40
o
-

45
o
 şimal en dairəsi və 40-49

o
 şərq uzunluq dairəsi arasında yer-

ləşir. Zonanın ümumi sahəsi 21631 km
2
-dir. Düzənliyin şimal 

hissəsi dəniz səviyyəsindən 180-200 m yüksəklikdə, Kür çayına 

doğru sahələrdə isə 8 m və ondan aşağı olmaqla ovalığın 20%- 

ni təşkil edir. 

Ovalığın ərazisinin 2/3 hissəsi okean səviyyəsindən (yəni 

«0»-metrlik horizontaldan) aşağı yerləşir. Kür-Araz ovalığını 

Kür və Araz çayları bir neçə hissəyə bölür. Kür çayı ilə 

Acınohur və Ləngəbiz tirələri arasında Şirvan düzü, Kür çayı ilə 

Qarabağ silsiləsinin şərq ətəkləri arasında Qarabağ düzü (bunun 

Qarabağ maili düzənliyindən şərqdəki hissəsi ovalığa daxildir) 

Kür və Araz çayları arasında Mil düzü, Araz və Kürün böyük şi-

mal dirsəyi daxilində Muğan düzü, Kür çayının meridian 

istiqamətli aşağı axınından şərqdə Cənubi-Şərqi Şirvan düzü, 

Kürün aşağı axınından cənubda Salyan düzü yerləşir. Göstərilən 

düzənliklər əvvəllər coğrafiyaya, torpaqşünaslığa, 

geobotanikaya və s. ədəbiyyatda çöl (step) adlandırılırdı. 

Geomorfoloji baxımdan həmin düzənlikləri step adlandırmaq 

olmaz. Onlar düz, yaxud düzənlik adlandırılmalıdır. Landşaft 

cəhətdən isə onları çöl adlandırmaq düzgün deyil. Kür-Araz 

ova-lığının geniş əraziləri (yüksək dağətəyi hissələri çıxmaqla) 

yarımsəhra landşaftı ilə səciyyələnir. Bəzi alimlər isə Kür-Araz 

ovalığını, hətta onun kənarlarındakı yüksək maili düzənlikləri 

belə səhralara aid edirlər. 
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Kür-Araz ovalığı oroqrafik cəhətdən yeknəsək görünsədə, 

onun ayrı-ayrı hissələri relyefinə, hündürlüyünə görə bir-bi-

rindən fərqlənir. Şirvan düzünün bütün şimal hissəsi Türyançay, 

Göyçay, Girdmançay və Ağsu çaylarının səthi qabarıq gətirmə 

konuslarından və konuslararası geniş çökəklərdən ibarətdir. 

Qərbdə Tərtərçayın, Xaçınçayın, Qarqarçayın, cənubda isə 

Bolqarçayın nisbətən yastı gətirmə konusları yerləşir. Kür çayı 

boyu ilə səthi qabarıq akkumulyativ tirə (bunu relyefdə asanlıqla 

seçmək mümkün deyildir) uzanır. 

Cənubi-Şərqi Şirvanı burada yerləşən bir sıra yüksəkliklər 

(məsələn, Mişovdağ və s.) və palçıq vulkanı (Pirsaat, Bəndovan, 

Kürşəngi və s.) təpələri Kür-Araz ovalığının qalan hissələrindən 

fərqləndirir. Cənubi-şərqi Şirvan düzünün Xəzər dənizi sahilində 

Pirsaat və Bəndovan burunları, Kür çayının uzunluğu 15-20 km, 

eni 5-10 km olan cavan deltası, cənubda isə Qızılağac körfəzi və 

son illərdə abraziya nəticəsində ortadan kəsilmiş Kür dili 

yerləşir. 

Kür-Araz ovalığı bitki tərkibinə görə çox müxtəlifdir. Bu 

da hər şeydən əvvəl yararlı suların olması ilə əlaqədardır. Ona 

görə də, burada yarımsəhra bitkilərindən tutmuş bataqlıq 

bitkilərinə də rast gəlmək olur. Səhra tipli bitkili ovalığın 

cənubi-şərq və mərkəzi hissəsində, Xəzər dənizinə bitişik düzən-

lik sahələrə də rast gəlinir. Səhra bitkiləri inkişaf edən 

rayonlarda şorlaşmış torpaqlar geniş yayılmışdır. Ən pis şoran 

yerlərdə qaraşoranın (Halocnemum strobilaseim) şahsevdinin 

(Halostachys caspica), təpəcikli şoranlarda şorbaşın (Kalidium 

caspicum) üstünlük təşkil etdiyi qruplaşmalara təsadüf olunur. 

Şorlaşma başqa xarakterdə olan yerlərdə çərən (Suaeda 

dendroides), kəvrik (salsola ericoides), qarağan (salsola 

dendroides), qışotu (Petrosimoia brachiata), bitişik çiçək 

(Gamanthus pilosus) və s. çoxillik və birillik halofitlər inkişaf 

etmişdir. Şoranotu kolları arasında bəzi birillik növlərdən-efe-

merlərdən sancaqayaq (Sphenopus divaricatus), bozaq (Eremop-

yrum triticeum), lepturus (Lepturus incurvus), bağayarpağı 

(plantago loeflingii), cincilim (Spergularia diandra), dəvəayağı 

(Lemonium spicatum) və s. rast gəlinir. 
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Yovşan yarımsəhrasındakı ot örtüyündə çoxlu birillik bitkilərə 

efemerlərə, tonqalotu (Bromius japonicus, Zerna tectorum, Ze-

rna rubens), bozar (Eremopyrum orientale, E.triticum, A.bi-

uncialis, A. triuncialis), buğdayı ot (Aegilops Squarrosov), 

qarayonca (Medicago minima, M. orbicularis) çilikburnu (Ero-

dium cicutarium) və s. təsadüf edilir. Yovşan yarımsəhraları 

üçün xüsusilə, vegetasiya dövrü qısa olan çoxillik taxıl-

efemeroid soğanaqlı qırtıc (Poa bulbosa) xarakterikdir. Yovşan 

yarımsəhrası çox geniş yayılmışdır və növ tərkibi səhra qrup-

laşmalarınkından daha zəngindir. 

Düzənliklərdə, xüsusən Muğan və Salyan düzlərində 

otluqlarda adətən taxıllar, xaççiçəklilər, paxlalılar, 

mürəkkəbçiçəklilər və s. fəsilələrdən olan efemerlərin iştirak 

etdiyi xırda sahələrdən ibarət efemer yarımsəhralara rast gəlir.  

Böyük və Kiçik Qafqazın dağ ətəklərinin yamaclarında və 

təpəcikli düzən massivlərdə quru bozqır və bozqır bitkiçiliyi 

inkişaf etmişdir.  

Yovşan yarım səhralarından bozqırlara keçiddə siyav, 

şırımlı topal və daraqsünbül ayrığın iştirakı ilə yovşan-bozqır 

qruplaşmalarına tez-tez rast gəlinir. İstər bozqır, istərsə də quru 

bozqır otluqlarda müxtəlif birillik bitkilər o, cümlədən efemerlər 

iştirak edir. Beləliklə, nisbətən kiçik əraziyə malik Kür-Araz 

ovalığında və onu əhatə edən dağ ətəklərində bütün əsas bitki 

tiplərinə təsadüf olunur. Lakin, bunlardan yovşan və yovşan-

şoranotu yarım səhraları daha geniş inkişaf etmişdir. 

Kür-Araz ovalığının çox yerində yayı quraq keçən müla-

yim isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi mövcuddur. Orta tem-

peratur yanvarda 1,3-3,6
o 

C, iyulda 25-28
o 

C-dir. Əsasən yağış 

şəklində düşən illik yağıntı şərqdə 200 mm, şimalda və qərbdə 

isə 400 mm-ə çatır. Bu ovalıqda torpağın səthində gedən buxar-

lanma ilə əraziyə düşən yağıntı arasında kəskin fərq mövcuddur. 

Regionun mərkəzi rayonlarında il ərzində mümkün buxarlanma 

1000-1200 mm, cənubi-şərq hissəsində və  dəniz sahilində isə 

800-1000 mm təşkil edir.  
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Kür-Araz ovalığının və onu əhatə etmiş dağ ətəklərinin iq-

limi aralıq dənizi tipli quru subtropik iqlimdir və qışının isti 

olması ilə xarakterizə olunur. Burada orta sutkalıq temperatur 

qış aylarında 0
o
-dən yuxarı olur. İsti, quru yayda orta sutkalıq 

temperatur isə +25
o
-dən yuxarı olur. Tez-tez qara yel əsir. Ya-

ğıntının illik miqdarı orta hesabla 280 mm olur. Buxarlanma qa-

biliyyəti olduqca artır və bir il ərzində orta hesabla 849-1204 

mm-ə çatır. Ona görə də, bu ovalıqda kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin becərilməsi tamamilə suvarma əsasında aparılır. Ən 

çox yağıntı yaz və payız aylarında düşür. May ayının 

axırlarından etibarən quraqlıq dövrü başlayır və 5- 7 ay davam 

edir.  

Naxçıvan MR Azərbaycanda daha çox kontinental iqlimə 

malikdir, qış və yay ayları arasında temperatur  tərəddüdünün 

yüksək amplitudası sutkalıq tərəddüdlərlə fərqlənir. Kür-Araz 

ovalığında rütübətlik əmsalı  0,5-dən azdır. 

Kür-Araz ovalığında ilk şaxtalar orta hesabla noyabrın 

sonunda düşür. Şaxtasız günlərin sayı orta hesabla 250 gündür. 

Naxçıvan MR- də isə ilk şaxtalar oktyabrın axırında müşahidə 

olunur. Buna görə də burada şaxtasız dövr bir qədər qısa, yəni  

220 gün davam edir.  

Kür-Araz ovalığında fəal temperaturun yüksək olması, yay 

fəslinin uzun sürməsi və süni su ehtiyatlarının olması burada 

pambığın becərilməsinə kömək edir. Kür-Araz ovalığı torpaq 

örtüyünün müxtəlifliyi ilə seçilir. Düzənlik hissədə, dağ ətəklərinin 

ətrafında prolivüal-allüvial torpaqlar, düzənliyin mərkəzi hissəsində 

isə allüvial torpaqlar üstünlük təşkil edir. Bundan başqa az humuslu 

(1-3%) boz torpaqlara, şorakət torpaqlara, qonur və şabalıdı torpaqlara 

da rast olunur.  

Kür-Araz ovalığının başlıca torpaq tipləri boz-qonur, boz, boz- 

çəmən, çəmən və çəmən-bataqlıq torpaqlardır. Pambıq əkilən bütün 

aran rayonlarının torpaqları müəyyən dərəcədə şorlaşmış və şorakətlə-

şmişlər, qaysaq bağlayır, bataqlaşır və s. Yeraltı suların hansı dərinlik-

də yerləşməsinə baxmayaraq, torpağın aqrokimyəvi tərkibindən asılı 

olaraq müxtəlif növ şorlaşmalara rast gəlinir. Sodalı, xlorlu, sulfatlı 

şorlaşmalar və onların müxtəlif kompleksli birləşmələri əmələ gəlmiş-

dir.  
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Kür-Araz ovalığının habelə Naxçıvan MR Arazətrafı 

qurşağın torpaqları şorlaşma dərəcəsinə və tipinə görə, şorəkət-

lilik dərəcəsinə və bir sıra əlamətlərlə fərqləndiyinə görə onları 

ayrılıqda verməyi lazım bildik. 

 

2.3. Muğan-Salyan bölgəsi 

 
Muğan-Salyan massivi Kür-Araz ovalığı ərazisinin əsas 

pambıqçılıq massivlərindən biridir. Muğan səhrası qərbdən, şi-

maldan və şərqdən Kür və Araz çayları ilə, cənubdan Lənkəran 

düzənliyi ilə, cənubi- qərbdən isə İranla həmsərhəddir.  

Salyan səhrası Muğan səhrasının cənubi-şərqində yerləşən 

Kür ilə onun qolu olan Akuşa çayı arasındakı sahələri və 

Xəzərin sahil ərazilərini tutur. Muğan səhrasının sahəsi (Bolqar 

çay hissəsi də daxil olmaqla) 5096 km
2
, Salyan səhrasının sahəsi 

isə 936 km
2
-dir.. Muğan-Salyan səhrası düzənlik sahələri 

tutmaqla dəniz səviyyəsindən xeyli aşağıda yerləşir.  

Muğanın allüvial-akkumlyativ düzənliyi, delüvial, 

prolüvial maili, cənub və Lənkəran Muğan düzənliyindən köhnə 

Xəzər terraslarının çıxıntısı ilə ayrılır. Muğan-Salyan massivi 

qeomorfoloji cəhətdən bir-birindən kəskin fərqlənən allüvial 

akkumlyativ və dağətəyi delüvial-prolüvial düzənliyə bölünür. 

Muğan səhrası Kür-Araz düzənliyinin bir hissəsini təşkil edir. 

Yer səthində maillik əsasən şimali-qərbdən cənubi-şərqə 0,0001-

dən 0,0003-dək dəyişir. Ümumilikdə orta maillik 0,00023-ə 

bərabərdir.  

Burada illik yağıntıların miqdarı nisbətən azdır, 246 mm-

dən çox olmur. Dəniz qalıqları 10-20 metr dərinlikdə 

yerləşməklə, sonrakı kontinental qalıqlarla örtulmüşdür. 

F.P.Safarenski yazır ki, iki yaxın məsafədə qazılmış quyunun 

kəsikləri bəzən, bir-birinə nisbətən oxşar olsada belə bunların 

arasında qazılmış quyunun kəsiyi bu oxşarlığı pozur. Belə qeyri-

bərabərlik Kür-Araz çayları səhrasının müxtəlif sahillərində və 

çaydan uzaqlaşma məsafəsinə müvafiq olaraq çay olan çəmən-

liklərin miqdarı və tərkibinin müxtəlifliyi, çayda suyun axma sü-

rətinin müxtəlifliyi ilə izah olunur.  
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Dağlardan axan suyun istiqaməti tez-tez dəyişmiş və səh-

radan özünə yeni-yeni yollar açmış, köhnə yollar isə müxtəlif 

səbəblərdən dolmuşdur (axan çöküntülər, küləklər və s. təsi-

rindən).  

Müasir allüvialın yuxarı üfüqi qatı gilli və gillicəlidir. Hid-

roloji cəhətdən Muğan düzü çox müxtəlifdir. Qrunt suları bütün 

ətraf boyu yerin səthinə yaxın yerləşir və güclü minerallaşır. 

Minerallaşma dərəcəsi quraqlığa görə 20-30, 30-40 və 40-80 q 

olmaqla əsasən xlorid və sulfat-xlorid formasında olur.  

Qrunt sularının səviyyəsi ilin fəsillərindən asılı olaraq 

dəyişir (1,0-2,5 m). May və iyun aylarında bu sular yerin səthinə 

daha yaxın, iyul ayının axırlarından başlayaraq yavaş-yavaş enir 

və oktyabr ayından aşağı səviyyəyə düşür. Oktyabr və may 

aylarında suvarma və atmosfer çöküntülərindən asılı olaraq 

azacıq dəyişməni nəzərə alsaq qrunt suyunun səviyyəsi bu 

dövrdə sabit olur. 

Aprel ayında suvarmalarla əlaqədar olaraq qrunt suyunun 

səviyyəsi ciddi surətdə yüksəlməyə başlayır. Qrunt suları ən də-

rində yerləşən dövrdə onun səviyyəsi yer səthindən əsasən 1-3 

metrədək, bəzi sahələrdə isə 3-4 metrədək dərinlikdə olur. 

Mövsümdə ən yüksək durma səviyyəsi yer səthindən 0,5-2 metr, 

az bir sahədə isə 3 metr dərinlikdə olur. Torpağın gilli və lilli ol-

masına baxmayaraq qurunt sularının güclü süzülməsi Muğan 

torpağının  xarakterik  xüsusiyyətlərini göstərir. 

Qrunt sularının torpağın üst qatına yaxınlaşması və güclü 

süzülməsi torpağı duzlaşdırır. Bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinə 

xüsusən, pambıq bitkisinə zərərli təsir göstərir. Odur ki, torpağın 

kollektor-drenaj ilə yuyulması duzlaşmanın qarşısını alır və 

əkilən bitkilərin təminatını yaxşılaşdırır. Şimali Muğanda 

allüvial qatın qranulometrik tərkibi dərinləşdikcə dəyişir.  

Ġqlimi. Muğan-Salyan zonasının iqlimi mərkəzi səhra 

iqliminə aiddir. İ.V.Fiqurovski (1926), E.M.Şıxlinski (1949), 

A.D.Babayev (1959) Şimali Muğanın iqlimini xarakterizə  
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edərək onu quru subtropik və isti yayı olan mülayim kontinental 

iqlimə aid edir. Bu zonanın kontinental iqlimi Xəzər dənizinin 

təsiri ilə, qrunt sularının torpağın üst qatına yaxın olması ilə izah 

edilir (B.M.Ağayev, 1956). 

İ.V.Fiqurovski (1926) göstərir ki, Muğan səhrası digər qu-

ru səhralara nisbətən az kontinental iqlimə malikdir və özünün 

mülayim istilik dövriyyəsinə görə quru səhralardan kəskin 

surətdə fərqlənir. Burada iqlimin belə xarakterik xüsusiy-

yətlərinin səbəbi, dənizin yaxın olması və səhra səthindən su 

buxarlarının kondensasiyasıdır. Muğan düzünün iqliminin özünə 

məxsus  xüsusiyyətlərindən biridə burada havanın nisbi 

rütubətinin həddən artıq olmasıdır.  

İ.V.Fiqurovskiyə görə Muğan düzənliyində buxarlanmanın 

miqdarı Qara dəniz düzənliyindəki buxarlanmaya yaxındır. 

Muğan düzü iqliminin yayılmasında iştirak edən 

faktorlardan biri də bu səhranın nəmli rütubətli olmasıdır. 

Yağmurların burada az olması (237-260 mm) və bu yağmurların 

bütün il ərzində qeyri-bərabər  paylanması bütün kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasını tələb edir. 

Muğan-Salyan düzənliyi V.R.Volobuyevə (1951) görə 

günəş insolyasiyasının istiqamətinə görə onunla eyni sahə 

dairəsində yerləşən Cənubi İtaliya, İspaniya, Yunanıstan, 

Portuqaliya, Şimali Amerikanın orta ştatları və qismən Kalifor-

niya ilə eyni şəraitdədir. 

Ümumiyyətlə, Muğan səhrasının uzun isti yayı və yumşaq 

qışı olmaqla başqa zonalardan fərqlənir. Burada qışda havanın 

temperaturu adətən +1-2
o 

C, yay aylarında isə yer səthində 40
o 

C-dək çatır. 

Yayda ən isti günlər Kür-Araz vadisinin mərkəzi hissəsi 

olan Muğanda olur. Burada qar örtüyü nadir hallarda olur. O, da 

düşdükdən az sonra əriyərək torpağa hopur. Buna görə də 

torpaqda nəmlik artır. Buda becərilən kənd təsərrüfatı bit-

kilərinin toxumlarının cücərməsinə əlverişlı şərait yaradır. Mu-

ğan-Salyan səhrasının orta illik temperaturu şərqə və dənizə 

doğru getdikcə yüksəlir, qərbə tərəf getdikcə aşağı düşür. İlin ən 
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soyuq ayı yanvardır. Ən isti aylar isə iyul və avqustdur. Havanın 

orta illik nisbi rütubəti yayda yüksək, qışda isə çox aşağı olur. 

Havada olan rütubətin miqdarının vaxtaşırı dəyişilməsinə 

baxmayaraq, onun yazda və qışda daha artıq olması, yay 

aylarında isə azalması müşahidə olunmuşdur. 

Muğan-Salyan zonasında suyun buxarlanması il ərzində 

güclü dəyişir. Buxarlanmanın miqdarı qışda az, yazda isə yavaş-

yavaş artır. Ən çox buxarlanma yayın orta ayında gedir. 

Sentyabrda buxarlanma qəflətən aşağı düşür. Bu qurşaqda illik 

buxarlanmanın miqdarı 800-1000 mm-ə çatır. Bu isə düşən illik 

yağmurların miqdarından 3-4 dəfə çoxdur. 

Torpaq örtüyü. Muğan-Salyan düzünün ayrı-ayrı 

hissələrinin iqlim xüsusiyyəti, torpaq əmələ gətirən süxurların 

müxtəlifliyi, torpağın formalaşmasının mürəkkəbliyi, bu ərazidə 

rəngarəng torpaqların əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Yuxarıda göstərilən amillərin təsiri nəticəsində Muğan-Salyan 

düzündə başlıca olaraq azhumuslu, ortahumuslu və 

yüksəkhumuslu boz-çəmən, şabalıdı və çəmən-boz torpaqları 

yayılmışdır. İlk dəfə olaraq V.V.Dokuçayev Muğan düzü 

torpaqlarını boz torpaqlar tipinə aid etmişdir. 

Sonrakı tədqiqatlara əsasən Muğan dözünü aşağıdakı 

torpaq tiplərinə aid etmişlər: subtropik tünd-şabalıdı, subtropik-

şabalıdı, boz-şoranlaşmış, boz-çəmən, açıq boz-çəmən, tünd 

boz-çəmən, bataqlıq boz-çəmən (V.R.Volobuyev, 1951).  

S.İ.Tyüremnov isə Muğan səhrası torpaqlarını boz torpaqlar, 

Şimalı Muğan torpaqlarını isə allüvial boz torpaqlar tipinə aid 

etmişdir. Müəllif bu torpaqların şorluğunu müəyyən edərkən 

onları şorəkət boz torpaq, həddindən artıq nəmişli olan tor-

paqları isə bozqır torpaqlar adlandıraraq onları aşağıdakı təs-

nifata bölmüşdür: 

1.  Allüvial boz torpaqlar tipi (hidromorflar); 

2. Şorakət allüvial və şoran allüvial boz torpaqlar (çala 

tipli torpaqlar); 

3. Şoran və şorakətli torpaqlar (hidroçala).   

İ.A.Şulqa (1938) Muğanda iki torpaq tipi: boz və qonur 

torpaq tiplərinin olduğunu, boz torpağa yaxın olan qonur-boz və 
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qonurluğu çox aydın hiss olunan torpaqları isə boz-qonur 

torpaqlar adlandırmışdır.  

Müəllif Muğan-Salyan massivinin böyük bir hissəsində 

olan çəmən (boz-çəmən) torpaqlarını və qismən bataqlığın 

olmasını, yaxın keçmişdə geniş yayılmış intensiv allüvial 

akkumuliyasiya ilə əlaqələndirilir. İntensiv allüvial akkumuliya-

siyanın təsiri altında yaranmış torpaqlar bu faktların təsiri 

olmadan əmələ gəlmiş torpaqlardan xeyli fərqlənir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, çəmən torpaqları zonal 

xarakterlidir. Bunlar da bizə boz-çəmən torpaqlarını 

aydınlaşdırmağa əsas verir. Bu torpaqlar üzvi maddələrin tez 

minerallaşmasını təmin edən və yüksək karbonatlılıq 

xarakterlidir. Cənubi Muğanda aparılmış torpaq tədqiqatları, 

torpaq törədən növlərin müxtəlifliyini, torpağın formalaşmasını, 

torpaqların mürəkkəbliyini, onun qrunt suları və səthi sularla 

nəmlənmə müxtəlifliyini aşkar etmişdir.  

Muğan torpaqlarının mərkəzi səhra rayonunda İran və 

Lənkəran səhrası torpaqlarına doğru istiqamətdə dəyişilməsi 

iqlimin müxtəlifliyi ilə sıx əlaqədardır. Qeyd olunan hava 

rütubətliliyinin artması müvafiq olaraq torpaq tipini də dəyişdirir, 

yəni boz torpaqlardan, şabalıdı və tünd-şabalıdıya doğru dəyişir. 

Torpağın belə dəyişilməsində Azərbaycanın torpaq örtüyünə 

xarakterik olan ümumiyyətlə götürsək dağlıq ölkəyə xas olan, 

torpağın şaquli zonalılıq qanunu aşkar olur. Lakin, qeyd etmək 

lazımdır ki, Muğanın şabalıdı və boz torpaq sahələri tez-tez zəif 

gözə çarpan profilə malikdir, bu isə torpağın yaşı  ilə əlaqədardir.  

Aparılmış tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, Muğan 

torpaqları öz mənşəyinə görə qismən Kür və Araz çaylarının 

fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlmişdir. Muğan düzünün 

torpaqları üçüncü dövrdən sonra olan su qalıqları və 

gətirmələrdir. V.R.Volobuyevə (1951) görə Muğan massivində 

əsas torpaq əmələ gəlmə tipi, subtropik, quraqlıq, yarımsəhra 

iqlimi ilə xarakterizə edilən boz torpaqlardır. 

Boz torpaqlar. Bu torpaqlar əlamətlərinə görə azhumuslu, 

boz-çəmən torpaqlara nisbətən əkin qatının nazik (20-33 sm), 

üst qatda isə humusun az (0,87-1,65%) olması ilə fərqlənir. 
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Strukturu əkin qatında xırda topavari olur. Allüvial qatı əkin 

qatına nisbətən yümşaqdır, genetik qatları aydın seçilir. Profil 

boyu pas ləkələrinə rast gəlinir. Qonur-boz və küləşi-boz rəngdə 

olub, digər torpaqlara nisbətən, yüngül qranulometrik tərkibə 

malikdir. 

Boz torpaqlar zonada yayılmış torpaqlarla müqayisədə 

cavandır. Bu həmin sahələrdə torpaq əmələgəlmə prosesinin zəif 

getməsi və bitki örtüyünün seyrək olması ilə izah edilir. 

Qranulometrik tərkibinə görə bu torpaqlar gillicəli və 

qumsaldır. Fiziki gilin miqdarı 49%-ə çatır. Əkin qatında 

humusun miqdarı 0,87-1,65% təşkil edir, aşağı qatlara getdikcə 

azalır və 1 m dərinlikdə 0,53-0,77%-ə çatır ki, bu da digər 

torpaqlara nisbətən boz torpaqların humusla nisbətən zəif, qida 

maddələri ilə zəif və orta dərəcədə təmin olunduğunu göstərir. 

Boz torpaqlarda karbonatlar profil boyu qeyri-bərabər 

surətdə yayılmışdır. Onların miqdarı üst qatda 10,23-14,89% 

olduğu halda, 1m dərinlikdə 12,34-15,32% arasında dəyişir. 

Udulmuş Ca üst qatda udulmuş əsasların 54,1-65,2%-ni, 

Mg isə 29,0-40,9%-ni təşkil edir. Udulmuş Na 5-10% olan 

yerlərdə torpaqların zəif şorakətləşməsi müşahidə olunur. Aşağı 

qatlara getdikcə, suda həll olan duzların miqdarı çoxalır, 0,808-

1,836% arasında dəyişir. Şorlaşma əksərən sulfatlı-xlorlu, 

qismən də xlorlu-sulfatlıdır. Ümumiyyətlə, bu torpaqlar zəif, 

orta və yüksək dərəcədə şorlaşmışdır. 

 

2.4. ġirvan bölgəsi 

 
Şirvan bölgəsi ölkənin təbiət və təsərrüfat şəraitinin müx-

təlfliyinə görə ən mürəkkəb bölgəsidir. Bu bölgə iki hissədən: 

intensiv suvarılan əkinçilik (pambıq, quru subtropiklər, ipəkçilik, 

üzümçülük) dairəsi olmaqla, dəniz səviyyəsindən 200 metrədək 

hündürlükdə yerləşən Şirvan düzündən və tərkibində Şamaxı, 

Mərəzə, İsmayıllı, Hacıqabul rayonları olan Dağlıq Şirvan 

dəmyə əkinçilik (taxıl, üzümçülük və heyvandarlıq) yarım 

zonasından ibarətdir. 
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Şirvan düzünün sahəsi 8681 km
2
-dir ki, buda Kür-Araz 

ovalığının təxminən 38%-ni təşkil edir. Şirvan düzünə 7 inzibati 

rayon: Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab, Yevlax, 

Kürdəmir rayonları daxildir. 

Torpaq və iqlim şəraitinin müxtəlif olmasına, habelə 

suvarma şəraitinin müxtəlifliyinə görə Şirvan zonasını 

(suvarılan hissəsini) Qərbi, Şərqi Şirvan və Kür kənarı rayonlar 

adlanan üç hissəyə bölürlər. 

Qərb rayonu: Əlicançay, Türyançay və Göyçay çayları ilə 

suvarılır. Türyançay və Göyçay çayları ən çox su axımına 

malikdir ki, bunlar Qərbi Şirvanın əkin sahələrinin 63%-ni su ilə 

təmin edir. Yalnız yay aylarında pambıq ən çox su tələb etdiyi 

zaman bu çayların suyu azalır və suvarma üçün az əhəmiyyətli 

hesab olunur. 

Suyun çatışmamazlığı yalnız ayrı-ayrı quraqlıq illərində 

hiss olunur. Qərb və Şərq rayonları aşağıdakı mikrorayonlara 

bölünür. 

a) Delüvial maili düzənlik. Bu düzənlik Bozdağın ətəyində 

şorakətli boz torpaqların yayılması ilə xarakterizə edilir. Bu 

torpaqlar ağır qranulometrik tərkibli olmaqla aşınma məhsulları 

üzərində inkişaf etmişdir. Qrunt suları dərində yerləşir. 

V.R.Volobuyevə görə Şirvan düzündə yayılmış boz 

torpaqlar üçün humusun ən xarakterik miqdarı 2%-ə qədər 

olmasıdır. Bu torpaqlarda humusun az olması ilə əlaqədər olaraq 

azotun miqdarı orta hesabla 0,09-0,20% arasında dəyişir. Şirvan 

düzü torpaqlarında azotun miqdarı 0,10-0,12%-dir. Ümumi 

azotun nisbətən çox olmasına baxmayaraq bitkinin istifadə 

etdiyi azot birləşmələrinin miqdarı boz torpaqlar zonasında azdır. 

Bu torpaqların hər 100 q-da 15-17 mq mənimsənilən azot vardır.  

Şirvan düzündə pambıq yetişdirmək üçün əlverişli iqlim 

şəraiti olmasına baxmayaraq, bu zonanın torpaqları 

mənimsənilən qida elementləri ilə zəif təmin olunduğu üçün, 

yüksək dərəcədə aqrotexniki və aqrokimyəvi tədbirlər tətbiq 

etmədən pambıq bitkisindən yüksək məhsul əldə etmək mümkün 

deyildir. Şirvan düzü boz torpaqlarının əkin qatında ümumi 

fosforun miqdarı  



66 

 

0,15-0,16%, mütəhərrik fosforun miqdarı isə bir kq torpaqda 5,0 

mq-dır. Göründüyü kimi ümumi fosfora nisbətən mütəhərrik  

fosforun miqdarı olduqca azdır. Bu torpaqlar şumlandıqda iri 

kəltənlər əmələ gətirir, yağışdan və suvarmadan sonra torpaq 

səthində qalın  qaysaqlar əmələ gəlir.  

b) Gətirmə torpaq konusları. Qərb rayonunun yuxarı və 

orta hissələri torpaq örtüyünün müxtəlifliyi ilə fərqlənir. 

Türyançay konusundakı torpaqlar xüsusilə müxtəlifdir. Burada 

boz torpaqlardan başqa orta dərəcədə yüngül gillicəli çəmən 

torpaqları, bataqlaşmış müxtəlif boz torpaqlar da vardır. Bu tor-

paqlar humusla zəngin və daha yaxşı strukturludur. Gətirmə 

torpaq konuslarında «Arxkənarı» torpaqlar mühüm yer tutur. 

Çəmən torpaqları və onların ayrı-ayrı növləri, boz torpaqlara 

nisbətən humus və azotla yaxşı təmin olunmuşdur. V.R.Volo-

buyev müəyyən etmişdir ki, tünd-çəmən çala torpaqların əkin 

qatında 2,93-3,67%, açıq-çəmən torpaqlarında 2,49-3,01%, boz-

çəmən  torpaqlarda 1,46-3,57%, çəmən-meşə torpaqlarda 3,30-

3,94% humus olur. 

 Aparılan tədqiqatlarda Şirvan düzündə yayılmış çəmən, 

çəmən- boz torpaqlarda humusun 2,42-3,28% olması müəyyən 

edilmişdir. Humusun miqdarı ilə əlaqədar olaraq, çəmən 

torpaqları azotla orta dərəcədə təmin olunmuşdur. Çəmən 

torpaqlarında və onların müxtəlif növlərində ümumi azotun 

miqdarı 0,16-0,24% arasında dəyişir. Şirvan düzü torpaqlarında 

ümumi azotun 0,14-0,18%-dir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu torpaqlarda ümumi azotun çox 

olmasına baxmayaraq, bitki tərəfindən mənimsənilən yəni, asan 

hidroliz olunan azotun miqdarı kifayət qədər deyildir. Asan hid-

roliz olunan azot bu torpaqların əkin qatında hər 100 qram tor-

paqda 12-47 mq-a qədər olur. Bu da ümumi azotun 8-22%-ni 

təşkiledir. 

Qida maddələri ilə təmin olunmalarına görə çəmən torpaq-

larının əksəriyyəti bitki tərəfindən mənimsənilə bilən azot 

birləşmələri ilə nisbətən orta dərəcədə təmin olunmuşlar. Şirvan 

düzünün çəmən torpaqlarında mütəhərrik fosforun miqdarı 
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olduqca azdır. Bu torpaqlarda mütəhərrik fosforun miqdarı100 q 

torpaqda 1,2-1,8 mq təşkil edir. 

Boz torpaqlara nisbətən çəmən torpaqlar qida maddələri ilə 

yaxşı təmin olunmuşlar. Buna uyğun olaraq, mübadiləvi 

kaliumun miqdarı hər 100 qram torpaqda 28-80 mq-a çatır. 

c) Aran yerləri-gətirmə torpaq konuslarının qurtarması. 

Qərbi Şirvanda gətirmə torpaq konuslarının şleyfli 

(hamarlanmış) hissələri konusarası depressiyalarla birlikdə 

çəmən prosesinin geniş inkişaf etməsi ilə fərqlənir. 

Aran yerlərinin əsas torpaq fondu ağır qranulometrik 

tərkibli çəmən torpaqlarıdır. Bu torpaqlar 2%-ə qədər humusa 

malik olması və struktursuz olması ilə fərqlənir. 

Sulfatlı-natriumlu yeraltı suyun dərində olması və bəzi 

yerlərdə hətta səthə çıxması torpağın şorakətləşməsinə və 

qaysaq bağlamasına səbəb olur.  

Suvarma kanalları boyunca hər iki tərəfdə 100-200 m 

enində zolaqla gətirmə (çöküntü) «Arx kənarı» torpaqlar vardır. 

Bunlar qranulometrik tərkibinə görə yüngül torpaq hesab olunur. 

Burada pambıq bitkisi yaxşı inkişaf edir. Arxlara yaxın 

sahələrdə isə rütubətin artıq olması ilə əlaqədar olaraq pambıq 

bitkisi həddən artıq boy atır.  

Düzün şərq hissəsində qrunt suyunun səviyyəsi yer sət-

hindən 3-5 m və daha artıq dərinlikdə olduğu halda qərbi Şir-

vanda dərinlik1-2 m-ə qədər azalır (H.İsrafilov). Burada qrunt 

suyunun yer səthindən 10 m-ə qədər dərinlikdə yerləşdiyi 

ərazilərə təsadüf edilir (Kür çayı və Qarasu bataqlığı arasındakı 

sahə). Şirvan düzündə qrunt suyunun minerallığı Muğan və 

Salyan düzlərində olduğu kimi yüksəkdir. Ərazinin bəzi 

yerlərində qrunt suyunun minerallığı 50 q/l və daha artıqdır. Bu-

radakı şorlaşmış torpaqların tərkibində sulfatlar üstünlük təşkil 

edir. Ərazidə boz, boz-çəmən, çəmən, çəmən-boz, çəmən-ba-

taqlıq torpaqlar və onların müxtəlif növləri o, cümlədən, şoran 

və şorakət torpaqlar geniş yayılmışdır.  

Şərq rayonundan gətirmə torpaq konusunun sonlarında 

tünd-boz torpaqlarla yanaşı, zəif nəzərə çarpan çöküntülərdə 
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stepləşmiş çəmən-boz torpaqlar vardır. Bu torpaqların tərkibində 

humusun bir qədər çox olması, strukturasının yaxşı olması ilə 

fərqlənir.  

ç) Kür kənarı zolaq. Bu zolaqda gətirmə torpaq yayılması 

nəticəsində Kür çayı yatağı sahilindəki hündürlük nisbətən yün-

gül qranulometrik tərkibli gillicə və qumluca süxurlardan, 

çayların çöküntüləri isə başlıca olaraq gilli süxurlardan təşkil 

olunmuşdur. Çöküntülərdə çala-çəmən torpaqlar yayılmışdır. 

Burada alçaq çəmən torpaqlarından çəmən bataqlıq torpaqlarına 

qədər müxtəlif torpaq növlərinə rast gəlinir. Bu torpaqlar 60-80 

m qalınlığına qədər çöküntü ilə zənginləşmişdir. Çay yatağı 

boyunca davam edən hündürlüklərdə olan torpaq qatında hu-

musun miqdarı 1-2%-dir. 

d) Konusarası depressiyalar və şoranlar. Şirvan düzünün 

qeyd edilmiş torpaq növlərindən başqa konuslar arası 

bataqlaşmış çöküntülər mikrorayonu Qarasu boyunca 

bataqlaşmış şoran torpaqlarla birlikdə şoran və bataqlıq 

səthindən qleyləşmiş ağır qranulometrik tərkibli torpaqlar da 

vardır. Bu torpaqlar əsas etibarı ilə üçüncü aran rayonuna daxil 

olur və örüş, biçənək torpaqları kimi istifadə olunur. Burada hət-

ta ən kiçik sahələr dairəsində belə torpaq örtüyünün çox 

müxtəlifliyi müşahidə olunur. Belə ki, torpaqlar boyu uzanan divar, 

yüngül torpaqlardan ağır gilli torpaqlara qədər dəyişirilir. Bu torpaq-

ların spesifik mineroloji tərkibi suvarılan torpaq zonalarında misli 

görünməyən mənfi xassələrə səbəb olmuşdur. Bu mənfi xassələrə 

çəmən torpaqların kipliyi, səthində qaysaq bağlamağı, onların 

strukturluluğu, becərilməsinin çətinliyi, bioloji fəaliyyətinin zəifliyi, 

susızdırma qabiliyyətinin çox olması və s. daxildir. 

Şirvan düzünün müxtəlif torpaq tiplərinin fiziki xassələridə təd-

qiq edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, torpaqların üst qatının həcm 

çəkisi 1,22 q/sm
3
, şumaltı qatda 1,29 q/sm

3
, tünd boz-çəmən 

torpaqların üst qatında 1,33 q/sm
3
, şumaltı qatda 1,44 q/sm

3
 təşkil edir 

(R.H.Məmmədov). Torpaqların xüsusi çəkisi profil boyu açıq boz-

çəmən torpaqlarda 2,56-2,66 q/sm
3
, tünd boz-çəmən torpaqlarda isə 

2,68-2,73 q/sm
3
 arasında dəyişir. Açıq boz-çəmən torpaqlarda ümumi 

məsaməlilik 53%, tünd boz-çəmən torpaqlarda isə 48%-ə bərabərdir.  
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Ġqlimi. Havanın temperaturu və nisbi rutubəti pambıq 

bitkisinin boy və inkişafına təsir edən əsas amillərdən biridir. 

İ.V.Fiqurovski (1930) Şirvan düzündə, iqlim şəraitinə görə 

iki zona müəyyənləşdirmişdir. Birinci zona respublika dəmir 

yolundan şimalda yerləşmişdir. Bu zona istiliyi yarımnəm 

subtropikliyi ilə xarakterizə olunur. Zona dəmir yolundan 

Cənubda yerləşməklə isti, yarım quru subtropik iqlimə malikdir. 

Burada orta illik temperatur 15,3
o 

C, yanvarda orta sutkalıq 

temperatur 22
o 

C, iyulda 28,4
o 

C olur. Hər ilin beş ayında orta 

temperatur 20
o 

C (may, sentyabr), minimum temperatur 19,4
o 

C,  

maksimum temperatur  44,6
o 

C-yə çatır. 

Şaxtalı günlər təxminən 5 ay (noyabr, aprel), şaxtasız 

günlər 7 ay (may, noyabr) davam edir. Göyçay rayonunda illik 

temperaturun miqdarı 4234
o 

C, Ağdaş rayonunda 4250
o 

C, Ucar 

rayonunda 4254
o 

C olur. Havanın orta nisbi rütubəti gündüz 

saatlarında, oktyabrdan aprelə kimi təxminən 50%, bəzi hallarda 

isə 73%-ə çatır. May ayından sentyabra kimi  hava quru olur ki, 

bu zaman  nisbi rütubət 40-44%-ə enir. 

Yağmurların illik miqdarı düzənlik rayonlarında 300 mm, 

Göyçay rayonunda isə 429 mm-ə çatır. Şirvan düzündə 

pambığın vegetasiyası orta hesabla 12
o 

C istilikdə başlayır ki, bu 

da aprel ayının 15-20-nə təsadüf edir. Ayrı-ayrı illərdə tempera-

turun 12
o 

C dəyişməsi aprelin üçüncü ongünlüyündə qeyd 

olunur. Havanın temperaturunun kəskin surətdə aşağı düşməsi, 

çox vaxt yağıntı ilə müşahidə edilir. Belə illərdə pambıq 

toxumlarının cücərməsi 25-30 gün yubanır. Bu da onların 

çürüməsinə səbəb olur. Bu halda cücərtilər seyrək olur və çox 

vaxt təsərrüfatlarda təkrar səpin aparılır. 

 

2.5. Mil düzü 

 
Mil düzünün ərazisii demək olar ki, düzənlikdir. 

A.A.Qrossheymin (1930), V.S.Muratovanın (1962), S.A.Zaxa-

rovun (1932), 
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 I.V.Fiqurovskinin (1930) fikrincə «düzən» sözünün mənası  

həmin ərazinin fiziki, botaniki, coğrafi şəraitini özündə əks 

etdirmir. Belə ki, həmin ərazi səciyyəvi olaraq səhra və 

yarımsəhradan ibarətdir.  

Mil düzənliyi şimali-qərbdən Qarqar çay, şimaldan Kür 

çayı, cənubi-şərqdən Araz çayı, cənubi-qərbdən Kiçik Qafqaz 

sıra dağlarının şərqi qarabağ dağətəyi ilə həmsərhəddir.  

Kür çayına doğru şimala getdikcə və şimal-şərq hissədə 

qapalı dayaz çökəkliklər vardır. Bunlar yazda həddən artıq 

rütubətlənir və çox zaman su ilə dolur. Mil düzünün cənub və 

cənub-qərb hissəsində ayrı-ayrı təpələrə və yallara təsadüf edilir. 

Bu təpə və yalların yuxarı hissəsi ensiz, hamar, yamacları isə 

müxtəlif uzunluqda və müxtəlif dərəcədə dikdir.  

Geomorfoloji quruluşuna görə Mil düzünü üç böyük 

rayona bölmək olar. 

1.Ərazinin cənub hissəsini təşkil edən delüvial-prolüvial 

düzənlik; 2. Araz və Qarqar çaylarının gətirmə konusu; 3. Kür 

sahili allüvial düzənlik. 

Bu rayonlar özləri də ayrı-ayrılıqda müxtəlif geomorfoloji 

yarımrayonlara bölünür. 

Delüvial-prolüvial düzənlik çox maili olub, hündürlüyü 0-

160 m olan ərazinin dağətəyi hissəsini əhatə edir. Bu sahədə 

Qədim Xəzərin fəaliyyəti nəticəsi olan bir sıra dəniz terrasları 

mövcuddur. V.R.Volobuyev, V.V.Yeqorov, V.S.Muratova və 

Q.V.Zaxarina burada 4 qədim dəniz terrasının olduğunu 

göstərirlər. Delüvial-prolüvial düzənlikdə bir sıra yarğan və 

qobuların olması ərazinin relyef formalarının müəyyən dərəcədə 

mürəkkəbləşməsinə səbəb olmuşdur. Burada iri və xırda 

mikroyüksəklik və mikroçökəkliklər də vardır. 

Belə bir şərait ərazidə yağıntıların qeyri-bərabər pay-

lanmasına və torpaq əmələgəlmə prosesinə müəyyən təsir 

göstərir. 

Çayların, xüsusi ilə Arazın gətirmə konusu düzənlikdə 

özünə məxsus relyef forması yaratmışdır. Arazın gətirmə 

konusunu mənşə etibarilə üç hissəyə bölmək olar: daha qədim 
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xarakter daşıyan yuxarı hissə, bir qədər cavan olan mərkəzi 

hissə və müasir çöküntülərdən ibarət aşağı hissə.  

Qarqar çayın gətirmə konusu nisbətən kiçik sahəni əhatə 

edib dar zolaq şəklində uzanmışdır. 

Kür sahili düzənlik relyef formasına malikdir. Burada külli 

miqdarda çala formalı çökəkliklər, düyün və barxanlardan ibarət 

qum təpələri vardır. Qədim Kürün yatağı olan Ağgöl çökəkliyi 

də burada yerləşir. 

Ərazinin geomorfoloji quruluşunun müxtəlifliyi burada 

torpaq əmələgətirən süxurların da rəngarəngliyinə səbəb 

olmuşdur. Ərazidə əsas torpaq əmələgətirən süxurlar duzlu 

qədim çöküntülərdir. Bu çöküntülərin üzəri ayrı-ayrı sahələrdə 

müasir dövrün müxtəlif mənşəli çöküntüləri ilə örtülmüşdür. 

Delüvial-prolüvial düzənlik üçün eynicinsli narın gil-

licələrin toplanması səciyyəvidir. Bunların tərkibi rayon da-

xilində şimala doğru daha da ağırlaşır. Belə bir qanunauyğunluq 

əks tərzdə gətirmə konusları üçün də əlamətdardır. Gətirmə 

konusların yuxarı hissəsi əsasən müxtəlif böyüklükdə çay daşları 

ilə örtülmüşdür. Bəzən bunlar hətta yerin səthinə çıxırlar. Nadir 

hallarda bu yığıntıların üzəri çox az qalınlığı olan narın 

çöküntülərlə örtülmüş olur. 

Gənubdan şimala və cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru 

gətirmə konuslarında iri qranulometrik tərkibli hissəciklərin sə-

viyyəsi dərinləşir və onların üzəri qalın narın hissəciklərlə 

örtülür. 

Kürsahili düzənlikdə torpaq əmələgətirən süxurların yayıl-

masında qanunauyğunluq çətinliklə müşahidə edilir. Belə ki, 

burada qumluqlarla yanaşı dağınıq şəkildə ağır qranulometrik 

tərkibi olan çöküntülərin də yayılması müşahidə edilir. Bəzi 

sahələrdə, xüsusilə Ağgöl çökəkliyində hətta dəniz 

söküntülərinin üzə çıxmasına təsadüf edilir.  

Araz və Qarqar çaylarının gətirmə konusları aydın görünür. 

Kür-Araz çayları nəinki Mil düzünün suvarılması üçün əsas 

mənbədir, eyni zamanda Azərbaycanın əsas su ehtiyatıdır. 

H.Q.Aslanovun (2004) məlumatına görə Mil düzünün sahəsi 

3570 km
2
-ə bərabərdir ki, bununda yalnız 20%-ə qədəri kənd 
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təsərrüfatında istifadə edilir. S.A.Zaxarov (1912,1932), 

S.İ.Tyüremnov (1927), V.R.Volobuyev (1948, 1958) Mil 

düzündə aşağıdakı torpaq tiplərini ayırmışlar: boz, boz-çəmən, 

çəmən, çəmən-bataqlıq və şoran torpaqlar (B.M.Ağayev, 

H.G.Babayev). 

V.R.Volobuyevin (1948, 1958) tərtib etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarının xəritəsində Beyləqan rayonunda əsasən boz, çəmən 

və boz-çəmən torpaqlarının yayıldığı qeyd edilmişdir. 

Mil düzündə qrunt sularının səviyyəsi müxtəlif olub, 1-7 m 

arasında dəyişir. Kür-Araz çaylarının subasarlarında qrunt 

sularının səviyyəsi yer səthinə daha yaxındır. Qrunt suları çox 

minerallı olub, tərkibində sulfat, xlorid, sulfatlı-sodalı birləş-

mələr üstünlük təşkil edir.  

Boz torpaqlar. Bu torpaqlar Mil düzünün yuxarı hissə-

sində yayılmışdır. Bu torpaqlar qrunt sularının təsiri olmadan 

yəni, yovşan bitkilərinin təsiri ilə inkişaf edir. Boz torpaqlar üç 

yarımtipə tünd, adi və açıq-boz torpaqlara ayrılır. Profil üzrə 

humusun miqdarı qeyri-bərabərdir. Bu torpaqların hamısı 

karbonatlıdır. Karbonatlar ən çox alt qatlarda toplanır. 

Qranulometrik tərkibinə görə gilli və gillicəli torpaqlardır. 

Udulmuş əsasların tərkibində kalsium üstünlük təşkil edir, 

sonra isə maqnezium gəlir. Udulmuş natriumun miqdarı çox 

əhəmiyyətsizdir. Boz torpaqların şorakətli yarımtiplərinə kiçik 

sahələr (talalar) şəklində təsadüf edilir. Bunların demək olar ki, 

hamısı şordur. Şorlaşmamış boz torpaqlar yalnız dağaltı 

düzənliklərin ən yüksək hissələrini tutur. Boz torpaqların əkin 

qatında humusun miqdarı 1,0-1,8%, aşağı qatlarda isə  0,5- 0,6% 

arasında olur. 

Allüvial boz torpaqların tərkibində asan həll olan duzların 

olması bütün kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün əlverişli qida 

mühitinin  yaranmasına imkan verir. Duzların (1%-dən çox) 

toplanması təkcə dərin qatlarda gedir. Ən çox toplanan sulfat 

duzudur. Tarla su tutumu ümumi məsaməliyin 70%-ə qədərini 

təşkil edir. Su sızdırma qabiliyyəti orta hesabla dəqiqədə 0,5-0,8 

mm-dir. Belə torpaqların əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də  
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suyun üç metr dərinliyə bərabər surətdə sızmasıdır. Qeyd edilən 

su sızdırma qabiliyyəti S.V.Astapova və S.N.Dolqova (1959) 

görə ən yüksəkdir. 

Çəmən torpaqlar. Mil düzü ərazisində çəmən torpaq-

larıda xeyli yer tutur. Bu torpaqlar başlıca olaraq, çayların gə-

tirmə konuslarında zəif minerallaşmış axar qrunt sularının təsiri 

ilə əmələ gəlir. Torpaqlar tünd, adi, açıq, şoranlı və şorakətli 

növlərə ayrılır. 

Tünd-çəmən torpaqları, torpağın rütubətlənməsinə şərait 

yaranan daha çökək yerlərdə yayılmışdır. Belə yerlərdə bitki 

aləmi  nisbətən yaxşı inkişaf edir. Bu torpaqların üst qatında 

humusun miqdarı 3,5%-dən çoxdur. Humusun miqdarı profil 

üzrə müxtəlifdir, aşağı qatlara getdikcə azalır. Adi-çəmən 

torpaqları üst qatda humusun az (2,5-3,5%) və humus qatının 

qalın olmaması ilə tünd-çəmən torpaqlarından fərqlənir. Açıq 

çəmən torpaqlarının üst qatında humus daha azdır (2,0-2,5%). 

Bu torpaqların üst qatında ümumi azotun miqdarı 0,10-

0,26 %-dir. Onların hamısı karbonatlıdır. Lakin, bəzi yerlərdə 

üst qatda kalsium karbonatları yoxdur. 

Çəmən-şoranlı torpaqları çox minerallaşmış durğun qrunt 

sularının təsiri altında əmələ gəlir. Bu torpaqların arasında 

şorakətli torpaqlarada təsadüf edilir. Şorakətli torpaqlar Arazın 

allüvial düzənliyində və Kürün qədim deltası ərazisində ya-

yılmışdır. Şorakətli torpaq növlərində natriumun miqdarı 

udulmuş əsasların yekununda 20-30%-ə çatır. Udulmuş əsasların 

kompleksində kalsium və maqneziumun üstünlük təşkil etdiyi 

torpaqlar daha geniş yayılmışdır. 

Asan həll olunan duzların miqdarına görə də, çəmən tor-

paqları müxtəlifdir. Burada şorlaşmamış torpaqlardan tutmuş 

çox güclü şorlaşmış torpaqlaradək təsadüf edilir. Mil düzü ərazi-

sində şorlaşmamış torpaqlar olduqca azdır. Həmin torpaqlara 

yalnız layların gətirmə konuslarında qismən də, suvarma sistemi 

dairəsində təsadüf olunur. 

Boz-çəmən torpaqlar. Bu torpaqlar Araz və Qarqarçayın 

gətirmə konuslarında və Arazın allüvial düzənliyində yayılmaq-

la geniş yer tutur. 
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V.V.Akimtsevə (1928) görə, boz-çəmən torpaqları gilli, 

gillicəli və qumsal qranulometrik tərkibə malikdir. 

Qranulometrik tərkibin belə müxtəlif olması yerli şəraitdən, yəni 

sahənin relyefindən, torpaq törədici süxurların xarakterindən v s. 

asılıdır. 

Humusun miqdarı üst qatda 1,5-3,0%-dir, aşağı qatlara 

doğru getdikcə azalır. Tünd yarım növdə torpağın profili üzrə 

humusun miqdarı kəskin surətdə azalır. Ümumi azotun miqdarı 

0,07-0,12%, ümumi fosforun miqdarı isə 1,13%-dən çox olmur. 

Boz-çəmən torpaqlar karbonatlarla zəngindir. Karbonatların 

miqdarı profil üzrə qeyri-bərabərdir. Adətən alt qatlarda 

karbonatlar daha çoxdur. 

Udulmuş əsaslardan kalsium və maqnezium üstünlük təşkil 

edir, natriumun miqdarı bəzi yerlərdə 15-20%-dən artıq olur. Bu 

torpaqlar müxtəlif dərəcədə şorlaşmışdır, üst qatlarda duzların 

miqdarı 0,1%-2,0%, bəzən 2,5%-dək dəyişir. 

Boz-çəmən torpaqların yayıldığı sahələrdə qrunt sularının 

dərinliyi  V.A.Priklonskiyə (1930) görə 0-20 m və daha çox  

olur. Qrunt sularının yer səthinə qalxması qış-yaz vaxtlarında 

maksimum, yay- payız aylarında minimum  dərəcədə olur. 

Suvarılma şəraitində qrunt sularının səviyyəsi suvarılma ilə sıx 

əlaqədardır. 

Qrunt sularının yerləşmə dərinliyinə görə Mil düzü altı 

qrupa bölünür:  Birinci qrup 7 metrdən dərin, ikinci 4-7 

metrədək, üçüncü 3-4, dördüncü 2-3, beşinci 1-2 metrədək, al-

tıncı qrup isə 1 metrdən az olur. 
Mil düzü ərazisində ən çox qrunt sularının dərinliyi 2-4 metr 

olur. V.S.Muradova (1962) təyin etmişdir ki, Mil düzü şəraitində tor-

pağın üst 10 sm-lik qatının şorlaşması qrunt sularının dərinliyi 1,3 

metrdən 1,9 metrədək olan yerlərdə olur. Qrunt sularının  

minerallaşma dərəcəsi 2 q/l-dən 80 q/l  arasındadır.  

V.A.Priklonskiyə (1930) görə qrunt sularının tərkibi karbonatlı, 

sulfatlı, sodalı və xloridlidir. Dağətəyi rayonlarda sulfatlı şoranlaşma-

ya, mərkəzi və allüvial hissəsində isə xloridli şorlaşmaya təsadüf edilir.  

Mil düzü şəraitində sodalı şorlaşmada duzun toplanma-

sının qorxulu minerallaşması 1 q/l-ə yaxın, sulfat-xloridin və ya 
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xloridli 5-6 q/l, xlorid-sulfat və sulfat tipində isə 9-10 q/l ara-

sında olur. 

Qrunt sularının yerləşmə dərinliyinin təhlükəli intervalında 

az qorxulu minerallaşma torpağın güclü surətdə şorlaşmasına 

səbəb olmur. 

     Deməli, Mil düzündə torpağın şorlaşmasının xarakterik xüsu-

siyyəti birinci növbədə qrunt sularının yer səthinə qalxma səviy-

yəsindən, sonra asan həll olan duzların kanallardan filtirasiya 

olub qrunt suları vasitəsi ilə torpağın aşağı qatından üst qatına 

doğru hərəkətindən asılıdır. 

Ə.Q.Orucov (1958) qeyd edir ki, Kür-Araz ovalığının Mil 

düzü torpaqları şorlaşma dərəcəsinə görə aşağıda qeyd edilən 

şəkildə bölünürlər:şorlaşmamış 12,7%, zəif şorlaşmış 26,3%, 

orta şorlaşmış 21,0%,  şoranlıq 20,8%. 

Mil düzü torpaqlarının Kür-Araz ovalığının başqa düzən-

liklərinin torpaqlarına nisbətən qranulometrik tərkibcə yüngül 

olması, qrunt sularının dərində yerləşməsi, az dərəcədə şorlaş-

ması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi üçün əlverişli 

şərait yaradır. 

S.A.Əliyevin (1962) fikrincə Mil düzünün ümumi torpaq 

sahəsinin 46,12%-i şorlaşmış və zəif şorlaşmış, 53,88%-i isə 

demək olar ki, müxtəlif dərəcədə şorlaşmışdır. 

Ġqlim Ģəraiti. İ.V.Fiqurovskiyə (1930) görə Mil düzünün 

iqlimi isti və quru subtropik iqlimdir. Yayı qızmar və quru, qışı 

isə mülayimdir. Qar örtüyü az-az hallarda olur, yayın birinci 

yarısı yağışlı keçir.  
Mil düzünün iqlim şəraitini xarakterizə etmək üçün Beyləqan, 

Qaradonlu, Ağcabədi və Ağdam meteoroloji stansiyalarının məlumat-

larına görə orta illik temperatur 13,2-14,0
o 

C arasında olur. Ən soyuq 

ayın (yanvar) orta temperaturu 1,0-1,4
o
C, ən isti ayınkı (iyul) isə 

25,0-26,1
o 

C arasında dəyişir. Yayda maksimum temperatur 

xeyli yüksək olur, bəzən 38,0-40,0
o 

C-yə çatır. Qış aylarında 

temperaturun 18,0-24,0
o 

C-dək yüksəlməsi müşahidə edilir, 

şaxtalar noyabrdan aprelədək olur və çox sərt olmur. 
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Çox az hallarda 18,0-20,0
o 

C-dək enən şaxtalar olur. İl ərzində 

şaxtasız günlərin sayı orta hesabla 242- 246 gündür.  

İl ərzində fəal temperaturun yekunu 4133-4441
o 

C ara-

sında dəyişir ki, bu da pambıq bitkisinin yetişdirilməsi üçün 

münasib temperatur hesab olunur.  

Yağmurların illik miqdarı Mil düzünün suvarılan 

zonalarında 240-310 mm-dək, yuxarı hissəsində isə Ağdam 

meteoroloji stansiyasının məlumatlarına görə 460 mm-dir. Ən 

çox yağıntı payızda (oktyabr, noyabr) və yazda (aprel) düşür. 

Orta gündəlik nisbi rütubət yay aylarında 60%-ə çatır, 

payız-qış aylarında isə 80%-dən artıq olur. Torpaqdan rütubətin 

buxarlanması ildə 1000-1100 mm təşkil edir. Ümumi 

buxarlanma kəmiyyəti yağıntının ümumi miqdarından dörd dəfə 

çoxdur. Yay aylarında (iyul, avqust) torpaqdan rütubətin bu-

xarlanması yağıntının miqdarından 15-20 dəfə artıqdır.  

 

2.6. Qarabağ düzü 

 
Bu zona Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Beyləqan in-

zibati rayonlarının ərazisini, İmişli inzibati rayonunun qərb 

hissəsini, habelə Ermənistan respublikasının sərhəddinə qədər 

Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan inzibati rayonlarının düzənlik 

hissəsini tutur. 

 Zona şimali-şərqdən və şərqdən Kür çayı (Araz çayı və 

qovuşduğu yerlər), qərbdə və cənubi-qərbdə isə Kiçik Qafqaz 

dağları ilə həmsərhəddir. Zona Kiçik Qafqaz dağları ətəklərinin 

yaxınlığında qobularla hissələrə bölünmüş yüksək düzənlikdən, 

dağ ətəklərinin şimal-şərqə və cənubi-şərqə doğru ümumi meyli 

olan aşağı ovalıqdan ibarətdir. Bu da sonuncuda məxsusi 

Qarabağ-Mil düzünə keçir. Şimali-şərq ucqarı isə okean 

səviyyəsindən 12 m aşağı düşür. 

Qarabağ düzünün relyefi düzənlikdir. Burada çayların gə-

tirmə konusları çökəkliklər, qapalı çökəkliklər, dar qobu çökək-

likləridir. 
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Tərtərçay və Qarqarçayın konusları aydın görünür. Çay-

ların gətirmə konuslarının litoloji tərkiblərinə görə, çaydaşı, 

çınqıl və allüvial-prolüvial yığıntılardan ibarətdir. Qarabağ dü-

zünün cənub və cənub-qərb hissəsinin torpaq-törədici süxuru 

delüvial, karbonatlı, gilli və gillicəli süxurlardan ibarətdir. Bu 

torpaqların başlıca xüsusiyyəti çox karbonatlı olmalarıdır.  

Qarabağ düzü çökəkliklərində, torpağın dərin qatlarında 

karbonatlar mergel kütləsi əmələ gətirmişdir. Qrunt suyunun 

səviyyəsi səthə yaxındır, cənub və cənub-şərqə getdikcə bu 

səviyyə aşağı düşür. Qrunt sularının minerallığı müxtəlifdir. 

Cənubdan şimala doğru bu suların minerallığı artır. Burada so-

dalı, sodalı-sulfatlı və sulfatlı şor sulara təsadüf edilir. 

Qarabağ düzünün bitki aləmi A.A.Qrossheymə görə Kür-

ətrafı zolaqda tuqay meşələri ilə birlikdə yulğun senozları 

(Tamaricetum) yayılmışdır. Bu senozlar arasında qışotu, çəmən, 

dəvəayağı və s.  bitkilərə rast gəlinir. Çökək sahələrdə isə 

yovşan senozları (Artemisietrum) inkişaf etmişdir. Şorakətvari, 

şoranlı torpaqlarda tala-tala yovşan və şoranlıq bitkilərinə rast 

gəlinir. Cənubi-şərq istiqamətində yovşan senozları dəvəayağı 

ilə əvəz olunur. Burada biyan, çayır və çəmən bitkilərinə də rast 

gəlinir.  

Qarabağ düzünün şimal-şərq, şərq və cənub-şərq hissəsin-

də boz torpaqlar yayılmışdır. Bu torpaqlara çəmən və boz-qonur 

torpaqlar arasındada rast gəlmək olur. Bu torpaqlar qranu-

lometrik tərkibdən, humus qatının həcmindən və xarakterindən, 

şorlaşma dərəcəsindən, şorakətlilikdən və başqa amillərdən asılı 

olaraq bir sıra növ müxtəlifliklərinə: adi-boz torpaqlara, 

becərilən boz torpaqlara, şoranlı-şorakətli boz torpaqlara, 

ibtidai-boz torpaqlara və s. ayrılır.  

Alt qatların daha qonur və bütün profilin bozumtul olması 

bu torpaqların morfoloji əlamətləri üçün xarakterikdir. Bu 

bozumtulluq 100-120 sm dərinlikdə sarı-qonur rəngli törədici 

süxurlarla əvəz olunur. Bitki aləminin yaxşı inkişaf etdiyi 

çökəkliklərdə boz torpaqlar nisbətən tünd rəng alır.  

Boz torpaqların qranulometrik tərkibi gillicəlidir. Üst qat-

larda fiziki gilin miqdarı 55,68%, humusun miqdarı isə 1,5-
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2,5%-dək dəyişilir. Daha tünd növlərdə isə humusun miqdarı 

3,0-3,5%-ə çatır. Ümumi azotun miqdarı üst qatda 0,1-0,2%-dir. 

Bu torpaqlar karbonatlı torpaqlar hesab olunur.  

Udulmuş əsasların tərkibində kalsium çoxluq təşkil edir. 

Sonra isə maqnezium gəlir. Natriumun miqdarı udulmuş 

əsasların 20-30%-ni təşkil edir. Bu torpaqların profilində az 

miqdarda nöqtə şəklində gipsə də rast gəlinir.  

M.Ə.Salayevə görə (1953) Qarabağ düzünün boz torpaq-

larının suvarılan hissəsində asan həll olan duzlar çox hallarda 

gips qatından yuxarıda yerləşir. Boz-şoranlı torpaqların üst 

qatında suda həll olan duzların miqdarı 2%-dən çoxdur. Boz-

qonur torpaqlar Qarabağ düzünün şimal və şimal-şərq hissəsində 

yayılmışdır. Bu torpaqlar bir neçə növə (qonur-tünd, açıq boz-

qonur, şoran boz-qonur, suvarılan boz-qonur və s.) ayrılır.  

Qranulometrik tərkibcə boz-qonur torpaqların üst qatı gilli 

və gillicəlidir. Profil üzrə fiziki gilin miqdarı 87-93%-dır. Bu 

torpaqların üst qatları çox zəif şorlaşmışdır. Lakin, asan həll 

olan duzların miqdarı profil üzrə aşağılara getdikcə tədricən, 

sonra isə kəskin surətdə artır, aşağı qatlarda duzlar çox toplanır. 

Torpağın üst qatlarında humusun miqdarı 1,5-2,5% təşkil 

edir. Boz-qonur şorakətli torpaqlar qranulometrik tərkibcə orta 

və ağır gillicəlidir. Humusun və ümumi azotun miqdarına görə 

bu torpaqlar adi boz-qonur torpaqlardan fərqlənir.  

Qarabağ düzünün şimal və şimal-qərb hissəsində şoranlı 

torpaq növləri talalar şəklindədir. Bu torpaqların üst qatında 

suda asan həll olan duzların miqdarı 0,25-0,60% olmaqla, alt 

qatlarda çoxalaraq 2,8-3,6%-ə çatır. 

Suvarılan boz-qonur torpaqlarda üst qat tünd rəng alır. 

Qranulometrik tərkibcə bu torpaqlar gilli, ağır gilli və orta 

gillicəlidir. Bir metrlik təbəqədə quru qalığın miqdarı 0,1-0,3%-

dir. Lakin, ikinci metr çox güclü şorlaşmışdır. Sulfatlı duzlar 

üstünlük təşkil edir. Bəzi yerlərdə təkrar şorlaşmaya təsadüf 

edilir.  

Çəmən torpaqları Qarabağ düzünün qərb və cənubi-qərb 

hissəsində yayılmışdır. Çəmən torpaqları tünd-çəmən, adi, açıq, 

mergelli yarım tiplərdən  ibarətdir. Bu yarım növlər də öz 
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növbəsində bir neçə obyektiv səbəblərdən (relyefdən, 

qranulometrik tərkibdən, şorakətləşmə, şorlaşma və bərkimə 

dərəcəsindən, kimyəvi tərkibindən, qrunt sularının səviyyə-

sindən, suvarmadan və s.) asılı olaraq bir sıra növ müxtəlifliyinə 

ayrılır. 

Tünd-çəmən torpaqların qranulometrik tərkibi gilli və gill-

cəlidir. Humusun miqdarı torpağın üst qatında 4,0-5,5%-dir. 

Aşağı qatlara getdikcə kəskin surətdə azalır. Bu torpaqlarda alt 

qatın yaxşı inkişaf etməsi humusun miqdarının çox olmasına 

səbəb olmuşdur. Üst qatlarda kalsium-karbonatın miqdarı 5-15%, 

alt qatlarda isə 15-25% təşkil edir.  

Tünd-çəmən torpaqlar şorlaşmamış və zəif şorlaşmış tor-

paqlardır. Duzlardan sulfatlı duzlar üstünlük təşkil edir. Çəmən 

torpaqlarının adi və açıq növləri tünd-çəmən torpaqlarından 

humusun az olması ilə fərqlənir. Çəmən torpaqları arasında mer-

gelli növlərə də təsadüf olunur. Bu torpaqlar qrunt sularının 

təsiri altında karbonatlı torpaq yaradıcı süxurlar üzərində 

təşəkkül tapmışdır. Asan həll olunan duzlardan sodalı 

şorlaşmaya aid olan HCO3 üstünlük təşkil edir. Burada sodalı 

şorakətlərdən tutmuş, sodalı sulfatlı şoran şorakətlərədə təsadüf 

olunur. Bu torpaqların bəzi xassələridə qənaətbəxş deyildir.   

Qarabağ düzünün iqlimi quru, qızmar yayı və mülayim qu-

ru qışı olan mülayim isti bozqır iqlimə aiddir. Qarabağ düzünün 

orta illik temperaturu 13,2-14,4
o 

C qədərdir. Ən isti ayda (iyul) 

orta aylıq temperaturu 25,0-26,8
o 

C-dək, ən soyuq ayın (yanvar) 

orta aylıq temperaturu 1,2-1,7
o 

C-dir. Yay aylarında ən yüksək 

temperatur 40
o 

C-yə çatır. 

İl ərzində şaxtasız günlərin sayı 242-252 gündür. Qar 

örtüyü qeyri-sabitdir və çox davam etmir. Vegetasiya dövründə 

fəal temperatur 4153-4630
o 

C-dək olur. Dağ ətəyinə doğru 

getdikcə fəal temperaturun miqdarı azalır. Yağıntının illik 

miqdarı 278-460 mm arasındadır. Ən çox yağıntı may və iyunda, 

ən az yağıntı isə yanvar və dekabrda düşür. İl ərzində yağmurlu 

günlərin sayı 80-ə çatır.  
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2.7. Gəncə-Qazax bölgəsi 

 
Gəncə-Qazax təbii iqtisadi bölgəsi respublikanın qərb his-

səsində yerləşir. Zonanın ərazisi qərb tərəfdən Xram çayının Kür 

çayına töküldüyü yerdən başlayır. Sağ tərəfdən aşağı Qarabağ 

kanalına qədər, Şimal tərəfi Kür çayına, cənub tərəfi isə Kiçik 

Qafqaz sıra dağlarının ətəyinə qədər uzanır. 

Ümumi sahəsi 1233 km
2
 olub, qərbdən Gürcüstan, cənubi-

qərbdən isə Ermənistan respublikasının ərazisi ilə hüdudlanır.  

Gəncə-Qazax zonasının ərazisi özünə məxsus müxtəlif iq-

lim şəraitinə malik olmaqla düzənlik, meşəlik və dağlıq sahələri 

əhatə edir. 

M.E.Salayevin, Ş.G.Həsənovun tədqiqatlarına əsasən 

Gəncə-Qazax düzündə çox az sahələrdə, bəzən talalar şəklində 

boz-qəhvəyi torpaqların başqa növləridə (qədimdən suvarılan 

şorakətləşmiş, suvarılan boz-qəhvəyi-çəmən, çəmən-boz-

qəhvəyi) yayılmışdır.  

 Bu zona iki böyük təbii rayona bölünür: 1. Kürətrafı ra-

yon; 2. Göyçə və Murovdağ silsiləsi və şimal-şərq yamaclarının 

tutduğu sahələrin təbii rayonları. 

S.A.Zaxarovun (1926), V.V.Akimtsevin (1928) və N.E.-

Bekeryeviçin  (1938)  məlumatlarına görə bu zonanın torpaqları 

tünd boz-qəhvəyi, açıq-şabalıdı torpaqlar tipinə malikdir. Qazax, 

Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Göygöl rayonlarının ərazisini 

bütövlükdə, Goranboy rayonunun isə bir hissəsini əhatə edir. 

Həmin ərazinin səthi Kür çayına tərəf maillidir. Burada 

düzənliklərin tutduğu sahələrin aşağı qatlarının əksəriyyətcə ağır 

gillicə və gilli allüvial-prolüvial çöküntülər təşkil edir. Bu 

zonanın ətəklərində mailli düzənliklərə təsadüf edilir. Kiçik Qaf-

qaz sıra dağlarından düzənliyə tərəf axan çaylar və sellər xeyli 

konus əmələ gətirmişdir. Zonanın yeraltı suları çox dərində 

yerləşir. Odur ki, yeraltı suların əksəriyyəti torpaq əmələ gə-

tirmə prosesində fəal iştirak etmir. Burada yeraltı sular az 

minerallaşmışdır. 
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Gəncə-Qazax bölgəsinin ümumi ərazisinin 666,3 min 

hektarı (54%) kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan o, 

cümlədən 142,6 min hektarı (11,6%) əkin sahəsindən, 403 min 

hektarı (32,7%) otlaqlardan, 131,1 min hektarı (10,6%) 

meşəlikdən, 62,6 min hektarı (5,1 %) çoxillik əkmələrdən, 62,9 

min hektarı (5,1%) becərməklərdən, 19,7 min hektarı (1,5%) 

həyatyanı sahələrdən və 467,1 min hektarı (37,8%) istifadəsiz 

torpaqlardan ibarətdir. Suvarılan torpaqların sahəsi 100000 hek-

tardan artıqdır. 

Gəncə-Qazax zonasının ərazisində şabalıdı, boz-qəhvəyi 

torpaqlar daha çox yayılmışdır. V.V.Akimtsevin məlumatlarına 

əsasən açıq-şabalıdı torpaqlara qranulometrik tərkibinə görə bir 

çox formada təsadüf edilir: 1. Açıq-şabalıdı qumral torpaqlar; 2. 

Gilli və ağır gillicəli torpaqlar; 3. Sodalaşmış gillicəli torpaqlar; 

4. Zəif gillicəli torpaqlar; 5. Açıq-şabalıdı, boz-qəhvəyi 

suvarılan torpaqlar. 

Açıq boz-qəhvəyi torpaqlar qranulometrik tərkibinə görə 

gilli və ağır gilli hesab olunur. Fiziki gilin miqdarı 56,5-65,2% 

arasında tərəddüd edir.  

Boz-qəhvəyi torpaqlar və onların müxtəlif növlərinin fiziki 

xassələri qənaətləndirici olduğuna görə kənd təsərrüfatı bitkiləri 

altında geniş  istifadə olunur. 

 Boz-qəhvəyi torpaqlar və onların müxtəlif növlərinin fi-

ziki xassəsi R.H.Məmmədovun məlumatına görə aşağıdakı-

lardan ibarətdir: şum qatında torpağın həcm çəkisi 1,18 q/sm
3
, 

şumaltı qatında 1,43 q/sm
3
, xüsusi çəkisi isə 2,83-2,92 q/sm

3
-dir. 

Ümumi məsaməlilik orta hesabla 54,8-62,4%, tarla rütubət 

tutumu 28,4-32,8%, su sızdırma qabiliyyəti isə saatda 111 mm-ə 

çatır.  

İri toz fraksiyalarının (0,25-0,01mm) yayılması 

qanunauyğun xarakter daşıyır. Bu fraksiyalar minimum 

miqdarda B qatında toplanır. Həmin torpaqların ana qatında 

suda asan həll olan duzlar yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 

torpaqlarda keçmişdə də duzluluq olmamışdır. Qrunt suyu 

torpaq səthindən 10-30 metr dərinlikdə yerləşməklə suvarma 

üçün yararlı olan Kür çayına axır. Yarğanların, kəhrizlərin və 
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özündən su keçirən çınqıllı təbəqələrin olması təbii drenlərin 

əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.  

Bu zonanın suvarma mənbələri Murovdağ, Şahdağ, Mur-

ğuz və Keçəldağdan (Kiçik Qafqaz) axan çay sularıdır. Bu 

sahələr İncəçay, Gorançay, Kürəkçay, Gəncəçay, Qoşqarçay, 

Şəmkirçay, Cəyirçay, Zəyəmçay, Tovuzçay, Ağstafaçay və s. 

çayların suyu ilə suvarılır. 

AzETPİ-nin mərkəzi təcrübə bazasının torpaqları uzun 

illərdir ki, bir çox tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif illərdə N.E.-

Bekaryeviç (1928), S.A.Zaxarov (1932), V.S.Zaytsev (1955), 

X.O.Güləhmədov (1956),  V.V.Akimtsev (1957) və 

A.N.Rozanov (1957), H.Ə.Aslanov (2012) genetik, morfoloji, 

qeomorfoloji, fiziki-kimyəvi, aqrokimyəvi və sair xüsusiyyətləri 

öyrənilmişdir. 

Həmin tədqiqatçıların aldıqları nəticələr göstərər ki, 

AzETPİ-nin Mərkəzi təcrübə bazasının torpaqlarında şum qatı 

(0-30sm) yüksək dərəcədə mədəniləşdirilmişdir. Torpağın su 

sızdırma qabiliyyəti isə ortadır. AzETPİ-nin Mərkəzi təcrübə 

bazasının torpaq örtüyü həm kimyəvi və həm də fiziki xassəsi 

etibarı ilə yüksək pambıq məhsuldarlığını təmin edir. 

Ġqlimi. N.V.Fiqurovski (1926) və E.M.Şıxlinskiyə (1949) 

görə Gəncə ətrafı ovalıqlar mərkəzi quru subtropik zonaya aid 

olub mülayim iqlimə malik olan kontinental rayondur.  
Buranın yayı qızmar, qışı quru və mülayim keçir. Qar örtüyü sa-

bit deyildir. Şaxtalar noyabr ayından başlayaraq aprel ayına və bəzən-

də may ayınadək müşahidə olunur. 

Pambığın vegetasiyası dövründə fəal temperatur 3760-4080
o 

C 

çatır ki, bu da Kür-Araz ovalığının digər düzənliklərinə nisbətən azdır. 

Pambığın vegetasiya dövrü ərzində havanın temperaturu Gəncə-Qazax 

zonasında respublikanın digər pambıqçılıq zonalarına nisbətən aşağı-

dır. Çoxillik orta temperatur bu zonada 11,8-18,6
o 

C arasında dəyişir. 

Ən yüksək temperatur iyul, avqust aylarında olur (35-36
o
C). Or-

ta aylıq temperatur iyul, avqust aylarında 23,7-25,6
o 

C arasında dəyişir. 

Orta illik yağmurların miqdarı 149-416 mm təşkil edir. Dağ-

ətəyinə tərəf getdikcə yağıntının miqdarı xeyli artır.  
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Gəncədə orta illik temperatura 13-14
o
 C-dir. Ən yüksək 

temperatur isə 35-37
o 

C-dir. Yağıntının miqdarı ən çox may, 

iyun aylarında, ən az isə yanvar, fevral aylarında olur. Yağmurlu 

günlərin sayı təxminən 70-75-dir. Gəncə-Qazax zonasında 

havanın orta illik nisbi rütubəti 70-80%-dir. Öz mürəkkəbliyi 

etibarı ilə pambığın səpindən kütləvi çıxış alınmasına qədər olan 

dövrdə davamsız yaz havası müşahidə edilir. Pambığın 

qönçələmə fazasına qədər olan inkişafı üçün hava sabit olmayıb 

tez-tez dəyişir. 

Qönçələmə fazasının başlanğıcında havanın hərarəti yük-

sələrək, isti yay havaları başlayır. Pambığın çiçəkləmə fazası 

Gəncə-Qazax  zonası üzrə adətən iyunun axırında və iyulun 

birinci yarısında başlayır, kütləvi çiçəkləmə dövrü davamlı quru 

yay havası şəraitində keçir. 

 

2.8. Naxçıvan MR-nin Arazətrafı düzənliyi 

 
Çox qədim tarixə malik olan Naxçıvan Muxtar Respub-

likası cənubi Qafqazın bir hissəsini tutur. Muxtar Respublikanın 

ərazisini təşkil edən dağlar Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin bir 

hissəsidir. Ərazi Orta Araz dağarası çökəkliyin cənub-şərq 

hissəsinin qurtaracağını tutmaqla   38
o
51′ və 39

o
47′ şimal en 

dairəsi və 44
o
46′ və 46

o
10′ uzunluq dairəsində yerləşir.  

           Respublikanın ərazisi şimal və şərqlə sərhəd xətti 

Sədərək düzənliyindən keçməklə, Ermənistanla və Dərələyəz 

silsiləsinin yüksəkliyi 3000 m-dən artıqdır. Dərələyəzdən cənub 

istiqamətdə Zəngəzur silsiləsindən qərbə ayrılan qollar Orta Araz 

çökəkliyinə tərəf uzanır. Orta Araz çökəkliyi Kiçik Qafqazda ən 

böyük çökəklik hesab edilir. Bu çökəkliyin bir hissəsi İran və Türkiyə 

respublikaları, sol sahildə yerləşən hissəsi isə Ermənistan respublikası 

və Naxçıvan ərazisində yerləşir. 
Muxtar Respublikanın ərazisinin ümumi sahəsi 5,2 min km

2
-dir. 

Buda Azərbaycanın ümumi ərazisinin 6,0%-dən  bir qədər çoxunu təş-

kil edir. Muxtar Respublikanın tərkibinə Sədərək, Şərur, Babək, Kən-

gərli, Culfa, Şahbuz və Ordubad inzibati rayonları daxildir. 
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Muxtar Respublika ərazisi iki böyük geomorfoloji vilayət-

lə səciyyələnir : 

1. Relyefin denudasiya formasının üstünlük təşkil etdiyi 

vilayət. Bu vilayət Dərələyəz, Qonur-Alagöz silsiləsinin qarışıq-

ları, Kiçik Qafqazın cənub-şərq  hissəsinin  dağətəyi  sahələri  

daxildir.  

2. Relyefin akkumulyativ formalarının üstünlük təşkil et-

diyi vilayət. Həmin vilayətə dağətəyi düzənliklər və Arazçayının 

vadiləri daxildir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, maili düzənliklər dəniz səviy-

yəsindən 700-1200 m yüksəklikdə yerləşməklə Arazçayı 

boyunca uzanır. Zonanın düzənlik relyef formasına malik 

olmasına baxmayaraq, burada mikrorelyef yaxşı nəzərə çarpır. 

Cənub-qərb və cənub-şərq istiqamətində qobular mövcuddur. Bu 

qobular Araz və Arpaçaya qədər əraziyə yayılırlar. Muxtar 

Respublika ərazisində maili düzənliklər dördüncü dövrün 

(allüvial, allüvial-prolüvial) və qismən üçüncü dövrün (gil, kon-

qlomerat, mergel, tuf, qum) çöküntüləri üzərində formalaşmışdır. 

S.A.Zaxarova görə Naxçıvan MR-nin aşağı zonası yəni 

Arazətrafı qurşağı 15-30 km enində olmaqla Araz çayının axa-

rına  paralel olaraq uzanır. Bu zonanı yerli çay dərələri, geniş 

dayaz qobular, qədim terraslar, kiçik və alçaq yaylalar habelə, 

güclü surətdə yayılmış yarğan yamacları əhatə edir.  

Burada, torpaq yaradıcı süxurlar üçüncü dövr yığıntılarıdır. 

Bunların hamısı bu və ya digər formada şorlaşmışdır. L.İ.-

Prilipkoya görə Arazətrafı düzənlik yarımsəhra yovşanı (Arte-

misia meyeriana Bess) ilə örtülmüşdür. Yovşan senozları ara-

sında quru bozqır bitkilərə də təsadüf edilir. Burada rütubətli 

yerlərdə və çayların subasarıında çəmən və bataqlıq bitkiləri 

inkişaf etmişdir.  

Məlumdur ki, torpaq əmələgəlmə prosesində və eləcə də 

torpaqların eroziya prosesinə məruz qalmasında iqlimin çox 

böyük rolu vardır. Muxtar Respublikanın iqlimi öz kontinen-

tallığı ilə ölkənin başqa rayonlarından fərqlənir. Soyuq qışı 

dayanaqlı qar  
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örtüyü olan, qızmar quru yayı, habelə yarımsəhra-bozqır 

xarakterli az miqdarda yağıntısı ilə fərqlənir (Ə.M.Şıxlinski). 

Naxçıvan MR torpaq örtüyü bir sıra tədqiqatçılar tərəfin-

dən öyrənilmişdir. S.A.Zaxarov göstərir ki, dağlıq ölkələrdə 

olduğu kimi Naxçıvan MR-da torpaq əmələ gətirən amillərdən 

ən başlıcası relyefdir. Burada hakim olan kontinental iqlim, 

şiddətli aşınmaya səbəb olmaqla bərabər torpağın əmələ gəlmə 

prosesinə də ciddi təsir göstərir. Naxçıvan MR-nin torpaq 

örtüyünə həm də insanın təsərrüfat fəaliyyəti ciddi təsir 

göstərmiş və onun xeyli dəyişməsinə səbəb olmuşdur. 

Ə.Q.Zeynalov (1955-1959) ilk dəfə olaraq Naxçıvan MR-in 

torpaq örtüyünün coğrafi yayılmasını öyrənmiş və ətraflı şəkildə 

xarakterizə edərək ərazini 15 torpaq tipinə və yarım tipinə ayır-

mışdır. Onun təsnifatına əsasən Arazətrafı düzəndə ən çox boz, 

çoxdan suvarılan boz, çəmən-boz, çəmən-şabalıdı, çoxdan 

suvarılan açıq-şabalıdı və onların növ müxtəliflikləri yayılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazətrafı düzənliyinin 

xarakterik iqlim xüsusiyyəti isti dövrün kəskin soyuqlarla 

(payızda) və soyuq dövrün kəskin istilərlə (yazda) birdən-birə 

əvəz olunmasından ibarətdir. Beləliklə, buranın iqlimi yazın tez 

gəlməsi, yayın qızmar və quru keçməsi, payızın isti və uzun 

sürməsi və qışın soyuq keçməsi ilə səciyyələnir. Yayın 

maksimum temperaturu çox yüksək olub bəzən 40-42
o 

C-yə ça-

tır.  

Arazətrafı düzənliyində yağmurların orta illik miqdarı 220-

551 mm arasında tərəddüd edir. Yağıntı əsasən yaz və qış 

aylarında olur. Ən çox yağıntı yazda (40%-ə qədəri), ən az 

yağntı isə yay və payız aylarına  duşməklə onların miqdarı 36-

40 mm arasında dəyişir. Sutka ərzində duşən yağmurların 

miqdarı 2-3 mm-ə çatır. Ən çox buxarlanma yay aylarında olur. 

Bu isə bir illik buxarlanmanın 60%-ni təşkil edir.  

Muxtar Respublika ərazisində iqlimə təsir edən mühüm 

amillərdən biri də ərazidə doluların düşməsidir. Belə ki, burada 

tez-tez düşən dolu kənd təsərrüfatına külli miqdarda ziyan vurur. 

Hidrometrik rejim göstərir ki, Naxçıvan MR-nin Arazətrafı 

düzənliyində iki mərhələ fərqlənir: 1) rütubətli və isti keçən 
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lakin, qısa müddətli yaz-payız mərhələsi; 2) quru qızmar keçən 

daha uzun sürən yay mərhələsi.  

Naxçıvan MR-nin Arazətrafı düzən və dağətəyi zonaları 

günəş radiasiyasının çoxluğu ilə fərqlənir. Burada xüsusi yeri 

Arazətrafı  zolaq tutur. Ə.İ.Şıxlinski və başqalarının məlumatına 

görə ən çox günəş işığının axını və istilik Naxçıvan MR ərazi-

sində Arazətrafı zolağa düşür. Yay mövsümündə il ərazində 

günəşli saatların sayı təxminən illik normanın 1/3-ni təşkil edir. 

Arazətrafı zonada 1200 m yüksəklikdə radiasiya balansı 45-50 

kkal/sm
2
, 2500-3000 m və daha yüksək olan sahələrdə 20-25 

kkal/sm
2
 və daha az olur. Bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, Naxçıvan MR-də radiasiya balansının cəmi Orta Asiyanı 

xatırladır. Relyef şəraitindən və atmosfer proseslərinin qarşılıqlı 

dövranı nəticəsində Naxçıvan MR ərazisində hakim küləklər 

yerli küləklərdir. İl ərzində Arazətrafında şərq istiqamətində 

əsən küləklər hakimlik edir (A.A.Mədətzadə, 1968). Küləyin 

orta surəti 1-5 m/san arasında dəyişir.  

Torpağın temperaturu kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

inkişafına təsir edən amillərdən biridir. Bu isə torpağın tipindən, 

rütubətin dərəcəsindən, qranulometrik tərkibdən və s. amillərdən 

asılıdır.  

Q.Q.Kavetskaya (1968) tərəfindən torpaqların orta aylıq 

temperatur xəritəsi tərtib edilmişdir. Bu xəritəyə görə qış 

aylarında (yanvar) torpağın orta aylıq temperaturu 1000-1500 m 

dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə 4-6
o
C təşkil edir. Buna 

müvafiq olaraq, iyul ayında 1000-1500 m dəniz səviyyəsindən 

yüksəklikdə torpağın temperaturu +32-35
o 

C arasında tərəddüd 

edir və Kür-Araz ovalığının rejiminə yaxındır. Buna 

baxmayaraq bu iki obyektin arasında kəskin fərq mövcuddur.  

Torpaq örtüyü boz, ibtidai-boz, çəmən-boz, çəmən, çəmən-

bataqlıq, çoxdan bəri suvarılan açıq-şabalıdı torpaqlardan və 

onlarla növ müxtəlifliklərindən ibarətdir. Növ müxtəliflikləri 

içərisində ibtidai-boz torpaqlar üstünlük təşkil edir. 

Bu torpaqlarda A və B qatları bir-birindən çox zəif ayrılır. 

B qatında zəif formalaşan ağgözcüklər müşahidə olunur. 
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İbtidai-boz torpaqların üst qatında humusun miqdarı 1,5%-i 

keçmir. Karbonatlar profil üzrə bərabər yayılmışdır. Lakin, B 

qatında bir qədər çoxdur. Çoxdan bəri suvarılan boz torpaqların 

üst qatında uducu kompleks qələvi torpaq kationları ilə doymuş-

dur. Udulmuş kalsiumun miqdarı üst qatda ümumi yekunun 

65,2%-ni təşkil edir. Bu isə dərinə getdikcə artır, maqnezium isə 

əksinə azalır. Udulmuş natrium 4,2-4,9%-dir. Bu da həmin 

torpaqların şorakətləşmədiyini göstərir. Bəzi yerlərdə şorakətvari 

torpaq növlərinə də təsadüf edilir. Bu torpaqlarda natriumun 

miqdarı udulmuş əsasların 20-25%-ni təşkil edir. 

Araz çayının subasarında və qədim terraslarda habelə başqa 

çayların subasarlarında boz-çəmən, allüvial torpaqlar yayılmışdır. 

Bu torpaqlar təbəqəli qranulometrik tərkibi, yüksək məsaməliliyi 

və zəif allüvial qatları ilə xarakterizə olunur.  

Bu torpaqların üst qatında humusun miqdarı 1,5-2,0% olub 

aşağı qatlara getdikcə azalır. Bütün profil karbonatlıdır. Udulmuş 

əsasların tərkibində udulmuş kalsium üstünlük təşkil edir. 

Maqneziumun miqdarı 13,0%, udulmuş natrium isə aşağı qatlara 

getdikcə çoxalır və  5,0-13%  təşkil edir.  
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III FƏSĠL. PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN ĠNKĠġAF 

FAZALARI VƏ BOTANĠKĠ TƏSVĠRĠ 

 

3.1. Pambıq bitkisinin inkiĢaf fazaları 
 

Pambıq bitkisi başqa çiçəkli bitkilərdə olduğu kimi, böyü-

mə və inkişaf prosesləri müəyyən qanunauyğunluq əsasında ge-

dir. Vegetasiya müddətində o, bir çox aralıq boyatma dövrünü 

keçirir. Bu dövrə faza deyilir. Məsələn: cücərtilərin torpağa 

çıxdığı dövr, ondan sonra əsl yarpaqların, budaqların və daha 

sonra digər orqanların əmələ gəlməsidir. Hər hansı fazanın baş-

lanması tarladakı bitkilərin ümumi sayının 50%-də  müşahidə 

edildiyi müddət  hesab olunur.  

Bütün bitkilərdə olduğu kimi pambıq bitkisinin də inkişafı 

xarici mühit amillərinin təsirindən asılı olaraq gedir. Bu amillərə 

atmosfer və torpaq daxildir. İqlim amilləri içərisində pambıq bit-

kisinin aparıcı amili temperatur  hesab olunur.  

Münasib şəraitdə səpilmiş çiyid 7-10 gündən sonra cücərir. 

Cücərtilər yüksək aqrotexnika və yüksək temperatur şəraitində 

inkişaf edir. Temperaturdan asılı olaraq cücərtilər torpaq səthinə 

tez və yaxud gec çıxır. Temperatur aşağı olduqda cücərtilər 

torpaq səthinə 20 günə çıxır. Çox aşağı olduqda isə çiyid 

torpaqda çürüyür. Bu dövrdən başlayaraq qönçələmə 

fazasınadək tarlada aqrotexniki tədbirlər yüksək səviyyədə 

keçirilməlidir. Belə ki, cərgəaralarının becərilməsi (alaqlara qar-

şı mübarizə), torpağın yumşaldılması bitkilərin inkişafını surət-

ləndirən amillərdəndir. Birinci əsl yarpaq açdıqdan qönçələmə 

fazasına qədər 25 gün, qönçələmədən çiçəkləməyə 35 gün, 

çiçəkləmədən yetişmə fazasına kimi 45-65 gün tələb olunur. 

Göstərilən müddətlər tez və gecyetişən pambıq sortlarına aid de-

yil. Bu müddət orta tezyetişən sortlar üçün hesablanmışdır.  

Buna görədə pambığın inkişafında, yarovizasiya və işıq 

mərhələlərinin başlanması, qurtarması haqqında ədəbiyyat mən-

bələrində olan məlumat bitkinin inkişafının bu və ya digər mər- 
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hələsi barədə tam və dəqiq təsəvvür yaratmağa imkan vermir. 

Temperaturdan və sortun  aqrobioloji xüsusiyyətlərindən asılı 

olaraq göstərilən müddət dəyişə bilər.  

Q.S.Zaytsevin fikrincə pambığın inkişaf fazalarını keçmə 

müddəti əsasən temperatur amillərindən asılıdır. Bitkinin xarici 

mühit amillərinə münasibəti haqda çoxsaylı tədqiqat işlərinin 

aparılmasına dair məlumatların olmasına baxmayaraq fazalar 

üzrə, inkişaf xüsusiyyətləri haqqında aparılmış tədqiqatlar azdır. 

Mövcud tədqiqatlara əsasən demək olar ki, bu bitkinin bütün 

faza və mərhələlərinin başlanması və qurtarması üçün yüksək 

temperatur lazımdır. Belə ki, 20-25
o 

C temperatur şəraitində 

yarovizasiya dövrü çox qısa müddətdə keçib qurtarır. 

A.İ.Şleyxerin məlumatına görə yarovizasiya mərhələsini 

keçirmək üçün səpiləcək çiyid sortundan və növündən asılı 

olaraq öz quru çəkisinin 60-80%-i qədər su və 25%-i qədər tem-

peratur tələb olunur. Müəllifə görə pambığın normal böyüməsi 

və inkişafı üçün optimal temperatur 26-30
o 

C, minimal 10-12
o 

C, 

maksimal isə 39
o 

C hesab olunur. 

Bitkinin işıq mərhələsini keçməsi üçün əsas şərtlərdən biri 

qısa günün olmasıdır. Monopodial budaqlı formaya malik 

pambıq sortlarında qısa günə təlabat çox, tezyetişən simpodial 

formalı sortlarda  isə azdır. 

Yarovizasiya dövrü tezyetişən sortlarda +15
o 

C tempera-

turda 20 günə, 25-27
o 

C temperaturda isə 5-6 günə başa çatır. 

Belə sortlarda işıq dövrü 18-20 gün, bəzəndə ondan çox müd-

dətə keçib qurtarır. Göstərilən mərhələlərin bir-biri ilə əvəz 

olunması üçün çiyidi torpağa səpdikdən vegetasiyanın sonuna 

qədər beş əsas faza keçirir: Çıxış fazası, əsl yarpaqların əmələ 

gəlməsi, qönçələmə (yaxud simpodial budaqların əmələ gəl-

məsi), çiçəkləmə və yetişmə fazası. Normal şəraitdə bitki əsas 

inkişaf fazaları arasında kiçik fazalarda keçirir. Kiçik fazalar bit-

kinin əsas fazadan növbəti fazaya keçməsini hazırlayır. Belə ki, 

yarpaqların əmələ gəlmə fazası gövdə üzərində filqə yarpaqların 

əmələ gəlməsi ilə başlayır. Qönçələmə fazası isə növbəti əsl 

yarpaqların əmələ gəlməsi başlayana qədərki dövrdə keçir. Bitki 
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üzərində 6-8-ci əsl yarpaq əmələ gəldikdən sonra, adətən 

dördüncü yeddinci yarpağın qoltuğunda  meyvə budağı əmələ 

gəlir. 

Birinci qönçənin görünməsi qönçələmə fazasının başlan-

masını göstərir. Bu fazadan sonra gələn növbəti faza çiçəkləmə 

fazasıdır. Bu fazanın başlanmasına qədərki dövrdə əsas gövdə 

üzərində sonrakı simpodial budaqların görünməsi üçün bütün 

dövr qısa vaxt keçirir. 9-11-ci simpodial budaqlar göründükdə 

normal böyümə və inkişaf şəraitində birinci simpodial budağın 

birinci buğumunda ilk çiçək açır. Bununla da çiçəkləmə fazası 

başlayır.  

Çiçəkləmənin əvvəlindən növbəti fazanın-yetişmənin 

əvvəlinədək pambıq bitkisi çiçəkləmənin qısa növbəsi kimi kiçik 

dövrlər keçirir. Yetişmənin əvvəlindən vegetasiyanın sonunadək 

kiçik dövrlər yetişmənin qısa növbəsi olacaqdır. Çiçəkləmə əsas 

gövdə üzərində aşağıdan yuxarı 17-18-ci simpodial budağa 

çatdıqda birinci simpodial budağın birinci buğumunda olan qoza 

açır. Bu da yetişmə fazasının başlandığını göstərir.  

Bu fazada olan qısa dövrlərin miqdarı qozaların açılmağa 

başladığı vaxtdan, sortdan, aqrotexniki tədbirlərdən və hava şə-

raitindən asılıdır. İnkişaf mərhələsinin və vegetasiya dövrünün 

müddəti pambığın bioloji xüsusiyyətlərindən (gec və ya 

tezyetişkənliyindən), cücərmə şəraitindən asılıdır. Yəni, bitkiyə 

nə qədər yüksək aqrotexnika tətbiq olunarsa, inkişaf mərhələləri 

bir qədər qısa olar və ya əksinə. 

İnkişaf mərhələləri dövründə bitkidə gedən biokimyəvi və 

fizioloji dəyişikliklərin tədqiqi ilə məşğul olan alimlərin fikrincə 

yarovizasiya prosesi nəticəsində çiyiddə maddələr 

mübadiləsiartır. Yarovizasiya və işıq dövrünün keçdiyi müd-

dətdə bitkinin həyatında müxtəlif qida elementlərinin və işıq-

lanma intensivliyinin çox böyuk əhəmiyyəti  vardır. 
Məsələn: torpaqda fosfor çatışmadıqda qönçə bağlama prosesi 

ləngiyir, azot çatışmadıqda isə bu fikri demək olmaz. Yarovizasiya 

mərhələsindən sonra gələn  işıq mərhələsi iki-üç aya kimi davam edir. 

İşıq mərhələsinin müddəti bir çox amillərdən o, cümlədən irsiyyətdən, 

bioloji xüsusiyyətlərdən, yetişmə dərəcəsindən, xarici şəraitdən,  
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xüsusi ilə qönçələrin sayından asılıdır. Pambıq bitkisində işıq 

mərhələsi qönçələmə fazası başlandıqda tamamlanır. 

W.W.Carner, H.A.Allard pambığın normal böyüməsi və 

inkişafı üçün xarici şərait amillərinin təsirini öyrənmiş və işıq 

amilini əsas amil kimi göstərmişlər. Onlar pambığın növlərinin 

müxtəlif işıq rejimi tələb etmələrini müəyyən etmiş və bu 

xüsusiyyəti fotoperiodizm adlandırmışlar.  

İşıq mərhələsinin keçməsi və onun bitkilərdə yaratdığı də-

yişikliklər bitkinin bar orqanlarının kütləvi surətdə tökülməsinə 

səbəb olur. Tədqiqat məqsədi ilə pambıq kolunun işığını 23 gün 

kəsdikdə qönçə və körpə qozalar kütləvi surətdə tökülmüş, puç 

toxumlu qozalar daha çox olmuşdur.  

Çoxsaylı tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, pambıq bit-

kisi işıq mərhələsini keçmək üçün uzun gecə, qısa gün lazımdır. 

Pambığın bara düşməsi üçün qısa gündən başqa yüksək işıq 

intensivliyidə lazımdır. Qönçələmə fazasından sonra bitkinin 

işıq amilinə olan təlabatı get-gedə sönür. Deməli, işıq dövrünün 

başa çatması və qönçələrin əmələ gəlməsi üçün, intensiv 

işıqlanmadan başqa yüksək temperatur (25
o
 C və daha çox) tələb 

olunur.  

 

3.2. Pambıq bitkisinin botaniki təsviri 
 

Pambıq bitkisi öz təbiətinə görə ağac formalı çoxillik bit-

kidir. Lakin, onun birillik növləri də vardır. Bəzi növlərin hün-

dürlüyü 6-7 m və nadir hallarda 10-20 m-ə çatır. Bu bitki Mal-

vacea (əməköməcilər)  fəsiləsinə mənsub olub, Gossypium 

cinsinə aiddir. «Gossypium» sözü latın sözü olub mənası pam-

bıq verən ağac deməkdir. Bir çox tədqiqatçıların fikrincə pambıq 

70-100 milyon il əvvəl yəni, tabaşir dövrünün ikinci yarısında 

əmələ gəlmişdir. P.M.Jukovskiyə görə pambıq bitkisi tabaşir 

dövründən də əvvəl əmələ gəlmişdir. Onun xalq təsərrüfatı əhə-

miyyətini nəzərə alaraq bu bitkinin  növlərinin təsnifatını 

yaratmaq məsələsi qarşıya qoyulur. Canlı orqanizmlərin elmi 

təsnifatının banisi Karl Linneyə qədər pambıq bitkisinin təsnifatı 

olmamışdır. 
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Bu dövrə qədər çox sadə və tam olmayan bir neçə formalar 

mövcud idi. O, vaxtlar pambıq bitkisini ona yaxın olan cinslərlə 

qarışıq salırdılar. Çox vaxt pambığı bambaks fəsiləsinə mənsub 

edirdilər. Onun gossypium və herbaceum növünü ilk dəfə 1537-

ci ildə Ruellus təsvir etmişdir. Pambıq bitkisinin təsnifatını ilk 

dəfə Bogen (1623) vermişdir. O, pambığı Gossypium cinsinə aid 

etməklə onun dörd növünü: Gossypium herbaceum, Gossypium 

arboreum, Gossypium barbadense və başqa ailəyə aid olan Bam-

baksi qeyd etmişdir. Turnefor (1719) isə Bogenun yazdığı dörd 

növdən başqa iki naməlum növü də ora daxil etmişdir. 

K.Linney üç növ pambığı Gossypium herbaceum, 

Gossypium arbareum və Gossypium barbadenseni ilk dəfə qeyd 

etmiş, 1763-cü ildə Gossypium hirsutumu, 1767-ci ildə isə 

Gossypium relikiozum növünü əlavə etmişdir. K.Linney 

pambığın morfoloji əlamətlərinə əsasən Gossypium cinsini 5 

növə ayırmışdır. Gossypium herbaceum, Gossypium arboreum, 

Gossiypium hirsutum, Gossypium relikiozum və Gossypium 

barbadense. Linneydən sonra Gossypium cinsinin təsnifatını da-

nimarkalı Ror vermişdir. Ror çiyidin tüklülük dərəcəsini  nəzərə 

almış və bu əlamətə görə pambıq cinsini dörd qrupa bölmüşdür. 

O, 34 müxtəlif pambıq formalarını və 29 sort müxtəlifliyini 

müəyyən etmişdir. 

Rordan sonra Todaro (1863) topladığı çoxlu pambıq növ-

ləri əsasında yeni təsnifat tərtib etmişdir. O, morfoloji  əlamət-

lərə istinad edərək mədəni pambıq növlərinin yabanı əcdadlarını 

müəyyən etmişdir. Todarodan sonra Tarlatorun (1866) təsnifatı 

ortaya çıxdı.Tarlatorun təsnifatı nisbətənTodaronun təsni-

fatından sadə olduğuna görə müəyyən müddət qəbul edilmişdir.  

1907-ci ildə Uott Gossypium cinsinin yeni təsnifatını ver-

mişdir. O, vaxtlar bu təsnifatdan geniş istifadə edilmişdir. Uott 

öz təsnifatını bir neçə dəfə təkmilləşdirmiş və hər dəfə də ora 

yeni-yeni növlər əlavə etmişdir. Nəhayət o, yenidən 12 növ 

əlavə etməklə onların sayını 41-ə çatdırmışdır. Uottun təsnifatı 

süni idi. Onun əsasını dəyişkən və ümumiləşdirilmiş nişanələr 

təşkil edirdi. 
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Q.S.Zaytsevdən başlayaraq pambığın təsnifatı ilə məşğul 

olan alimlər Gossypium cinsinin  təsnifatında pambığın morfo-

loji  nişanələri  ilə yanaşı onda gedən fizioloji, sitoloji prosesləri 

və coğrafi ərazilərdə təbii yayılmış formaları da nəzərə almışlar. 

Q.S.Zaytsev öz təsnifatını yalnız mədəni pambıq növləri 

üzərində tərtib etmişdir. Hər tərəfli təhlildən sonra Q.S.Zaytsev 

mədəni pambıq növlərini Yeni Dünya və Qədim Dünya 

pambıqları adlanan iki qrupa bölmüşdür. Sonralar bu qrupların 

hər birini coğrafi ərazidə yayılmasına, morfoloji və digər əlam-

ətlərinə görə yenidən iki yarımqrupa bölmüşdür. Q.S.Zaytsevin 

işi pambıqçılıqda böyük irəliləyiş olmaqla, Gossypium cinsinin 

sistemləşdirilməsi də yenilik idi. Lakin, onun təsnifatında da 

prinsip etibarı ilə düzgün olmayan bir çox hallar mövcud idi. 

Məsələn: Q.S.Zaytsev hesab edirdi ki, Qədim Dünya və Yeni 

Dünya pambıqları genetik cəhətdən bir-birindən çox uzaq 

olduğu üçün onlar hibridləşib nəsil verə bilməzlər. Lakin, 

Q.S.Zaytsevin şagirdləri S.S.Kanaş və F.M.Mauer təkrar cüt-

ləşdirmə və hibridləşmə nəticəsində bar verən hibridlərin alın-

masının mümkün olduğunu sübut etmişlər. 

Q.S.Zaytsevin işindəki bəzi qüsurlara baxmayaraq onun 

təsnifatı çox dəyərli olmuşdur. Qossypium cinsinin təsnifatında 

Harland, Robert və Xatçinson Zaytsevin mədəni pambıqları 

qruplara bölməsini qəbul edərək, bir çox yeni yabanı pambıq 

növlərini də əlavə etmişlər. 

Lakin, bu alimlər öz işlərində birtərəfli sito-morfoloji nişa-

nələri əsas götürərək xromosomların sayı, mədəni və yabanı 

pambıqlar arasında qəti sərhəd qoyduqları üçün onlar da qəbul 

edilməmişdir.  

Yeni Dünya qrupunu Mərkəzi Afrika və Cənubi Amerika, 

Qədim Dünya qrupunu isə Afrika və Hind-Çin yarım qruplarına 

ayırmışlar. Q.S.Zaytsevin işi Gossypium cinsinin sistem-

ləşdirilməsində yenilik idi. Q.S.Zaytsevin işindəki bəzi qüsurlara 

baxmayaraq o, çox dəyərli  idi.  

 H.H.Konstantinovun (1939) müvəqqəti  təsnifatında Gos-

sypium cinsi dörd bölməni təşkil etməklə 16 növə ayrılır. Müəl- 



94 

 

lif pambığı  mədəni və yabanı növlərə ayırmır, ancaq xromo-

somların sayını və pambığın coğrafi yayılmasını nəzərə alır. 

H.H.Konstantinovun təsnifatı öz dövründə ən yaxşı təsnifat 

hesab olunmuşdur. 

 

3.3. Pambıqçılığın inkiĢafında yeni mərhələ 
 

Biologiyanın, xüsusilə də pambıq bitkisinin təsnifatının 

öyrənilməsində yeni mərhələ birinci dünya müharibəsi qurtar-

dıqdan sonra zəifləyən və durğunluq dövrünü yaşayan bir çox 

ölkələrdə aparılmışdır. 

Kənd təsərrüfatını o, cümlədən pambıqçılığı inkişaf etdir-

mək, qısa bir zamanda ölkəni pambıq lifi ilə təmin etmək kimi 

əsas vəzifələr qarşıya qoyuldu. 

1920-1921-ci illərdə pambıqçılığı bərpa etmək üçün Sovet 

Dövlətinin banisi V.İ.Lenin pambıq əkilən rayonlarda suvarma 

ilə bağlı bir sıra fərmanlar imzaladı. Verilmiş tapşırıqlara 

müvafiq olaraq geniş miqyasda elmi-tədqiqat işlərinə başlandı. 

Sort və toxum resursları get-gedə təkmilləşdirildi. Pambıq 

bitkisinin canlı formalarının, müxtəlifliklərinin, morfoloji, 

bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinin təcrübələrdə hər tərəfli 

öyrənilməsinə başlandı.  

Pambıq bitkisinin müxtəlif növ və formalarının hibridləş-

dirilməsi üzrə aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri xüsusilə əhə-

miyyətli olmuşdur. Bu işi ilk dəfə Q.S.Zaytsev aparmış S.S.-

Kanaş, N.N.Konstantinov, S.P.Podyapolski, V.J.Kokuyev və b. 

tərəfindən davam etdirilmişdir. 

A.Q.Nikolayeva ilk dəfə olaraq 1922-ci ildə müxtəlif for-

malarda xromoson sayının dəqiq hesablamalarını aparmış və 

müəyyən etmişdir ki, Yeni Dünyanın mədəni pambıqlarında  

xromosomların somatik sayı 2n=52, Qədim Dünya pambıqla-

rında isə 2n=26 olmuşdur.  

A.Q.Nikolayevanın bu göstəriciləri 1923-cü ildə Q.S.Zayt-

sev,  1924-cü ildə isə Denqem və b. tədqiqatçılar tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmiş və təsdiq edilmişdir. 
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Aparılan yeni tədqiqat işləri dünya pambıqlarının botaniki 

müxtəliflik barədə olan fikirlərə qarşı sərt dönüş yaratdı və Q.S. 

Zaytsevə imkan verdi ki, pambıq bitkisinin təsnifatının yeni 

sxemini dərc etdirsin (1925-1928). İlk dəfə olaraq Q.S.Zaytsev 

tərəfindən pambıq bitkisinin qruplara bölünməsi sxemi verilmiş-

dir. Bu sxemdə Q.S.Zaytsev qrupların  xüsusiyyətləri haqqında 

qısa məlumat verir, qrupa aid olan və ədəbiyyatda ən çox rast  

gəlinən növləri göstərir. O, növlərə yenidən baxılmasını təklif 

edir. Bu yanaşma yəni, növ tərkibinə yeni baxış F.M.Mauerə 

növlərin çox məhdud sayda olmasına gətirib çıxaracağını təxmin 

etmək üçün xeyli əsas verdı. Q.S.Zaytsev Gossypium cinsinin 

(1928) mədəni pambıq bitkisinin əsas qruplarının təsnifatını 

həmin sxemlə vermişdir. Sonradan bu sxem tamamlanmış 

şəkildə aşağıdakı kimi verilmişdir. 

I qrup Yeni Dünya pambıqları; yarımqrup Orta-Amerika 

və Cənubi-Amerika; 

II qrup Qədim Dünya pambıqları; yarımqrup Afrika və 

Hindi- Çin.                            

Q.S.Zaytsev bu sxemdə pambıq bitkisinin yalnız ümumi 

ekoloji xüsusiyyətlərini göstərmiş, qrup və yarımqrupun hər 

birinə görə yayılmasının «əsas areallarını» aydın morfoloji 

diaqnozlarını, həmçinin morfoloji əlamətlərin dəyişkənlik sxe-

mini vermişdir. O, ilk dəfə olaraq aydın və dəqiq şəkildə əsas 

qrupların və yarımqrupların fizioloji yerləşmə dərəcəsini 

müəyyən etmişdir. Q.S.Zaytsev sübut etmişdir ki, Qədim 

Dünyanın «yarımqrupu» demək olar ki, Yeni Dünyanın «yarım-

qrupları» kimi fizioloji cəhətdən biri-birindən xeyli fərqlənir. 

Bununla yanaşı o, özündən əvvəl olan Uott, Qammi və Tarlato-

run buraxdığı bəzi səhfləri aşkar etmiş, bu səhflərin mahiyyətini, 

səbəblərini açıqlamış və morfoloji meyarlardan birtərəfli və 

yanlış istifadə edərək Uottun təsnifatının süni olduğunu göstər-

mişdir. Q.S.Zaytsev pambıq bitkisini iki əsas qrupa: Qədim və 

Yeni Dünya qruplarına bölmüşdür. 

Bu bölgü əvvəldə mövcud idi. Lakin, bu məsələdə kifayət 

qədər aydınlıq yox idi. Ədəbiyyat məlumatlarında bunun əksinə 

olan  
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fikirlər yayılmışdır. Bu fikir yeni dünya pambıqlarının bəzi 

formalarının əmələ gəlməsini yəni, G.hirsutum, G.punctatium, 

G.microcarpum və başqa Qədim Dünya pambıqlarının 

formalaşmasını göstərirdi.  

Q.S.Zaytsev həmçinin Qədim Dünya pambıqlarını iki müs-

təqil yarımqruplara bölmüş və onların hər birinə görə yayıl-

manın ilkin coğrafiyasını və başlanğıc yerləşmə ərazisini təyin 

etmişdir: Asiyada  G.arboreum, Afrikada G.herbaceum.  

Qədim Dünya pambıq növlərinin qruplaşdırılması Q.S.-

Zaytsevin çox böyük uğuru hesab olunur. Ondan əvvəl nə Par-

latore, nə Todaro, nədə Uotta onları qruplaşdıra bilməmişdir. 

Belə ki, G.arboreumun çoxlu sayda formasının olması və G. 

herbaceumun formalarına morfoloji cəhətdən çox oxşar olması 

həmişə böyük çətinliklər yaratmışdır.  

Q.S.Zaytsev müəyyən etmişdir ki, oxşarlıqların olmasına 

baxmayaraq, birinci yarımqrupun formaları ikinci yarımqrupun 

formalarından bir sıra morfoloji əlamətlərinə görə seçilməsidir. 

Zaytsev herbaceum növünün arboreumdan, hirsutum növünü isə 

barbadensedən fərqləndirmək üçün qozanın səthinin (hamar və 

qabarıq) böyük diaqnostik əhəmiyyətini təyin etmişdir.  

Q.S.Zaytsev növlərin morfologiyasını çox dərindən öyrə-

nərək, 1923-cü ildə A.J.Belov, S.P.Podyapolski və b. həmkar-

larının iştirakı ilə dörd müxtəlif pambıq növlərinin hibrid-

ləşməsinə dair çoxsaylı təcrübələr qoymuş və müəyyən etmişdir 

ki, morfoloji cəhətdən, oxşarlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq 

valideyin formaları, herbaceum x arboreum, hirsutum x 

barbadense hibridləri birinci nəsildə güclü və məhsuldar olur. 

Lakin, sonrakı nəsillərdə məhsuldarlıq dərəcəsinə görə xeyli 

fərqli formalar verir. Həmçinin, müxtəlif törəmələr, eybə-

cərliklər və uzaq növarası hirbridlərə xas olan digər hallar da 

olur. Beləliklə, müəyyən olunmuş morfoloji meyarlar fizioloji 

yönümdən də yoxlanılmışdır. 

 Q.S.Zaytsev sübut etmişdir ki, G.herbaceum növü Afrika, 

G.arboreum isə Asiya mənşəlidir. Lakin, ondan əvvəl belə hesab 
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edilirdi ki, Qədim Dünya pambıqları Asiya mənşəlidir. 

Q.S.Zaytsevin bu fikri aydın və doğru olmasına baxmayaraq 

hələ də bəzi xarici alimlər məs: Xatçinson (1947) tərəfindən 

qəbul olunmayıb. Hətta Uott da öz sonuncu işlərinin birində 

(1926) bütün Qədim Dünya pambıqlarının Asiyadan deyil Af-

rikadan olduğunu söyləmişdir. Lakin, bu fərziyəni Uott tam 

əminliklə söyləməmişdir.  

Yeni Dünyanın mədəni pambıqlarını da Q.S.Zaytsev iki 

yarımqrupa Orta Amerika və Cənubi Amerika yarımqruplarına 

bölmüş, onların ilkin areallarını təyin etmişdir. Bu pambıqların 

mənşəyi, yayılması və təsnifatı Todaro və Uott tərəfindən xeyli 

dolaşdırılmışdır. Onlar bu pambıqları mövcud olmayan növlərə 

bölmüş və bu «növlər» öz sistemlərinin müxtəlif süni 

«bölmələrinə» aid etmişlər.  

Q.S.Zaytsev pambığın dünyada olan müxtəlifliklərinin öy-

rənilməsini dərinləşdirmək imkanına malik olmadı və geniş 

təsnifatını yarada bilmədi. Onun sonuncu işi (1928) sadəcə 

olaraq, pambığın sistemləşdirilməsinə dair apardığı tədqiqatların 

əhəmiyyətli nəticələri oldu. 

Q.S.Zaytsevin işində bir sıra səhvlər də vardır. Bu səhvlər  

nəzəri baxışların yanlışlığı, digər tərəfdən isə bütün pambq 

müxtəlifliyinin kifayət qədər öyrənilməməsi ilə əlaqələndirilir. 

Bu səhvlərdən biri Uotta sisteminin birinci bölməsini təşkil edən 

«qeyri-həqiqi pambıqlar» adlanan yabanı növlərinin Gossypium 

cinsinndən çıxartması olmuşdur.  

Bitkilərin eksperimental təcrübədə öyrənilməsi nəticəsində 

müəyyən olmuşdur ki, Zaytsevə görə yalnız G.kirkii Mast 

növündən başqa qalan bütün pambıq növləri şübhəsiz olaraq 

Gossypium cinsinə aiddir. Yəni, əsl pambıqdır. Bu səhv Q.S.-

Zaytsevə pambığın evoluyasiyası və onun ekoloji təbiətini 

düzgün anlamağa mane oldu. Onun becərilən mədəni pambıq 

növləri bölməsi də yanlış, sxematik alınmışdır. Onun fikrincə 

Qədim Dünya pambığının iki diploid yarımqruplarına paralel ol-

araq, Yeni Dünyanın iki paralel yarımqrupları vardır. Bu 

yarımqrupların ümumi oxşarlığı bir sıra əlamətlərin (səthin 
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nahamar olması, qozalarda yuvaların forması və sayı, 

yarpaqların rəngi və forması və s.) olması ilə təyin edilir. Bu 

əlamətlər həm Hind-Çin və Cənubi Amerika həm də Afrika və 

Orta Amerika yarımqruplarında da müəyyən olunmuşdur. 

Sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, «yarımqrupların» morfoloji 

oxşarlığı hər hansı yaxın filogenetik əlaqələrin göstəricisi deyil. 

Belə ki, Qədim və Yeni Dünya pambıqları çox uzun geoloji 

dövrlər ərzində məhdudlaşdırılmış və müxtəlif qitələrdə mövcud 

olmuşdur. Q.S.Zaytsev (1925,1928) növün bioloji anlayışına da 

öz münasibətini bildirməmişdir. Onun bəzi ifadələrindən aydın 

olur ki, öz yarımqruplarını müəyyən növlərlə eyniləşdirirdi. 

Məs: Afrika yarımqrupunu G.herbaceum növü ilə, Hindi-Çin 

yarımqrupunu G.arboreum, Orta Amerika yarımqrupunu 

G.hirsutum, Cənubi Amerika yarımqrupunu isə G.barbadense 

növü ilə eyniləşdirirdi. Artıq aydın olur ki, növ nə hesab edilmə-

lidir və Gossypium cinsinin növ tərkibinin nə cür olması barədə 

olan suallar Zaytsevə çətin gəlirdi. Buna görə də o, qrup və 

yarımqrup anlayışları ilə kifayətlənirdi. 

Q.S.Zaytsev yanlış olaraq G.purpurascens (G.truicuspida-

tum) növünün formalarını vegetativ orqanların morfoloji əlamət-

lərinə əsaslanaraq, qismən Orta Amerika, qismən də Cənubi 

Amerika yarımqruplarına aid etmişdir. Cənubi Amerikadan olan 

az tanınan yabanı G.mustelinum Miers növünü isə bir qədər 

şübhə ilə Orta Amerika yarımqrupuna, yeni G.hirsutum növünə 

aid etmişdir. Baxmayaraq ki, bu növ müstəqildir və sonuncudan 

yaxşı inkişaf etmişdir. Bu cür çoxxromosomlu G.tomentosum 

Nutt növü (Havay adalarının endemiki) Yeni Dünyanın bütün 

çoxxromosomlu formaları ilə çarpazlaşmasına baxmayaraq, 

Q.S.Zaytsev səhvən Gossypium cinsindən tamamilə çıxarmışdır. 

Canlı olaraq o bu növü öyrənməmiş  hətta görməmişdir. Elə bu 

cür də səhv edərək, orjinal forma olan G.darwinii Wattda 

çıxarılmışdır. Zaytsev bunuda eksperimental şəraitdə 

öyrənməmişdir. Nəticədə, Mauer təcrübələrlə sübut etdi ki, bu 

G.barbadense növünün yabanı  formasıdır.  
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Beləliklə, F.M.Mauer tərəfindən aparılan tədqiqatların 

davam etdirilməsi və digər tədqiqatçıların təsdiq etdikləri əlavə 

məlumatların nəticəsi göstərir ki, pambıq bitkisinin növləri 

arasında cinsin növ tərkibi və qohumluluq əlaqələri Zaytsevin 

təsəvvür etdiyindən xeyli mürəkkəbdir. Cinsin növ tərkibi həm 

mədəni, həm də yabanı növlərin sayına və müxtəlifliliyinə görə 

müqayisə olunmaz dərəcədə zəngindir.  

Yeni Dünyada iki çoxxromosomlu (hirsutum və barba-

dense) növ deyil, beş xromosomlu G.hirsutum L., G.tricuspi-

datum Lam, (G.purpurascens Poir), G.barbadense L., G.muste-

linum Miers və G.tomentosum Nutt növlərinin mövcud olduğu 

aşkar edilmişdir. Birinci üç növ mədəni becərilən, sonuncu iki 

növ isə yabanıdır. Bir neçə azxromosomlu yabanı növlər ta-

pılmış və təsdiq edilmişdir. Təyin edilmiş bu bitki növləri 

morfoloji və bioloji xüsusiyyətlərinə görə müxtəlifdir, çoxxro-

mosomlulardan xeyli fərqlənir və onlarla tez-tez çarpazlaşır. Bu 

çarpazlaşmalardan alınan  hibridlər isə çox güclü və qismən 

məhsuldar olur.  

Əldə edilən məlumatlara əsasən F.M.Mauer güman edir ki, 

Qədim Dünyada cinsinə görə iki becərilən növ deyil üç növ 

vardır: Afrikada G.herbaceum L., Asiyada G.arboreum L. və 

sərbəst Madaqasqarda G.perrieri (G.soudanense  Watt R.R.). 

Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, Qədim Dünyanın becə-

rilən pambıq növləri Paleotropik vilayətin bir sıra yabanı növləri 

ilə müəyyən dərəcədə qohumluq əlaqələri vardır. Onlardan 

bəzilərinin təcrübədə öyrənilməsi göstərmişdir ki, bu Gossypium 

növləridir.  

Endemik qrupun Avstraliya növlərinin öyrənilməsi sovet 

alimi F.M.Mauer tərəfindən aparılmış və bu nəticəyə gəlmişdir 

ki, bu qrup da Gossypium cinsinə daxil edilməlidir. Beləliklə, 

F.M.Mauerin konsepsiyasında Gossypium cinsi Q.S.Zaytsevin 

qeyd etdiyi kimi 4 mədəni növdən deyil və 35 yaxşı növdən 

ibarətdir. Onlardan 5-i mədəni pambıqçılıqda geniş yayılmış, 2-

si az ölçüdə olsa da becərilmiş, 28-i isə yabanı növlərdir.  

F.M.Mauer yazırdı hazırda bizə məlum olan Gossypium 

cinsi güclü üç qrupdan (yarımcinslərdən) ibarətdir. Bunlar 



100 

 

Paleotropik, Neotropik və Avstralya qruplarıdır. Bunların hər 

birinə on və daha çox növ daxildir. 

Yabanı formalara və onların biologiyasına məhəl qoyma-

dan, vegetasiya dövrü kifayət qədər uzun olmayan anormal şə-

raitdə yalnız mədəni formaları öyrənməklə Zaytsev belə bir 

yanlış nəticəyə gəlmişdir ki, pambıq mezofitdir. 1928-ci ildə 

Q.S.Zaytsev yazırdı «Uzun ömürlü və mezofitlərə aid olduğuna 

görə pambıq bitkisinin nəmliyə böyük ehtiyacı var və il boyu su 

ilə təmin edilməlidir. İl boyu kifayət qədər yağmur olan yerlərdə 

bitki nəmliklə tam təmin olunduğuna görə fasiləsiz olaraq 

çiçəkləyir və məhsul verə bilir». 

F.M.Mauer tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, 

becərilən növlər də daxil olmaqla, pambığın bütün növləri 

müəyyən dərəcədə kserofitləşmiş tropofit olmuşdur. Onların 

inkişafı, ritmikliyi, suya, istiliyə, işığa və mineral qidalanmaya 

olan təlabatı müvafiq olaraq yaxşı ifadə edilmişdir. 

Gossypium növləri arasında cinsi əlaqələrin olduğu barədə 

Zaytsevin təsəvvürləri natamam və yanlış idi, demək olar ki, 

onları təkzib edirdi. Eksperimental tədqiqatların göstərdiyi kimi, 

Gossypium növləri arasında çarpazlaşma, növarası hibridlərin 

məhsuldarlığına daha çox təsir edir. Cinsi əlaqələrin imkanları 

isə müqayisə olunmaz dərəcədə genişdir. Q.S.Zaytsev bunu bu 

cür təsəvvür etmirdi. Bunu ilk dəfə S.S.Kanaş (1932) müxtəlif 

xromosomlu mədəni pambıq növlərinin hibridləşməsi üzrə apa-

rdığı təcrübələr yolu ilə təsdiq etmişdir. Daha sonra, növarası və 

uzaq növdaxili hibridləşmə üsulu sovet seleksiyaçıları 

(S.S.Kanaş, A.J.Avtonomov və b.) tərəfindən pambığa dair 

praktiki seleksiya işində istifadə edilmişdir. 

Mədəni pambıqların evolyuasiyasını əsaslandırarkən Q.S.-

Zaytsev həmin dövrdə geniş yayılmış avtogenetik konsepsiya 

hesab olunan «mənşə mərkəzləri» və «homoloji sıralara» əsas-

lanmış və əldə rəhbər tutmuşdur.  

Bu metofiziki konsepsiyaları sonralar İ.V.Miçurin 

materialist genetikası ilə rədd etmişdir. Onun canlı 

orqanizimlərin evolyuasiyası haqqında olan elmi təsəvvürləri 

kökündən dəyişdi.  
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Bu böyük və prinsipial səhvlərin, çatışmamazlıqların olmasına 

baxmayaraq, Zaytsevin işi öz vaxtında pambığın və onun sis-

tematikasının tanınması üçün müəyyən maraq yaratmışdır. To-

daro, Uott və b. mədəni pambıqların köhnə təsnifatını nə dərə-

cədə yersiz və süni olduğunu göstərməklə Zaytsev mədəni pam-

bığın sistematikasında kök salmış ənənəvi lakin, yanlış olan 

təsəvvürləri təkzib etmişdir. 

Beləliklə, pambıqçılığa dair sovet elmi inkişafının ilk 

mərhələlərindən başlayaraq xarici elmi ötüb keçmiş və qabaqcıl 

yerləri tutmuşdur.  

Dünya müxtəlifliklərinin və pambığın sistematikasının öy-

rənilməsinə dair hərtərəfli və dərin tədqiqat işləri mərkəzi se-

leksiya stansiyalarında Ümumittifaq ETPİ-də (Soyuz NİXİ) 

A.M.Maltsev, S.S.Kanaş, N.N.Konstantinov, L.Q.Arutunnova 

və b. tərəfindən, AzETPİ-də F.M.Mauer, M.S.Sarana, E.P.Rə-

cəbli və b. tərəfindən, Ümumittifaq Bitkiçilik İnstitutunda 

(keçmiş VİR-də) və b. pambıqçılıqla məşğul olan elmi stansi-

yalarda aparılmışdır. 

Pambığın dünya müxtəlifliklərinin tədqiqatları sürətlə ge-

nişlənməyə başladı. Dünya kolleksiyasının canlı materiallarının 

təcrübədə öyrənilməsi, uzaq hibridləşməyə dair tədqiqat işləri 

xüsusilə genişlənmişdir. Qısa müddətdə bir çox yeni faktlar və 

yeni elmi nəticələr toplanmışdır ki, bunlar da yeni, daha təkmil-

ləşmiş pambıq təsnifatının yaradılmasına imkan vermişdir.  

Sonralar əhəmiyyətli, oxşar tədqiqatlar Vest-Hindistanın 

Trinidad Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq stansiyasında, daha sonra 

ABŞ-da, Hindistanda, Pakistanda, Çində, Sudanda, Peruda və 

başqa pambıqçılıq ölkələrində aparıldı. 

1932-ci ildə S.G.Harland tərəfindən təsnifat dərc 

edilmişdir. 1939-cu ildə bu təsnifat yenidən lakin, bir qədər 

dəyişilmiş formada dərc olunmuşdur. Bu təsnifatın yeni sonuncu 

forması (variantı) aşağıda təqdim olunur.   

                  Gossypium L. cinsi 
Bölmə 1. 26 xromosomlu qrup 

    A. Yeni Dünya (mədəni və yabanı)                                                                                      

1. Upland G.hirsutum L.; 
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2. Burbon G.purpurascens Poir; 

3. Punktatum G.punctatum Sch. Et Thonn; 

4. Peruviandan G.barbadense L. 

      B. Polinizeya (yabanı) 

1. G.tomentosum Nutt. (Havay adaları); 

2. G.taitense Parl. (Fidji adaları); 

3. G.darvinii Watt. (Qalapaqos adaları). 

 Bölmə II. 13  xromosomlu qru 

   A. Qədim Dünya (mədəni və yabanı) 

1.G.arboreum L. (Asiya və Afrika); 

2. G.herbaceum L. (Asiya və Afrika). 

    B. Qədim Dünya (yabanı) 

1. G.anomalum W. et P. (Afrika); 

2. G.stscksii Mast. (Hindistan). 

    C. Yeni Dünya  (yabanı) 

1. G.davidsonii Kell; 

2. G.thurberi Tod. (Thurberia thespesioides A. Gray); 

3. G.harknessii Brandg; 

4. G.armourianum Kearney; 

5. G.aridum Skovsted (Erioxylum aridum Rose et Standl). 

     D.  Polinizeyla (yabanı) 

1. G.klotzschianum Anderss. 

     E. Avstraliya (yabanı)  

1. G.sturtii F.Müll. 

Müəllif daha sonra əlavə edir ki, G.hirsutum cinsinə ola 

bilər ki, G.mexikanum Tod., G.purpurassens növünə G.skhotti 

Watt və G.Morrillii Cook, et Hubb.; G.punktatum növünə 

G.ekmanianum Wittmask və G.hopi Lewton; G.barbadenseyə 

isə G.mustelinum Miers, G.mikcrocarpum Tod., G.peruvianum 

Cav., G.vitifolium Lam və G.brasiliense Macf daxildir. 

Müəllifin fikrincə G.kirkii Mast və G.dryunarioides Seem 

növlərini cinsdən xaric etmək lazımdır. Pis tanınan növlərdən 

şübhəsiz, yaxşı hesab etdiyi Avstraliya mənşəli G.robinsoniidir, 

evertum, tridens, calucotum, auritum, morrillii, quinacreni isə 

barbadensenin və purpurassensin yerli əcdadları hesab edir.  
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Uotta (1926) tərəfindən təsdiq edilmiş bir çox növlərin o, 

məşhur asiya növlərinə daxil edilə bildiyini söyləyir. Digər 

tərəfdən onun fikrincə Selera gossypioides Ulbr növü bəlkə də 

əsl Gossypiumdur. 

A.M.Maltsev pambıq bitkisinin sistematikasına dair 

məqaləsində (1933) Uott tərəfindən təsvir olunmuş növlərin 

içərisindən 15-ni təqdim etmiş lakin, onları heç bir təsnifatda 

verməmişdir. 

Xatçinson və Hoz (1937) Asiya və Afrika pambıqlarının 

təsnifatının yeni sxemini işləyib hazırlamışlar. Bu təsnifatda əsa-

sən pambığın bütün növləri iki qrupa bölünür: 

Qədim Dünya növləri.                              Yeni Dünya 

növləri. 

1.G.anomalum Wawra  et  Peyr               1.G.hirsutum L. 

2.G.stosksii   Mast.                                  2.G.religiousum L. 

3.G.arboreum L.                                       3.G.barbadense L. 

4.G. herbaceum L.  

Onlar G.arboreum və G.herbaceum növlərini üç müxtəlif 

növə ayırır: 

I var. tupicum neglectum və cernuum;   

II  var. tupicum, frutescens və africanum. 

G.arboreum, tupikum və neglectumu (iki növ müx-

təliflikləri) isə, öz növbəsində yeni formaya: f.bengalensis, 

f.burmanica, f.indica f. soudanensis formalarına bölünür. 
1944-cü ildə Sillou (Sillow) Xatçinson və Hozun G.arboreum 

növünə görə hazırladığı növdaxili təsnifatın sxemini dəyişdirməyi tək-

lif etmişdir. Bu təklifi yanlış olaraq sadələşdirir və bu növü 6 coğrafi 

nəsilə bölür: 1) soudanense, 2) indicum, 3) burmanicum, 4) cernum, 5) 

bengalense, 6) sinense və həmin növün müəyyən ərazidə rast gəlinən 

bütün formalarını bu mənşəyə aid etmişlər. 

1938-ci ildə cinsin təsnifatının yeni variantı Roberti tərəfindən 

işlənmiş və dərc olunmuşdur. 1943 və 1946-cı illərdə isə müəllif bura 

bir sıra düzəlişlər və əlavələr daxil etmişdir.  

F.M.Mauerə görə Robertin təsnifatı natamamdır və səhvlərlə 

doludur. O, bütün pambıq növlərini iki qrupa Qədim və Yeni Dünya 

pambıqlarına bölür: birinci qrup xromosom sayına görə 
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iki yarımqrupa bölünür. Bu yarımqruplar isə mədəni, yarım-

yabanı və yabanı qruplardır.  

Növləri qruplara aid edərkən Roberti səhvlərə yol vermiş-

dir. G.lanseaeforme və G.hopini yanlış olaraq öz sitoloji qrupla-

rına, Kirkii brevilanatum və drynarioides növlərini isə 

Gossypium cinsinə aid etməmişdir. Bu zaman bir sıra tədqiqat-

çıların (lyuton, 1912; Zaytsev, 1928; Harland, 1939; Skovsted, 

1935 və başqaları) Gossypium cinsindən onların çoxdan çıxarıl-

dığını qeyd etmişlər. Avstraliyanın G.sturtii növünü Roberti 

Yeni Dünya qrupuna aid etmişdir. Bu isə düzgün deyil, bu növ 

müstəqil Avstraliya qrupuna aiddir. 

Bu təsnifatda bir sıra nomenklatur səhflər vardır. Onlardan 

birincisi G.obtusifolium növünə aiddir. Bundan başqa daha iki 

növün G.purpurascens və G.punctatumun G.latifolium Murrla 

əvəz olunmasına dair müəllif  fikri ilə də  razılaşmaq olmaz. 

Mürreyin ləpə yarpaqaltı dirsəkdən onun ucuna qədər 10-

11 əsas yarpağı olan cavan bitkini təsvir edərək göstərir ki, bu 

sadəcə lütlənmiş və ya az tüklü upland formasıdır. Təsvirdən 

aydın görünür ki, bu forma tezyetişkənliyə malikdir. Belə ki, 

birinci simpodiya və çiçək istixana şəraitində beşinci buğumda 

əmələ gəlmişdir, həmçinin monopodial budaqlar mövcud 

deyildir. Deməli, artıq bu əlamətlədə bu forma purpurascens və 

punstatumdan xeyli fərqlənir. Onlar gecyetişən monopodial 

forma olmaqla ən azı 10-12 buğumdan yuxarı bar budaqları ve-

rir. 

Əsas gövdənin 7-8-ci buğumundakı üçdilimli yarpaqlar, 

purpurascens növünün yarpaqlarını xatırladır. Bu forma Mür-

reyin dediyi kimi ağımsov rəngli taca bənzəyir. Ləçəklərinin 

üzəri ləkəsiz, qırmızı ləkələr olmayan görkəmə malikdir. Bu isə 

tezyetişən hirsutum formalarının normal əlamətləridir. 

Həmçinin antosian qaralması olan lüt gövdə və yalnız yu-

xarı hissədə dişli çiçək yanlığı kimi göstəricilər də G.hirsutum 

formalarına aiddir. Mürreyin təsviri və F.M.Mauerin nəticəsi ilə 

üst-üstə düşür.  

Məlum olduğu kimi Parlatore və Todaro bu formanı aydın 

olmayan növlərə aid etmişlər. Belə ki, Mürreyin təsviri kifayət 
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qədər dəqiq deyildir. Uott isə düzgün olaraq bu adı G.hirsutum 

sinonimlərinə aid etmişdir.  

Robertinin təklif etdiyi Nanking Meyen binomunu Kava-

nillesin G.eglandulosum binomu ilə əvəz olunmasının düzgün-

lüyü kifayət qədər aydın deyil. Kavanillesin təsvir etdiyi forma 

Nankingin formasına bənzəyir. Lakin, bu formalara xas olan 

əlamətlərə malik deyildir. Kavanilles bu bitkinin haradan 

gəldiyini qeyd etməmiş və heç bir nümunə təqdim etməmişdir.  

Roberti tərəfindən yanlış olaraq çoxxromosomlu növlər 

qrupuna aid edilən G.lanceaeforme Miers növünün haploid sayı  

n=13 olmaqla az xromosomlu qrupa aiddir. Üstünlüyünə görə o, 

G.trilobum (Moç. et Sesse ex D.C.) Skovsted adlanmalıdır.  

1939-cu ildə N.N.Konstantinov tərəfindən Gossypium cin-

si yenidən işlənib hazırlanmış və dərc olunmuşdur. O, cinsi dörd 

bölməyə  ayırmışdır: 

I Bölmə. 26 xromosomlu (2n=52) pambıqlar; 

II Bölmə. Yeni Dünya və Qalapoqos adalarının 13 xromo-

somlu pambıqları; 

III Bölmə. Qədim  Dünyanın 13 xromosomlu pambıqları; 

IV Bölmə. Avstraliyanın 13 xromosomlu pambıqları. 

Pambıq bitkisinin təsnifatının sxeminin hazırlanmasında 

Konstantinov Ümumittifaq Pambıqçılıq İnstitutunun zəngin 

pambıq kolleksiyasından geniş istsfadə etmiş, həmçinin növarası 

hibridləşməyə dair apardığı tədqiqatlara da istinad etmişdir 

(N.N.Konstantinov 1936; 1937; 1939). Onun təqdim etdiyi 

təsnifatın sxemi həmin vaxt dərc olunmuş bütün sxemlər içə-

risində ən uğurlusu olmuşdur. Müəllif coğrafi prinsiplərdən daha 

düzgün istifadə etmiş və digər müəlliflərdən fərqli olaraq, 

ənənəvi səhv olan «mədənilik» və «yabanılıq» əlamətlərinə görə 

növləri iki qrupa bölməyi təklif etməmişdir. Əfsus  ki, onun 

təsnifatı dərc olunmamışdır. 

Boza Barduççi və Madu (1941) cinsin bölünməsinə dair 

daha bir variant təqdim edirlər: 

I. Qədim Dünyanın becərilən növləri, n=13; 

II. Qədim və Yeni Dünyanın yabanı növləri, n=13; 
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III. Yeni Dünyanın becərilən növləri, n=26; 

IV. Sakit okean adalarının yabanı növləri,  n=26 . 

Avstraliya növü olan G.sturtiini isə yanlış olaraq ikinci 

qrupa yəni, Qədim Dünya növlərinə aid edirlər. 

Kerni (1943) digər sxem təqdim etmiş və pambıqları 

aşağıdakı qruplara bolmüşdür: 

I. 26 xromosomlu lifli Yeni Dünya növləri; 

II. 13 xromosomlu lifli Qədim Dünya növləri; 

III. 13 xromosomlu lifsiz Yeni Dünya növləri; 

IV. 13 xromosomlu lifsiz Qədim Dünya növləri. 

1947-ci ildə «Gossypium evolyuasiyası və mədəni 

pambıqların differensiyası» adlı Trinidadın pambıq təcrübə stan-

siyasının əməkdaşları olan Xatçinson, Sillou və Stefens 

tərəfindən toplu çıxdı. 

Bura əsasən, Trinidad pambıq təcrübə stansiyasının möv-

cud olduğu müddət ərzində yəni, 1926-1944-cü ildə görülən 

işlərin nəticələri daxil edilmişdir. Bu işdə Gossypium cinsinin 

təsnifatı Xatçinson tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Müəllif 

Gossypium cinsini səkkiz bölməyə bölür: 

        Yabanı növlər 

       Yabanı Avstraliya növləri  

 I Bölmə. Sturtiana 

1. G. sturtii F.Müll; 

2. G.robinsonii F.Müll. 

     Yeni Dünyanın yabanı növləri 

 II Bölmə. Erioxyla  

   Cənubi Kaliforniya, Sakit okean sahili, Meksika yabanı 

növləri 

3.  G.aridum (Rose et Standl.) Skovsted; 

4.  G.armourianum Kearney; 

5.  G.harknessii Brandg. 

  III Bölmə. Klotzschiana 

               Qərbi Meksika, Qalapaqos adaları və Peru 

6.   G.klotzschianum Anderss; 
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6a. G.klotzschianum var. Davidsonii (Kell.), J. B.Hutch; 

7.   G.raimondii Ulbr. 

   IV Bölmə. Thurberana 

       Arizona və Meksikanın yabanı növləri 

8.   G.thurberi Tod; 

9.   G.trilobum (DC) Kearney; 

10. G.gossipioides (Ulbr.) Standl. 

              Qədim Dünyanın yabanı növləri  

    V Bölmə. Anomila 

Cənubi Qərbi Afrika, Saxara, Eritrei, Somali və Cənubi 

Ərəb yabanı növləri 

11. G.triphyllum (Harv.) Hochr;. 

12. G.anomalum WaWra et Peyr; 

13. G.areysianum Defl. 

              VI Bölmə. Stocksiana 

Sinda, Cənubi Ərəb və Somali yabanı növləri  

14. G.stocksii Mast; 

15. G.somalense (Gürke) J. B.Hutch. 

        Mədəni pambıq növü 

    VII Bölmə. Herbacea (13 xromosomlu növü) 

Qədim Dünyanın  tropik və subtropiklərin  hər  yerində 

yabanı və mədəni növləri 

16.  G.arboreum L.; 

17.  G.herbaceum L.; 

17b.G.herbaceum var. africanum (Watt) J.B.Hutch. et 

Ghose; 

17c.G.herbaceum var. acerifollium (Guill. et Perr.) 

Chevalier. 

     VIII Bölmə. Hirsuta 

Yeni Dünyanın  yabanı və mədəni  növləri demək olar ki, 

dünyanın bütün pambıqçılıq ölkələrində yayılmışdır. 

18. G.tomentosum Nutt. et Watt; 

19a. G.hirsutum L.; 

19b. G.hirsutum var.Punctatum (Schum. et Thonn.) 

J.B.Hutch; 
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19c. G.hirsutum var.Marie-Galante (Watt.) J.B Hutch; 

20a. G.barbadense  L.; 

20b. G.barbadense var. Brasiliense Raf; 

20c. G.barbadense var. Darwinii (Watt.) J. B.Hutch; 

 Xatçinsonun sistemində cəmi 20 növ və yeddi növ 

müxtəlifliyi (Harlandda isə 18 növ) olmuşdur.  

Öz quruluşuna görə bu sistem daha çox Harlandın 

sistemini xatırladır. Eləcə də, sonuncudakı kimi cins iki böyük 

qrupa bölünür: I-yabanı, II-becərilən növlər. Bu qruplar da öz  

növbəsində bir-biri ilə əlaqəsi olmayan sıraya bölünür.  

 

  3.4. Gossypium L. cinsinin yeni sxemi 
 

 Gossypium L. cinsinin sonuncu yeni təsnifatını 1948-19-

54-cü illərdə Sovet alimi F.M.Mauer vermişdir. F.M.Mauerin 

təsnifatı öz məzmununa görə digər təsnifatlardan fərqlənir. 

Onun  konsepsiyasında Gossypium cinsinə 35 növ daxildir. On-

lar da üç əsas qrupa bölünür. Bu qruplar üç filogenetik qoldan 

ibarətdir. Bu qollar müxtəlif vaxtlarda bir ümumi kökdən əmələ 

gəlmişdir. Onlar uzun müddət yer kürəsinin müxtəlif qitələrinin 

kənar yerlərində kök salmışlar. Bu yarımcinslərin hər bir növü 

qohumluq dərəcəsinə görə bir neçə qrupa, bölməyə və 

yarımbölməyə ayrılır. O, birinci dəfə pambığı 33 növə bölmüş-

dür. Onlardan 5 növü mədəni, 28-i isə yabanı idi. 1954-cü ildə 

F.M.Mauer 35 pambıq növü müəyyənləşdirdi. Onlardan 5 növü 

mədəni, 30 növü isə yabanı və yarım yabanı idi. F.M.Mauerin 

təsnifatına görə Gossypium L. filogenez cinsinin sxematik 

tərkibi və həcmi aşağıdakı kimidir: 

Yarımcins A.Eugossypium Tod. ampl. Mauer. 

I Bölmə. Ġndica Tod. ampl. Mauer. 

Yarımbölmə I a. Ġndica Tod.em. Mauer. 

1.G.arboreum L.; 

2.G.herbaceum L.; 

3.G.soudanense Watt. 
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Yarımbölmə I b. CurtilobaMauer. 

1.G.somalense (Gurke) J.B.Hutch.; 

2.G.ellenbeskii (Gurke) Mauer; 

3.G.bakeri Watt. 

Yarımbölmə  Ic. Anomala Tod. em. Mauer. 

1.G.anomalum WawraetPeyr; 

2.G.capitis-Viridis Mauer; 

3.G.Triphyllum (Harv). Hochr. 

I Bölmə.Psendopambak  Prokh. ampl. Mauer. 

1.G.Stocksii  Mast. 

2.G.arey sianum  Defl. 

Yarımcins B. Karpas  Raf. ampl. Mauer. 

III Bölmə. Jntegrifolia  Tod. ampl. Mauer. 

Yarımbölmə III a. Ġntegrifolia Tod. 

1.G.davidsonii  Kell. 

2.G.klotzschianum  Anderss. 

3.G.raimondii Ulbr. 

Yarımbölmə III b. Ġngenhouzia (Moc. et Sesse ex D.S.Mauer.).   

1. G.trilobum (Moc. et  Sesse ex D.S.) Skovsted; 

2. G.aridum (Rose et Standl.) Skovsted; 

3. G.gossipioides (Ulbr.) Standl. 

Yarımbölmə III c. Caducibracteolata Mauer. 

1. G.armourianum Kearney; 

2. G.harknessii Brandg.; 

3. G.californicum mauer; 

IV Bölmə.Magnibbracteolata Tod. Em. Mauer. 

1.G.hirsutum L.; 

2.G.tricuspidatum Lam.; 

3.G.mustelinum Miers ex Watt; 

4.G.tomentosum Nutt. ex Seem.; 

5.G.barbadense L. 

Yarımcins C.Sturtia (R.Br.) Tod. ampl. Mauer. 

V Bölmə.Thespesiastra Tod. 

1.G.thespesioides (Benth.) F.Müll. 
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2.G.flaviflorum  

VI Bölmə.Hibiscoidea Tod. 

1.G.sturtii F.Müll. 

2.G.costulatum Tod. 

3.G.cunninghamii Tod. 

4.G.populifolium (Benth.). F.Müll. 

5.G.timorense Prokh. 

6.G.australe F.Müll. 

7.G.robinsonii F.Müll. 

8.G.bickii Prokh. 

Gossypium L. cinsinin təqdim olunmuş tərkibi kifayət 

qədər geniş təsvir olunmuşdur. 

 

 3.5. Qədim Dünya pambıqları 
 

Afrika, Asiya və qonşu adalarda hələlik məlum olan, Gos-

sypiumun 10 növü mövcud idi. Onların hər biri Qədim Dünya 

endemikləridir. Onların yalnız altısı canlı olaraq tam şəkildə 

öyrənilib, dördü isə hələ kifayət qədər öyrənilməmişdir. Bu qru-

pun üç növü G.herbaceum, G.arboreum və G.perrieri becərilir. 

Proxanova görə bu qrupun əksər növ müxtəlifliyi Asiyada 

deyil Afrikadadır və burada 10 növdən səkkizi vardır. Bunlar: 

herbaceum, perrieri (Madaqasqarda), somalense, ellenbeskii və 

stosksii (Somalidə), həmçinin anomalum, triphyllum və yeni təs-

vir etdiyimiz Yaşıl Mıs adalarında bitən G.kapitis-viridisdir. 

Ərəbistanda iki növü-areysianum və stosksii Hindistanın şimal-

qərbində isə üç növü bakeri, arboreum və stosksii növləri vardır. 

Stosksii növü üç arealda yerləşir və afrika-asiya növü hesab 

edilir. Lakin, onun ilkin yerləşmə məkanı birinci dəfə tapıldığı 

Karaçi rayonu deyil, cənubi-şərqi Ərəbistan (Oman) və ya Af-

rika (Somali) olmuşdur. 

Coğrafi cəhətdən ümumilikdə bərabər olan bu növlər qru-

pu bir sıra ümumi morfoloji və bioloji əlamətlərə və xüsu-

siyyətlərə malikdirlər. Onlardan ən səciyyəvi olanı aşağıdakılar-

dır: 

1. Az çəkilmiş küt və iti ucluqlu yarpaq dilimli. 
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2. Horizontal və ya kiçik küncdən yuxarıya doğru yönəl-

miş lansetvari yarpaq yanlıqlı. 

3. Bitkinin güclü tüklü olması. Toxumlarda olduğu kimi, 

tük iki qatlıdır. Qısa və daha uzun liflərdən ibarətdir. 

4. Çiçək yanlıqlarının kənarları demək olar ki, həmişə diş-

lidir (dilimlidir). 

5. Kasacıq kənarları seyrək kəsikli, dilimləri qısa və itidir. 

6. Kiçik ölçülü, çox açılmayan, qədəh şəkilli tacın (yabanı 

növlərdə) olması. 

7. Qısa tozcuq sütununun və qısa tozcuq sapların olması. 

8. Nisbətən qısa tozcuq sütunundan çox da irəli çıxmayan 

dişicik ağızcığın olması. 

9. Uzun və daha sıx tüklərlə toxumların ikiqat örtülməsi. 

Bioloji əlamətlərə görə Afrika-Asiya qrupu daha güclü ifa-

də olunmuş kserofitlilik (alçaq boy, böyük tüklülük, kiçik 

yarpaqlar) və daha ciddi avtoqamlılıqla xarakterizə olunur. Bu 

isə, müvafiq çiçək quruluşundan asılıdır. Bu qrupun bəzi növləri 

bir-biri ilə yaxşı çarpazlaşır və məhsuldar nəsil verirlər. 

Bütün bu əlamətlər, bu növlərin yarımcins əhəmiyyəti va-

hid filogenetik qrupda cəmləşir. Bu qrup Afrika və Asiyanın 

paleotropik florasının qədim elementidir. O, prioritet qaydasına 

uyğun olaraq, Eugossypium adlandırılmalıdır. Belə ki, bu 

Todaro tərəfindən qarışıq qrupda verilmiş birinci yarımcinsə 

addır. Adı çəkilən növlərdən bəziləri bu, qrupa daxil idi. Bu ad 

tamamilə uğursuzdur. Belə ki, onun  hərfi tərcüməsi «xüsusi 

pambıq» və ya «əsl pambıq» deməkdir. Lakin, beynəlxalq 

qaydalara uyğun olaraq, ilk dəfə verilmiş ad, uğurlu və ya uğur-

suz seçilməsindən asılı olmayaraq dəyişdirilə bilməz. 

Eugossypiumun yarımcinsi F.M.Mauer tərəfindən iki 

bölməyə bölünmüşdür:  İndica Tod. və Pseudorambak Prokh. 

İlkin tərkiblə müqayisədə, onlara xeyli düzəlişlər və əlavələr 

edilmişdir. 

Birinci bölməni öz növbəsində, üç yarımbölməyə bölmüş-

dür:  İndica, Anomala və Kurtiloba.  
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İndica Tod. yarımbölməsi üç yaxın qohumluluğu olan və 

becərilən növlərdən ibarətdir. Afrikada herbaceum növü, Asiya-

da arboreum və Madaqasqarda perrieri G.soudanense Watt 

növləridir. 

Anomala Tod. yarımbölməsi, Thurberi növünü çıxmaqla 

triphullum və Yaşıl Mıs adlarının endemik bitkisi olan 

G.kapitis-viridis mauer daxil olmaqla, yaxın qohumluluğu olan 

üç yabanı növdən: anomalum, trichyllum və kapitis-viridis 

növündən ibarətdir. Kurtiloba yarımbölməsi isə üç yabanı növ-

dən ibarətdir. Bunlar iki somali-somalense (Gürke) J. B. Hutch 

və Ellenbeckii (Gürke) Mauer və bir hind-Bakeri  Watt 

növləridir.  

Bu üç növ morfoloji cəhətdən bir-birinə yaxındırlar, həm-

çinin birinci yarımbölmənin növləri ilə bəzi oxşarlıqları vardır. 

Birinci yarımbölmənin növləri kimi onlar da geniş yumurta 

şəkilli-ürəkvari çiçəkyanlıqları, kənarları dişli lakin, az ayrılmış 

kənarları ilə onlardan fərqlənir. Bu səciyyəvi xüsusiyyətlərinə 

görə bu yarımbölmə Kurtiloba adlandırılmışdır.  

Stosksii növündən ibarət olan ikinci bölməyə F.M.Mauer 

ərəb  areysianum növünü daxil etmişdir. Bu növün hər ikisi bir-

birinə yaxındır və Qədim Dünyanın digər növlərinə nisbətən 

həm morfoloji,  həm də filogenetik cəhətdən daha fərdiləşmişdir. 

 

3.6. Yeni Dünya pambıqları 
Yarımcins adını qazanmış üçüncü böyük təbii qrup Yeni 

Dünyanın 13 və 26 xromosomlu Gossypium növlərindən 

ibarətdir. Bu qrup ümumi tarixə və areala malikdir. Onların 

filogenetik əlaqələri və morfoloji, fizioloji xüsusiyyətləri də 

eynidir. 

Bu qrupu öyrənərkən belə bir sual ortaya çıxır: 26 xromo-

somlu növləri xüsusi yarımcins kimi bu tərkibdən çıxarmaq 

lazımdırmı? 

Həqiqətən əsas bəlkədə, qohumluluq mənşəyinə görə bir-

biri ilə  oxşarlığına və xüsusən də 2 dəfə çox xromosom sayı 

olduğuna görə fərqlənir. Bundan başqa onlar morfoloji cəhətdən 

13 xromosomlu növlərdən xeyli fərqlənir.  
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Lakin, daha dəqiq araşdırsaq, məlum olur ki, 26 xromo-

somlu növlər bir çox cəhətlərdən Qədim Dünyanın becərilən 

növlərindən çox,  Yeni Dünyanın 13 xromosomlu növlərinə 

yaxındır. Öz nisbi nəhəngliyinə və morfoloji özünə məxsus-

luğuna baxmayaraq, onlar Yeni Dünyanın 13 xromosomlu növ-

ləri ilə bir çox morfoloji və fizioloji xüsusiyyətlərə  malikdirlər. 

Morfoloji cəhətdən bu ümumilik, üçbucaq formalı, xeyli iti 

yarpaq ayası olan, xətti lansetşəkilli, yuxarı istiqamətlənmiş 

yarpaq yanlıqları və kasacıq ətrafı kəsikli dalğalı, uzun tozcuq 

və erkəkcik, zəif tüklü və s.  bu kimi  göstəricilərlə izah edilir. 

Yeni Dünyanın növləri ilə daha sıx qohumluluğu, çoxxro-

mosomlu növlərin fizioloji və bioloji xüsusiyyətləri ilə izah 

olunur. Onlar Yeni Dünyanın azxromosomlu növləri ilə daha 

asan çarpazlaşır və nəticədə daha məhsuldar hibridlər verir. 

İşıq rejiminə reaksiyasına və suya olan təlabatına görə də 

onlar Yeni Dünyanın 13 xromosomlu növlərinə uyğundur və 

Qədim Dünya növlərindən güclü ifadə olunmuş fotoperiodiklik 

və daha az kserofitliyi ilə fərqlənir. 

Bundan başqa poliploid qrup, görünür cavandır və buna 

görə çox da güclü differensiyalaşmamışdır. O, beş yaxın 

növlərdən ibarətdir. Bunlar: hirsutum, tricuspidatum, 

mustelinem, barbadense və tomentosum növləridir. Onlar bir-

biri ilə yaxşı çarpazlaşır və daha məhsuldar hibridlər verir. Bu 

nisbətdə musstelinum növü də hələ öyrənilməyibdir. Əslində bu 

növlər tamamilə eyni, yaxşı təkmilləşmiş bölmə təşkil edir.  

Bütün deyilənlər həmçinin coğrafi, tarixi və taksonomik 

qayda haqqında olan təsəvvürlər göstərir ki, qrupu fərdi 

yarımcins kimi ifadə etmək yox, Yeni Dünyanın bütün 

Gossypium növlərindən ibarət təbii Karpas yarımcins bölməsi 

hesab etmək lazımdır.  

Yarımcins qədim və xarakterik subkserofit element kimi 

Neotropik floranın tərkibinə daxildir. Ora doqquz 13 xromosom-

lu və beş 26 xromosomlu növ daxildir. Onlar becərilməyə 

başlanana qədər Amerika qitəsinin eləcə də Sakit okean və 

Karib dənizinin endemik bitkiləri idilər.  
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Bu yarımcins nomenklatur qaydalara görə subgen adlan-

dırılmalıdır. Subgen (Karpaz Raf, 1838) adı ilk dəfə Rafinesko 

tərəfindən Yeni Dünyanın Gossypium cinsi sistemində pambıq 

qrupuna verilmişdir.  

Proxanov təklif edir ki, iki yeni dünya növü müstəqil yar-

ımcins hesab edilsin. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, birinci fikir 

faktlarla uyğun gəlmir. Xromosom sayının fərqli olmasına gəl-

dikdə isə, hər bir vahid morfoloji əlamət kimi növlərin müxtəlif 

yarımcinslərə bölünməsi mütləq deyil. Bir çox nümunələr vardır 

ki, növlərin poliploid qrupları yalnız vahid yarımcins deyil, həm 

də bölmə təşkil edir və çox vaxt bir növün içərisində poliploid 

mənşələr mövcud olur. 

 

3.7. Yeni Dünyanın azxromosomlu pambıqları 
 

Çoxsaylı hibridoloji analizlərin nəticələri göstərir ki, Yeni 

Dünyanın 13 xromosomlu növlər qrupu bir-birinə qohumluluq 

cəhətdən yaxın olan növlərdən ibarətdir. Bu növlərin əksəriyyəti 

öz aralarında asan çarpazlaşır və məhsuldar hibridlər verir. Buna 

görə də bu pambıq qrupunu xüsusi yarımcins deyil, sadəcə 

bölmə hesab etmək lazımdır. Bu cür təsnifat qrupun içərisində 

filogenetik münasibətləri, eləcə də onun Karpas yarımcins tər-

kibində vəziyyətini düzgün xarakterizə edir. 

Bu bölməyə İntegrifolia Tod. (1868) adı verilməlidir. Belə 

ki, bu ad Todaro tərəfindən həmin qrupun növlərindən biri üçün 

yaradılmış bölmənin birinci adı olub. 

Bu növlər qrupunun öyrənilməsi tarixi onu göstərir ki, 

bitkilərin  qohumluluq əlaqələrini və filogenetik sistemini təyin 

etmək üçün heç  də yetərli deyildir.  

Yaxın növlərin bu kiçik qrupunun içərisində demək olar ki, 

bütün əlamətlərə görə çox böyük morfoloji fərqlər vardır. Hətta 

Gossypium cinsində ən davamlı və diaqnostik cəhətdən 

əhəmiyyətli olanlar belə fərqlidir. 

Yarpaq qabarıqlarının formasına görə bu qrupda tam kə-

nardan tutmuş dərinliyə qədər, bitkinin tüklülüyünə görə tam lüt, 

yüngül  



115 

 

tükə bənzər örtüklə əhatə olunmuş çox sıx məxməri tüklülüyə 

qədər, antosian qaralmasına və çiçək tacının rənginə görə ağ, 

rəngli çiçəkləri olan hətta adi qırmızı ləkəsi olmayan solğun 

yaşıl formadan tutmuş, tünd albalı rəngli, qırmızı moruq rəngli 

çiçək tacının və ləçəklərinin özəyində iri tünd qırmızı ləkələri 

olana (G.aridum var. purpureum et amapola) qədər müx-

təlifliklərə malikdir. 

Çiçəkyanlıqlarının böyüklüyünə, formasna və daimiliyinə 

görə iri ürəkvari, demək olar ki, qozanı tam örtən, kənarlarında 

çoxsaylı dilimləri olan, çiçəkyanlıqları heç mövcud olmayan 

növlərə ayrılır. Çiçəkyanlıqları heç olmayan növlərdə, onlar 

əvvəl çətin görünən qabıqlara çevrilir, çiçəkləmədən xeyli əvvəl 

isə tökülməyə başlayır.  

Dilimin ətrafında tüklərin olması əlamətinə görə elə növlər 

vardır ki, tükləri güclü inkişaf etdiyindən yuvalarda 

çəpərəbənzər görkəm yaranır. Həmçinin elə növlər də vardır ki, 

tüklər heç mövcud deyil.  

Qozada bölümün sayı iki-üçdən beşə qədər dəyişir. Qoza-

ların forması isə şara bənzər və ya armuda bənzər burunsuz hətta 

ucu batıq olan formadan tutmuş ucu iti olan güllə şəkilli 

formaya qədər müxtəlif olur.  

Çiçəklərin yerləşməsi oturmuş, qoltuqlu yaxud bir 

dirsəkdə yerləşmiş çiçəklərdən tutmuş, çiçəksaplağından, 

çoxçiçəkli simpodial budaqlara kimi fərqli olur. 

Toxumların tüklülüyünə görə, demək olar ki, tamamilə lüt 

toxumlar sıx, xeyli yapışmış tük örtüyü olan, qısa, xeyli bu-

rulmuş qısa və 10 mm uzunluğu olan uzun tüklərdən ibarət iki 

qat örtüyü olan formaya qədər olur.  
Beləliklə, bu kiçik növlər qrupunda müxtəlifliyinə görə bütün 

cins amplitudasını əhatə edən böyük morfoloji dəyişkənliyin olmasını 

müşahidə edirik. Bir çox əlamətlərlə, məsələn: oturmuş çiçəklər, ar-

muda bənzər qozalar, çiçəkyanlıqları ya heç olmur, yaxud digər Gos-

sypium cinsinin qruplarında çox nadir rast gəlinir. 

Buna görə də sistematiklər əvvəl bu qrupun yenidən yaradılmış 

növlərini başqa cinslərə aid etmək və ya bir sıra yeni cinslər yaratmaq 

məcburiyyətində qalmışlar. Belə ki, bu qrupun daxilində İngenhouzia 

Moç. et Sesse ex DC., Thurberia A.Gray, Erioxylum Rose et 
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Standley, cinsləri yaradılmış, G.harknessii növü isə əvvəl 

Cienfuegosia cinsinə aid edilirdi. 

Yalnız hibridoloji tədqiqatlar və kompleks üsullar nəticə-

sində bu anlaşılmazlıqlara son qoyulmuşdur. Müəyyən edilmiş-

dir ki, bu növlər arasında yaxın qohumluluq və filogenetik əla-

mətlər vardır, bunlar isə   fərqli cinslərə aid idilər. Həm bu 

qrupun daxilində, həm də Yeni Dünyanın poliploid qrupu ilə 

yaxın qohumluq əlaqələrini nəzərə  alaraq, onu fərdi yarımcins 

deyil, yalnız Karpaz yarımcinsinin bölməsi kimi qəbul olunur.  

Beləliklə, Yeni Dünyanın bütün növləri vahid Karpaz Raf, 

yarımcinsinə aiddir. Bunu isə iki bölməyə ayırırlar: sect. 

Magnibracteolata Tod. (26 xromosomlu qrup), İntegrifolia Tod. 

(13 xromosomlu qrup). Sonuncu ad öz hərfi mənasına görə 

uğursuz hesab edilir. Bunun belə olmasının səbəbi ondan iba-

rətdir ki, Todaro bu bölmənin yalnız Klotzchianum növünü 

tanıyırdı, o isə demək olar ki, butöv yarpaqlara malikdir. Daha 

sonra çoxlu sayda sortlar yaradılmışdır  ki, onların da çox fərqli 

yarpaqları tamamilə bütöv formadan tutmuş xeyli ayrılmış for-

maya qədər görkəmləri olur. Buna baxmayaraq İntegifolia 

(Bütöv yarpaqlılar) bölməsi adi qaydaya müvafiq olaraq saxlan-

ılmalıdır. 

Yeni Dünyanın diploid növlər qrupu İntegrifolia səkkiz 

növdən ibarətdir. Onu üç kiçik yarımqrupa və ya bölməyə ayı-

rırlar: subsect. İntegrifoliaTod., subsect. İngenhouzia (Moc. et 

Sesse ex DC) Mauer və subsect. Caducibracteolata Mauer. Bu 

yarım bölmələr üç yaxın qohumluluğu olan növdən ibarətdir. 

Onların hamısı, ikisini çıxmaqla, Aşağı Kaliforniya adası və 

onun yaxınlığındakı adalar da daxil olmaqla Şimal Qərbi 

Meksikanın kiçik ərazisində yerləşir. 

İntegrifolia yarımbölməsinin tərkibində olan 3 növdən ikisi, 

bölmənin əsas arealından uzaqda mövcuddur: Klotzchianum-

Qalapaqos adalarında Raimondii-And dağətəklərində, şimali-

şərqi Peruda (Cənubi Amerika). Bu yarımbölmənin yalnız bir 

növ Davitsonii bölmənin əsas arealının daxilində bitir. Coğrafi 

uzaqlığına baxmayaraq, bu üç növ morfoloji göstəricilərinə görə 

çox oxşardırlar. Onların xarakterik morfoloji və ekoloji bir çox 



117 

 

göstəricilərində, bənzərlik vardır. Çarpazlaşma vaxtı özlərini 

aparmasına görə F.M.Mauer onları İntegrifolia Tod. yarım-

bölməsinə aid edir. Xatçinson (1947) Davitsonii və Klotzchian-

um formalarını bir növün müxtəliflikləri kimi dəyərləndirilir. 

Lakin, coğrafi uzaqlaşmanı və məhdudiyyətləri nəzərə 

alaraq tarixi və ekoloji qaydalar haqqında olan bu təsəvvürləri, 

növlərin çarpazlaşmasından alınan hibrid nəslin kifayət qədər 

öyrənilmədiyini, çarpazlaşma nəticəsində alınan növləri 

morfoloji xüsusiyyətlərə əsaslanaraq birləşdirmir. Trilobum və 

Harkinessii növlərini Proxanov (1947) sinonimi hesab edir. 

F.M.Mauerə görə bu açıq-aşkar səhvdir.  

Əslində isə Harkinessii tamamilə müstəqildir və trilobum 

növünə oxşamır. Ona yaxın qohumluğu olan Armourianum və 

californicum novüdür. Hər üç növün tökülən çiçəkyanlıqları və 

kiçik, zəif dilimləri olan, yaxud tam bütöv yarpaqları vardır və 

hər biri Aşağı Kaliforniya və yaxınlıqdakı adalarda bitir. Bu 

növlər Caducibracteolata yarımbölməsini təşkil edir. 

Trilobum forması isə bütün əlamətlərə görə Thurberi for-

masına yaxındır. Bu iki forma şübhəsiz bir növün müxtəlif-

likləridir. Onların çiçəkyanlıqları tökülür, yarpaqları çox kəsik-

lidir, yarpaq ayası isə lanset şəkillidir. Thurberiyə yaxın olan, 

Sonora ştatından olan aralarında keçid forma, lakin Vaşinqtonda 

Milli herbaridə trilobum tipik formasına yaxın, Şimali Qərbi 

Meksikadan olan formalar mövcuddur. Beləliklə, bütün bu 

formalar şübhəsiz, bir növə daxildir və bu növ Skovstedinə 

təklif etdiyi kimi (1935) G.trilobum (Moç. et Sesse ek DC.)  Sk-

ovsted adlanmalıdır. Onun ərazisi şimali-qərbi Meksikadır və bir 

qədər Arizonaya da daxil olur. Növ yalnız ölkənin daxili dağlıq 

hissəsində tapılıb və Sakit okeanın Kaliforniya boğazının kəna-

rında rast gəlinir.  

Bu vilayətdə Sierra Madre dağətəklərinin daha isti və qu-

raqlıq iqlimi şəraitində, onu G.aridum əvəz edir. Bu iki növü 

İngenhouzia (Moç. et Sessi) yarımbölməsində birləşdirirlər. Bu 

növlər çarpazlaşır və məhsuldar nəsil verirlər. Bundan başqa 

onlar coğrafi və ekoloji cəhətdən yaxındırlar, həmçinin bir sıra 

ümumi morfoloji xüsusiyyətlərə malikdirlər.  
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 3.8. Yeni Dünyanın çoxxromosomlu 

pambıqları 
Yeni təsnifatı əsaslandırmaq üçün yeni dünyanın çoxxro-

mosomlu pambıq növlərinə daha ətraflı nəzər salaq. Yuxarıda 

qeyd olunduğu kimi Q.S.Zaytsev hesab edirdi ki, yalnız iki belə 

növ var:  hirsutum və barbadense. Öz sonuncu işində (1928) o, 

onları yarımqrup adlandırırdı, Orta Amerika və Cənubi Amerika. 

O, şübhəsiz ki, həmin vaxtlar məlumatların az olduğundan, bu 

sualın həllində səhvə yol vermişdir. 

Geniş canlı və herbari materialının öyrənilməsi göstərdi ki, 

Zaytsevin «Orta Amerika yarımqrupu» ən azı iki mədəni növdən, 

məhz G.hirsutum, G.tricuspidatum, G.purpurascens Poir 

növlərindən ibarətdir. 

Bu növlər morfoloji, fizioloji, ekoloji və coğrafi cəhətdən 

yaxşı inkişaf etmişlər. Hirsutum materik növüdür, cənubi 

Meksika və Yukatanın dənizyanı vilayətlərində bitir. Burada 

onun yabanı növləri vardır. O, burada yaranmış və buradan da 

yayılmışdır. Tricuspidatum (purpurascens) növü isə Antil 

adalarına aiddir. Burada bu növün çox yabanı növləri bitir (rupestre 

tipi, ekamanianum və başqaları). Bu adalarda Cənubi Amerikanın 

qonşu dəniz kənarında yaranmış və becərilmişdir. Hirsutum növündən 

fərqli olaraq, tricuspidatum daha rütubətli dəniz iqlimi şəraitlərinə və 

turş laterit torpaqlara uyğunlaşmışlar. 

Bu növün təbiətinə Uottda nəzər salmışdır (1907). Bu növün rü-

tubətli zolaqlardan kənara çıxmamasının əsas səbəbi məhz karbonatlı 

torpaqlarda  yaxşı inkişaf etməsi və zəif  bar verməsində görür. 

Hirsutum və barbadense növlərinin morfoloji göstəricilərə görə 

məhdudlaşdırılması çətin olmadığı halda, hirsutum və tricuspidatum 

növlərinin məhdudlaşdırılması çox böyük çətinliyə səbəb olur. Bu isə 

bu növlərin bəzi formalarının morfoloji oxşarlığından, eləcə də çox-

saylı hibrid formalarının olmasından irəli gəlir. 

Harland həm eksperimental həm də, bilavasitə tricuspi-

datum növünün vətənində Vest-Hinddə eləcə də şimali-şərqi 

Braziliyada və Kolumbiyada öyrənmək imkanına malik idi. O, 

hirsutum və tricuspidatum növlərini (o yanlış olaraq  purpura-

scens adlandırır) 
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 dəfələrlə təsvir etmiş və faktiki göstəricilərlə 

əsaslandırmışdır. Lakin, bu növləri tamamilə məhdudlaşdırmaq 

ona qismət olmamışdır. 

Pambıqların təsnifatına dair öz sonuncu işində Harland 

(1939) yeni dünyanın poliploid pambıqlarını  dörd qrupa bölür: 

1) Upland G.hirsutum, bura G.mexikanum Watt (non 

Tod.) daxil edilir; 

2) Burbon G.purpurascens, bura G.shotti və G.marillii 

daxil edilir;  

3) Punctatum G.punctatum, bura G.ekmanianum və G.hopi 

daxil edilir; 

4) Peruan G.barbadense, bura G.mustelinum, G.mik-

rokarpum, G.peruvianum, G.vitifdum və G.lapideum daxil edilir. 

F.M.Mauerin tədqiqatları göstərdi ki, bu qruplaşma yan-

lışdır. Əvvəla Upland qrupunu Punctatum növündən çıxmış bir 

qrup kimi, meksika pambıqları G.hirsutum L. qrupuna birləşdir-

mək daha düzgün olardı.  

Meksikanın Schottii, Morillii eləcə də microcarpum Tod. 

formaları Burbon və Peru qrupundan çıxarılmalı və meksika 

qrupuna daxil edilməlidir. Lakin, G.microcarpum Watt formaları  

həqiqətən  Peruvian qrupuna aiddirlər. 

Ekananum «növü» Vittmakın təsvir etdiyinə görə (kəsilmiş 

kasacıq, çox uzun  dişicik, zınqrov şəkilli sarı çiçək ayası və 

başqa əlamətlər) Punctatum qrupunun deyil, Burbon qrupunun 

tipik formasıdır. Mustelinum növü tamamilə müstəqil növ kimi 

Peruan qrupundan çıxarılmalıdır. 

Harland tərəfindən xüsusi Polineziya yarımbölməsinə aid 

edilən taitanse və Darvinii «növləri» birincisi Meksika, ikincisi 

isə Peruan qruplarına aid edilməlidir, belə ki, növ əlamətlərinə 

görə onlar fərqlənirlər. 

 

3.9. Braziliyanın G.mustelinum növü 

 
Braziliyanın G.mustelinum Miers növü ilk dəfə Miersin 

dərc olunmamış işində təsvir edilmiş və Uott tərəfindən müstəqil 

yabanı növ kimi dərc olunmuşdur (1907). 
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Əvvəl Uott onları heç bir mədəni pambıqlarla əlaqələndir-

mirdi. Lakin, sonra Uott (1927) onları peruan pambığının tüklü 

formaları ilə birləşdirmişdir (barbadense). 

Bundan sonra heç bir müəllif bu növə kifayət qədər fikir 

vermirdi. Q.S.Zaytsev onu Orta Amerika qrupuna, Harland 

Peruan, Xatçinson isə Burbon qrupuna aid etmişlər. Herbari 

nümunələri ilə onlar tədqiq edilərkən müəyyən edildi ki, müs-

təqil növdür. Bu bitkini Braziliyada «meymun pambığı» ad-

landırırlar «algodao macaco» yaxud «ganga». Bu növün 

mədəniləşməsi və becərilən formalarının olub-olmaması hələlik 

təyin edilməyib. F.M.Mauer qeyd edirdi ki, müstəqil növ kimi 

Yeni Dünyanın 5 poliploid növünü qəbul edirik: 

1) G.hirsutum L.Meksika qrupudur. Bura mexicanum, 

puncatatum, aitense və hirsutum S.strauct və başqaları daxildir; 

2) G.tricuspidatum L. Vest-İnd qrupudur. Bura Marie-

Galante, purpurascens, Ekmamanum və başqaları daxildir;  

3) G.barbadense L. Peruan və ya Cənubi Amerika qrupu, 

bura peruvianum, vitifolum, barbadense auct «Darvinii» və baş-

qaları daxildir;  

4) G.mustelinum Miers-Braziliya yabanı növü;  

5) G.tomentosum Nutt-Havay yabanı növü. 

Adları sadalanmış növlər əhəmiyyətli morfoloji əlamətlər 

kompleksinə görə fərqlənirlər. Bu əlamətlərdən başqa bu növlər 

bir-birindən böyük sayda həm böyük, həm də kiçik əlamət və 

xüsusiyyətlərlə fərqlənirlər ki, buda bitkilərə və hər növə xas 

olan xüsusi xarakter verir. 

Belə ki, barbadensenin lüt toxumlu formalarında toxumlar 

tünd qonur, demək olar ki, qara çatlamış, adətən nahamar səthi 

və xalaza hissəsinin düzgün olmayan yumurta şəkilli yumru 

forması olur. Hirsutumda toxumların səth açıq-qonur, hamar, 

daha uclu forma, tricspidatumda səth hirsutumda olduğundan 

daha hamar, düzgün yumurtavari, bucaqlı olur. Bu fərqlər o, 

qədər zəifdir ki, onlar heçdə hər zaman gözlə hiss olunmur. 

Məhz bu cür transqressiv formalar bir çox başqa o, cümlə-

dən daha vacib və daimi növ əlamətlərinə görə də mövcuddur. 

Məsələn: 
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bu qrupun hər üç mədəni növündən (hirsutum, tricuspidatum, 

barbadense) qısa, geniş, üçbucaq, uzanan, həmçinin çox nazik, 

lansetşəkilli yarpaq ayası olan formalar vardır. Çox tüklü və ya 

lüt toxumlu formalar və çox tüklü toxumları olan formalar, 

monopodial formadan simpodial formaya qədər çox kiçik qozalı 

formadan iri qozalıya qədər, çox kiçik çiçəkdən iri çiçəkli 

formaya qədər, sarı rəngli çiçəkli formadan krem rəngli və ya ağ 

çiçəkli formaya qədər, üzərində qırmızı ləkəsi olan və olmayan 

və s.  

Hətta barbadense və arboreum  növlərinə  xas olan  qoza  

səthinin az quyucuqlu olması kimi görünən diaqnostik əlamətin 

daimi olmadığı aşkar olundu. F.M.Mauerin kolleksiyasında 

barbadense və arboreum növlərinin tamamilə hamar səthli 

qozaları olan təmiz formaları (qeyri mövcud mənşəli) vardır. 

Lakin, bu formaların hamar səthi qozanın toxumalarında  

dəmir çatışmamazlığından irəli gəlir. Hirsutum, tricusridatum və 

herbaceum növlərində isə, hətta dəmir olmadıqda belə əksər 

qozaların səthi hamar olur və nadir hallarda o, xırda batıqlıq olur.  

Beləliklə, demək olar ki, istənilən morfoloji əlamətlər o, 

cümlədən bəzi daimi davamlı diaqnostik əlamətlər, bu növün 

çox böyük əksəriyyətinə xasdır. Bəzən və ya nadir hallarda isə 

qonşu növdə də yarana bilir. Ən əsası budur ki, bütün 

əlamətlərin xarakteri, onların adi nəzarət zamanı çox vaxt göz-

dən yayınan kiçik xüsusiyyətləri (əlamətlərin əlamətləri), hər 

növə spesifik, yalnız tək ona xas olur. «Canlı materiyanın xüsusi 

keyfiyyət vəziyyəti» nin olduğu məhz bu spesifik xüsusiyyətlər 

yaxın növlərin morfoloji diaqnostikası üçün daha əhəmiyyətli 

meyar hesab edilir. Məsələn: pambıq növlərinin əksəriyyətində 

(bütün və ya bir qism formalarda) ləçəklərin qaidəsində qırmızı 

ləkə vardır, lakin bu ləkənin rəngi, ölçüsü, forması və başqa 

xüsusiyyətləri  hər növ üçün spesifik, bəzən az nəzərə çarpan 

nazik və ya daha aydın xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. 

Ləkənin rəngi hər növə görə açıq çəhrayıdan tünd moruq 

rənginə qədər dəyişir və hər növə görə xarakterik çalarlarla 

fərqlənir. Ölçülərinə görə çox çətinliklə görünən ləkədən tutmuş, 

demək olar ki, ləçəyin aşağı hissəsinin ¼-də (və ya 2-3-sm 
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diametrində) böyük ləkə ola bilir. Ləkə çox zəif və ya iti yaxud 

kənarlarına yayılmış kənarları hamar və ya qeyri-hamar, başdan-

başa və ya açıq ləkəli və ya başqa xüsusiyyətlərə malik ola bilir. 

Bütün başqa morfoloji əlamətlərdə də bu cür spesifik xüsusiy-

yətlərin müxtəlifliyi mövcuddur. Növlərin qohumluluq mü-

nasibətləri nə qədər yaxın olarsa, onların oxşar morfoloji əlamə-

tləri bir o, qədər çox olur. Bu formaları seçmək və növləri məh-

dudlaşdırmaq  bir o qədər çətin olur. Hirsutum və tricuspidatum 

məhz bu cür yaxın  növlərdəndir. Lakin, onların təbiəti xeyli 

fərqlidir. 
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   IV FƏSĠL. PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN 

QURULUġU, BÖYÜMƏSĠNƏ VƏ ĠNKĠġAFINA 

XARĠCĠ MÜHĠT AMĠLLƏRĠNĠN TƏSĠRĠ 
 

        4.1. Kök sistemi 
 

Pambıq bitkisinin kök sistemi torpaqda böyüyür və inkişaf 

edir. Buna görədə, torpağın hazırlanmasında tətbiq olunan aq-

rotexniki tədbirlər kompleksi bitkinin yeraltı və yerüstü hissə-

sinin inkişafına təsir göstərir. Ona görə də kök sisteminin qu-

ruluşunu və inkişaf qanunauyğunluqlarını bilmək, bitkidən mak-

simal və tezyetişən məhsul almaq üçün, tələb olunan düzgün 

aqrotexniki tədbirlərin işlənib hazırlanması çox vacib və 

lazımdır. Pambığın kök sistemi şaquli istiqamətdə inkişaf edən 

mil kökdən və onun üzərində əmələ gələn yan köklərdən ibarət-

dir. Əsas kök kökboğazından başlayaraq torpağın aşağı təbəqə-

lərinə işləyir. Suvarmadan, sort və növdən asılı olaraq kökün 

diametri 1,0-1,5 sm, bəzən 2 sm, təsadüfi hallarda isə 3 sm olur. 

Mil kök torpağın dərinliyinə getdikcə incəlir, 20-25 sm 

dərinlikdə onun diametri 1-2 mm-ə çatır. Daha aşağı qatlara 

getdikcə onun qalınlığı demək olar ki, dəyişmir. 

Torpağın 4-6 sm dərinliyindən başlayaraq əsas kökün üzə-

rində birinci dərəcəli yan köklər əmələ gəlir ki, bunlar da ətrafa 

yayılır. Yuvada bir bitki olduqda yan köklər əsas kökdən dörd 

tərəfə hərəkət edir. Yuvada bir neçə bitki olduqda isə içəri 

tərəfdən birinci sırada yan köklər əmələ gəlmir. Onlar ancaq 

ətraf tərəfdən boş olan yerlərdə inkişaf edir. Birinci sıra yan 

köklərdə ikinci sıra yan köklər, ikinci sıra yan köklərdən isə 

üçüncü sıra yan köklər və s. əmələ gəlir. 

 Bununla da, kök sisteminin şaxələnməsi  başlayır. Yaşlı 

bitkilərdə aşağı  işləyən yan şaxələr odunlaşmış, üzərləri isə 

mantar pərdə ilə örtülmüş olur. Sonradan əmələ gələn daha 

böyük şaxələr isə incə, zərif kök telləri ilə örtülür. Cavan 

bitkilərdə kök  
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telləri istər əsas kökdə və istərsədə birinci dərəcəli yan köklərin 

üzərində odunlaşana qədər inkişaf edir.  

Zərif nazik köklər kök telləri kimi torpaqda olan qida mad-

dələrini və nəmliyi sorduğuna görə onlar fəaliyyətdə olan yaxud 

sorucu kökcüklər adlanırlar. Fəaliyyətdə olan kökcüklərin 

uzunluğu pambığın sortundan növündən asılı olaraq 10-15 sm-ə 

çatır. Diametri isə, 0,640-1,082 mm arasında dəyişir. Bu 

kökcüklərin üzəri tala-tala 1-3 sm uzunluğunda kök telləri ilə 

örtülü olur. Ucları isə adətən lüt olur. Köklərin uclarında onlar 

mexaniki zədələrdən qoruyan kök üksükləri olur. Pambıq 

bitkisində kök telləri həddən çox xırdadır.  

Fəaliyyətdə olan kökcüklər və onların üzərində olan kök 

telləri eləcə də, qoca köklərin incə sonluqları kök sisteminin fəa-

liyyətdə olan hissəsini  təşkil edir. Daha kobud yan köklər isə 

əsas gövdə ilə birlikdə kök sisteminin ötürücü hissəsi hesab 

olunur. Ötürücü hissənin əsas vəzifəsi bitkini qida maddələri və 

nəmliklə təmin etməklə bərabər, bitkinin dik durmasını təmin 

edir. 

 Fəal kökcüklər zərif, möhkəm və ağ rəngdə, yaşlı köklər 

isə odunlaşmış, üzəri mantar təbəqəsi ilə örtülü olub, açıq-sarı 

rəngdən qəhvəyi rəngə qədər dəyişir.  

Əsas kök vegetasiyanın sonunadək qrunt suları aşağı təbə-

qələrdə olan münbit torpaqlarda torpağın 1,5-2,0 m  hətta, 2,5-

3,0 m dərinliyinə qədər işləyə bilir. Belə dərinliyə yan köklər də 

işləyir. Bəzi, hallarda mil kök inkişafını dayandırıb məhv olur. 

Belə hallarda yan köklərdən biri yaxud, ikisi aşağı işləyərək mil 

kökü əvəz edir. Suvarma əkinçiliyi şəraitində yan köklərin əsas 

şaxələnən hissəsi torpağın üst qatında (40-50 sm) yerləşir. 

Onların yanlara yayılma radiusu 1,5-2,0 m, bəzən də daha çox 

olur (şəkil 2). 
Kök sisteminin quruluşu və inkişafı pambığın sortundan, nö-

vündən, torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq, bir-birindən kəskin su-

rətdə fərqlənir. Kök sistemi gecyetişən sortlarda güclü inkişaf edir və 

torpağın dərin qatlarına işləyərək böyük sahəni əhatə edir və çoxsaylı 

birinci və ikinci sıra yan köklər əmələ gətirirlər. Onların üzərində 

çoxlu miqdarda kökcüklər toplanır.Tezyetişən sortlarda isə əksinə olur. 
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Tədqiqatlara görə əsas kök hər 10 mm böyüdükcə mil kökdən 2 

ədəd yan kökcük əmələ gəlir. 

                    
 

                     b)                                                a) 
Şəkil 2. Qrunt suları dərində olan torpaqlarda pambığın kök 

sisteminin quruluşu və inkişaf dinamikası; a) tam inkişaf etmiş kökün 

quruluşu, b) çiyidin cücərməsi, ləpəyarpaq dövrü, həqiqi yarpaq dövrü. 

Ona görə də cavan bitkilərdə inkişafın əvvəlində çoxlu 

miqdarda birinci dərəcəli yan köklər əmələ gəlir. Bu, köklər 

pambığın sonrakı inkişafı ilə əlaqədar olaraq (digər iki ləpəli 

bitkilərdə olduğu kimi), birinci sıra yan köklərin böyüməsi 

dayanır, hətta məhv olur. İnkişafın əvvəlində kök sistemi 

intensiv boy atır, yerüstü hissə isə onun əksinə, zəif inkişaf edir. 

Bu inkişaf çiçəkləmə fazasınadək davam edir. Bu dövrdə şum 

qatında, 4-10 ədəd daha çox güclü, birinci dərəcəli yan köklər 

əmələ gəlir ki, bu da odunlaşaraq yoğunlaşır və sürətlə, digər 

kökləri keçir. Pambığın kök sistemi inkişafca birinci ayın onu 

ikinci ayın əvvəllərində böyüyür. Yerüstü hissə isə zəif böyüyür. 

Bu proses kütləvi çiçəkləməyə qədər davam edir. Bu dövrdə kök 

sistemi tamamilə formalaşır. Sonrakı inkişaf dövründə onun 

quruluşu bir o qədər də dəyişmir. Ancaq, suvarmalarla əlaqədər 

zəif dəyişmə gedə bilər. Ümumiyyətlə, tətbiq olunmuş 

aqrotexniki tədbirlər nəticəsində pambıq bitkisinin kök sis-

temində intensiv böyümə prosesi gedir. Kök sisteminin intensiv 

böyüməsi bitkinin sortundan, 



126 

 

növündən, bioloji xüsusiyyətlərindən, xarici şərait amillərindən, 

xüsusilə də temperatur və torpağın nəmliyindən asılıdır.  

F.M.Mauerin məlumatına görə sortdan asılı olaraq mil kö-

kün bir saatda uzanması 30
o 

C temperaturda 1,03-1,33 mm, 17
o 

C-də isə 0,36-0,38 mm-ə qədər olur. Kök sisteminə bitkinin 

sahədə yerləşmə sxemidə təsir göstərir. Sübut olunmuşdur ki, 

torpaq nəmliyi əsas amil kimi kök sisteminin dəyişməsi 

xarakterini təyin edir. Şoran torpaqlarda köklər zəif inkişaf edir 

və kiçik ölçülü olur. Qrunt suları üzdə olan çəmən və çəmən-

bataqlıq torpaqlarda isə onlar əsasən yanlara yayılmış olur (şəkil 

3). 

 

 

 
                   Şəkil 3. Mil kökün yana inkişaf etməsi. 

 

Kök yalnız su ilə tam doyduqdan sonra və ya hava kifayət 

qədər olmayan gilli təbəqəyə çatdıqda dərinliyə işləyə bilir. Ona 

görə də süni suvarma şəraitində torpaq nəmliyini nizamlamaqla 

onun inkişafını istənilən istiqamətə çevirmək olar. Bitkinin yer-

üstü hissəsi isə qönçələmə və çiçəkləmə fazasınadək intensiv 

böyüyür və əvvəl əmələ gəlmiş orqanlar böyüməklə bitki tam 

formalaşır. Beləliklədə, bitkinin  böyümə və inkişafı yerüstü 

hissə ilə yeraltı hissə arasındakı qarşılıqlı əlaqənin olması ilə 

başa çatır. 
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4.2. Gövdə 

Gövdə kök sisteminin baş özəyinin yuxarı hissəsində, 

kökboğazından yuxarıda yerləşməklə iki əsas hissədən ibarətdir. 

Birinci altda olan az hissə kökboğazı ilə yarpaqların birləşdiyi 

yerdə yerləşən ləpəyarpaqaltı dirsəkdir (hipokotil). İkinci isə, 

ləpəyarpaqlarının birləşdiyi yerdən yuxarıda olan gövdənin çox 

hissəsidir. Bu ləpəyarpaqlar dirsəyindən yuxarıda yerləşməklə 

ləpəyarpaqüstü hissə (epikotil) adlanır. Ləpə yarpaqaltı dirsəkdə 

əsl yarpaq və budaq olmur. Ləpəyarpaqüstü hissədə isə əsl 

yarpaqlar və onların qoltuğundakı tumurcuqlardan inkişaf edən 

budaqlar olur. 

Yetkin bitkilərdə əsas gövdənin hündürlüyü bitkinin 

birillik və çoxillik olmasından, növündən, sortundan, becərilmə 

şəraitindən və s. asılı olaraq bir neçə santimetrdən tutmuş bir 

neçə metrə qədər olur. Birillik formalarda gövdənin hündürlüyü 

çoxillik formalardan azdır. Suvarma şəraitindən asılı olaraq 

ortalifli pambıq sortlarının gövdəsinin hündürlüyü 70-80-sm-dən 

120-140 sm, çox vaxt 100 sm, zəriflifli pambıq sortlarında isə 

120-150 sm, bəzən də 200 sm-ə qədər olur. Hündürlük 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdiyindən gövdənin diametri də müx-

təlif ölçüdə olur. Suvarılan torpaqlarda ortalifli pambıq 

sortlarının gövdəsinin diametri adətən 1,0-1,5 sm bəzən isə 2 sm, 

zəriflifli pambıq sortlarında isə bir qədər artıq olur. Əsas göv-

dənin vacib xüsusiyyətlərindən biri vegetasiyanın sonuna qədər 

bitkini şaquli vəziyyətdə saxlamasıdır.  

Gövdənin yerə yatması arzu olunmaz haldır. Çünki, bu 

halda cərgə aralarının becərilməsi çətinləşir və məhsul itkisinə 

səbəb olur. Yerə yatmış bitkilər üzərində olan qoza pambığın əl 

və maşınla yığılmasına əngəl törədir, demək olar ki, məhsulun 

qismən itkisinə səbəb olur. Gövdənin yerə yatması onun 

anatomik quruluşunun xüsusiyyətlərindən və eyni zamanda bir 

qədər də kök sistemindən asılıdır. Tədqiqatlarla müəyyən 

edilmişdir ki, yerə yatma xassələrinə malik olan bit-kilərin 

toxumalarının hüceyrə divarları yatmayan bitkilərə nisbətən na-

zikdir. Kolun quruluşununda əhəmiyyəti çox böyükdür. Əgər 

hər hansı bir səbəbdən əsas gövdənin  hündürlüyü çox, diametri 
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isə az olarsa, yan budaqların və meyvə orqanlarının bitkinin bir 

tərəfində olması, kolun tarazlığını pozaraq yerə yatma ehtimalını 

artırır. Onun yuxarı hissəsi xüsusilədə yan budaqları üzərində 

qozaların bir tərəfdə olması bitkinin bu və ya digər tərəfə 

yatmasına səbəb olir.   

Yerə yatan bitkilərin kök sistemi yatmayan bitkilərə nis-

bətən  zəif inkişaf edir. Belə ki, yerə yatmayanlardan fərqli 

olaraq baş özəyin yuxarı yaxınlaşan hissəsi gödək olur. Müxtəlif 

pambıq sortlarında əsas gövdənin yerə yatma səbəblərindən  biri 

də bol suvarmalar, normadan artıq azot gübrəsinin verilməsi, 

bitki sıxlığı, güclü küləklər və s. amillərdir. Orta və zəriflifli 

pambıq sortlarının gövdələrinin oduncağı yumşaq olur və 

bıçaqla asan kəsilir. Pambıq bitkisi gövdəsinin formasına görə 

də fərqlənir. Bitkinin budaqları tüklü və tüksüz ola bilər. Tük-

lənmə dərəcəsi də müxtəlifdir (az və çox tüklü). Tüklülük 

bitkinin yaşlanması ilə əlaqədər budağın üst hissəsində çox, alt 

hissəsində isə az olur. Ortalifli pambıq sortlarının və quza 

pambıqlarının gövdələri tüklü, zəriflifli pambıq sortlarının göv-

dələri tüksüz və ya zəif tüklü olur. 

Gövdədə tüklülük bir və ya iki qat ola bilər. Bir qatlılarda 

bütün tüklər eyni uzunluqda olur. İki qatlılarda isə uzun tüklər 

gödək tüklərlə növbələşir. Bir qat tüklülüyə orta və zəriflifli 

pambıq sortlarında, iki qatlıya isə quza pambıqlarında rast olu-

nur. Əsas gövdənin rəngləri də müxtəlif olur. Belə ki, yaşıl, qır-

mızı kölgələrlə, demək olar ki, qara-qırmızı, bənövşəyi-qırmızı, 

moruğu və açıq-qırmızı rəngə qədər dəyişə bilər. Gövdə 

bütünlüklə qırmızı rəngdə yaxud günəşə çevrilmiş tərəfi isə 

hissə-hissə boyanır. Bəzən də onu günəş qaralması da ad-

landırırlar. Gövdənin qırmızı rəngə boyanması epidermis toxu-

malarında antosion olmasıdır. Gövdənin qırmızı rənginin tünd 

və açıq olması onun üzərində olan tükün və yarpağın miq-

darından asılıdır.  

Tük və yarpaq çox olduqda gövdənin qırmızı rəngi açıq, az 

olduqda isə tünd olur. Gövdənin kök boğazcığından başlayaraq 

yuxarıya doğru bir neçə buğumarası mantar toxuma ilə ör-

tüldüyünə görə o, qəhvəyi rəngdə görünür. Onun diametri və 
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rəngi gövdənin və mil kökün diametri və rəngi ilə eyni olduğuna 

görə onları bir-birindən ayırmaq çox çətin olur. Vegetasiyanın 

sonunadək əsas gövdə üzərində hər birinin uzunluğu 4-4,5 sm 

olan 20 ədədədək buğumarası əmələ gəlir. Buğumarası üçün 

göstərilən məsafə və miqdar bitkinin növündən, sortundan və 

becərmə şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. 

Pambığın kökboğazcığına yerüstü və yeraltı mühüt eyni 

dərəcədə təsir göstərmədiyinə görə, göbələk və bakterial xəstə-

liklərə məruz qala bilər. Xüsusilə quza pambıqları bu xəstə-

likdən daha çox əziyyət çəkir. Onlarda kök boğazcığında düyün-

lü şişlər olur ki, buna da kökboğazcığı xərçəngi deyilir. 

Gövdənin tıxaclanmış sahələrdən yuxarı hissədə qara nöqtələr 

şəklində qətran vəzi yerləşir. Burada tüklər də ola bilər. 

 Pambıqda baş gövdənin inkişafı ləpəyarpaqaltı dirsəyin 

(hipokotil), torpağın altında inkişaf edərək, yerin üst qatına 

çıxmağa cəhd etməsi ilə başlayır. Sonra, ləpəyarpaqaltı dirsək 

partlamış toxumun qlafını ləpəyarpaqları ilə birlikdə torpağın üst 

səthinə çıxarır. Torpağın altından torpağa müqavimət göstərib, 

torpaq səthinə çıxmış ləpəyarpaqaltı dirsək özünü düzəltməyə 

başlayır. Çox vaxt onlar torpağın üst səthinə toxumun qlafından 

azad olaraq çıxır, bəzən də üzərində qalır. Pambıq bitkisinin 

ləpəyarpaqları sadə, bütöv kənarlı, böyrək formalı, saplaqlı olur 

(şəkil 4). 

Ləpəyarpaqlar yaşıl rəngdə olur. Növdən asılı olaraq bu 

rəng açıq və tünd olur. Onların ölçüsü isə pambığın növündən 

asılı olaraq müxtəlif olur. 
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Şəkil 4. Ləpəyarpaqları : a) ortalifli pambıq ; 

b) yerli orta asiya quza pambığı. 

 

Eyni zamanda biri digərinə nisbətən iri olur. Əsl yarpaq-

lardan fərqli olaraq ləpəyarpaqları qalın və ətli olur. Onların 

üzəri zəif, nəzərəçarpan qısa tükcüklərlə örtülü olur. 

Ləpəyarpaqların vəzifəsi cavan cücərtiləri ehtiyat qida maddələri 

ilə və qismən də assimiliyasiya funksiyasını yerinə yetirməklə 

birinci əsl yarpaqların əmələ gəlməsini təmin etməklə məh-

dudlaşmır. O, pambığın həyatında çox mühüm rol oynayır yəni, 

birinci əsl yarpaq əmələ gəldikdən sonra çiçəkləmənin əvvəlinə 

kimi və çiçək orqanlarının formalaşmasında iştirak edir.  

Ləpəyarpaqlarının zədələnməsi yaxud qoparılması nəticə-

sində bitki güclü əziyyət çəkir və məhsuldarlıq əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı düşür. Öz funksiyasını yerinə yetirdikdən sonra 

onlar quruyaraq tökülür və gövdənin aşağı hissəsində qarşı-

qarşıya duran iki iz qalır. O, izləri gövdədə həqiqi yarpaqların 

izindən asanlıqla ayırmaq mümkündür. 

Ləpəyarpaqaltı dirsək həyatının ilk günlərində çox zəif və 

kövrək olduğuna görə onlara kobud yanaşdıqda asanlıqla qırılır. 

Yavaş-yavaş onlar uzanır, yoğunlaşır və odunlaşaraq bərkiyir. 

Ləpə yarpaqlarının yaşıllaşması və böyüməsi nəticəsində, ləpə -

yarpaqüstü dirsəkdə (epikotil) inkişaf edir. Filqə yarpaqların 

yuxarı hissəsi əvvəlcə ləng böyüyür, hətta filqə yarpaqların alt  
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hissəsinin böyümə tempindən ləng inkişaf edir. Ləpəyarpaqların 

saplağı arasındakı tumurcuqda ilk əsl yarpaqların əmələ gəlməsi 

başlayır. Əsl yarpaqlar əsas gövdə üzərində spiralvari şəkildə 

növbə ilə əmələ gəlir. Birinci yarpaqlar bir-birinə yaxın iki-iki 

yerləşir. Bəzəndə hər hansı bir cüt yarpağın buğumları bir-birinə 

o qədər yaxın olur ki, yarpaqlar bir-birinin üstündə oturmuş kimi 

görünür. Pambığın növ və sortlarından asılı olan əsas gövdənin 

böyümə və inkişafına temperatur, işıqlanma, torpağın rütubəti, 

qida maddələri ilə təmin olunma və xarici şərait amilləri təsir 

göstərə bilər. 

Xarici şərait amilləri nə qədər əlverişli olarsa əsas göv-

dənin və onun sisteminin böyümə və inkişafı sürətlənər. Pam-

bığın bioloji xüsusiyyətlərindən biri də onun həyatının ilk döv-

ründə yəni, çıxışdan qönçələməyə qədər olan dövrdə böyümə və 

inkişaf ləng gedir. Qönçələmənin başlanğıcından böyümə və in-

kişaf daha sürətlə gedir. Çiçəkləməyə qədər daha da güclənir. 

Çiçəkləmənin sonunda və yetişmə dövründə böyümə və inkişaf 

zəifləyir, vegetasiyanın sonunda isə tamamilə dayanır. Əsas 

gövdənin hündürlüyü buğumların sayının artması və uzanmasın-

dan asılıdır. Buğumların uzunluğuna yüksək temperatur, rütubət, 

azot gübrəsi və bir sıra amillər təsir göstərir. Pambığın növ və 

sortlarının yetişkənlik xassəsi əsas gövdənin tez böyüməsinə 

təsir göstərir. Belə ki,  gecyetişən sortlarda vegetasiyanın sonuna 

kimi gövdənin hündürlüyünün artımı, sonra isə boy artımının 

zəifləməsi tezyetişən sortlara nisbətən daha çox müşahidə edilir.  

Tezyetişən formalarda əsas gövdənin sürətli artımı çiçək-

ləmə  fazasından əvvəl və çiçəkləmə dövründə olur. Ona görə də, 

tezyetişən sortlarda çiçəkləməyə qədər olan boyartımı 

gecyetişənlərə nisbətən  çox, vegetasiyanın sonunda isə az olur. 

Ləpəyarpaqların ölçüsü pambığın sort və növündən asılıdır. 

Beləki, bu Gossypium herbaceum növündə kiçik, Gossypium 

hirsitumda orta, Gossypium barbadensedə iri olur. Əsl 

yarpaqlara nisbətən ləpə yarpaqları qalın və ətlidir. Onların 

üzərində 3-5 ədəd damar aydın görünür. Ləpəyarpaqlarının üzəri 

zəif nəzərə çarpan dəmir rəngli qısa tükcüklərlə örtülü olur.  
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4.3. Yarpaq 
Pambığın yarpağı yarpaq ayası, yarpaq saplağı və iki ədəd 

yarpaq yanlığından ibarətdir. Əsl yarpaqların ayası əksər 

hallarda dilimli olur. Yarpaq ayası 3-5 bəzən də 7-9 dilimə 

ayrılır. Yəni, pambıq bitkisi yarpaq saplağından və yarpaq 

ayasından ibarətdir. Yarpaq ayasının saplağa keçən yerində 

saplaq oyuğu olur. Hər bir yarpağın əsasında bir cüt yarpaq 

altlığı yerləşir. Bunlar sortdan asılı olaraq xırda olmaqla müx-

təlif formalı (lansetvari, oxvari) olur. I-II ilk əsl yarpaqlarda yar-

paqaltlığı olmaya da bilər. Onların ömrü az olur və tez tökülür. 

Yarpaq ayasındə dilimlərin sayı tək ədədlərlə (3,5,7) ifadə olun-

maqla simmetrik formada olur. Bəzən də simmetrik olmayan cüt 

rəqəmlərlə (2,4,6) ifadə olunan yarpaqlara da təsadüf olunur. Öz 

funksiyasını yerinə yetirdikdən sonra ləpə yarpaqları tökülür və 

gövdədə qarşı-qarşıya yerləşən iki iz qoyur. Bununla da, ləpə 

yarpağı buğumları əsas gövdənin tək-tək spiralvari yerləşmiş bu-

ğumlarından asanlıqla seçilir. Ləpə yarpaqaltı dirsək yenicə 

cücərməyə başladığı vaxt çox kövrək olur, toxunan zaman asan-

lıqla sınır. Bir müddətdən sonra yoğunlaşaraq bərkiyir. Ləpə 

yarpaqların yaşıllaşması və böyüməsi nəticəsində ləpə yarpaq-

üstü dirsək (epikotil) inkişafa başlayır. Bu zaman ləpə yarpaq-

larının saplaqları arasında iki əsl yarpaqların əmələ gəlməsi 

görünür.  

Əsl yarpaqlar əsas gövdə üzərində spiralvari şəkildə növbə 

ilə yaranır. Əsl yarpaqlar quruluşuna görə tam kənarlı və dilimli 

olurlar. Yarpaqların formasından asılı olmayaraq yarpaq 

ayasının dilimləri qısa, enli yaxud incə ucları iti ola bilir. 

Sortundan,  növündən və  becərmə şəraitindən asılı olaraq 

yarpaq ayasının həcmi  sort, növ və becərmə şəraitindən asılı 

olaraq 4-400 sm
2
-ə qədər dəyişə bilər. Yarpaq səthi nə qədər 

böyük olarsa bitki o, qədər işıq və istilik ala bilir. Sıx əkinlərdə 

isə yarpaqlar bir-birinə kölgə salaraq aşağı yaruslardakı bar bu-

dağının zəif inkişaf etməsinə səbəb olur. Pambıq bitkisində 

sortun yetişkənlik müddətindən asılı olaraq yarpaq səthi  az və 

ya çox ola bilər. Məsələn: çox tezyetişən pambıq sortlarında yar-

paq səthi 2000-2500 sm
2
, 
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gecyetişən sortlarda isə 4500-5000 sm
2
-dir. Pambıq yarpaq-

larının rəngi (əksəriyyətində) yaşıl, açıq-yaşıl, tünd-yaşıl olur. 

Qırmızı yarpaqlı formalar da mövcuddur. Pambıq növləri 

tüklənmə dərəcəsinə görə də müxtəlif olurlar. Yarpağının alt 

tərəfi üst tərəfinə nisbətən daha tüklü olur. Bundan başqa əsas 

gövdənin yarpaqları yan budaqların yarpaqlarından çoxdur. 

Yarpaq ayasının üzəri çox vaxt düz, hamar, bəzən də dalğalı 

olur. Bu əlamətlər sort və növün əsas xüsusiyyətlərindəndir  

(şəkil 5). 

Yarpağın saplağının yuxarı tərəfindəki (sinir düyünü ad-

lanan yerdən) hər yarpaq ayasının ağızcığından hər dilimə bir 

ədəd ana  damar gedir və onlardan da xırda-xırda birinci, ikinci, 

üçüncü və s. dərəcəli damarlar keçir. Bunların hamısı (birlikdə) 

yarpağın sinir şəbəkəsini təşkil edir. Pambığın növündən asılı 

olaraq yarpaq ayasının aşağı hissəsində bir və ya üç, bəzən isə 

beş əsas ana damarda müxtəlif  forma və irilikdə bir ədəd nektar 

olur. Pambığın yarpaqlarının rəngi əksər hallarda yaşıl (açıq-

yaşıl, tünd-yaşıl) rəngdə olur. 

 

 
 
Şəkil 5. Pambıq növlərində yarpaq səthi və onun   saplağının for-

maları: 1.G. hirsutum; 2. G. barbadense. 

Yarpaqyanlığı. Saplağın yarpağa birləşdiyi yerdə iki ədəd 

yarpaqyanlığı olur. Pambığın müxtəlif növlərinin özlərinə 

məxsus spesifik xüsusiyyətləri vardır. Onlar bir-birindən forma-

larına, uzunluğuna, eninə, əsas oxa və budağa doğru duruş 

istiqamətlərinə görə fərqlənir ( şəkil 6). 
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Əksər hallarda yarpaqyanlıqları müxtəlif enə və uzunluğa 

malik olan lansetvari formada, bəzən  isə az və ya çox miqdarda 

gödəlmiş, qulağa oxşar formada olur (şəkil 7). Axırıncı  xassələr 

ortalifli pambıqlara aid olmaqla yarpaqyanlıqları gövdə və ya 

budaq boyu istiqamətlənir. 

Zəriflifli və Hind-Çin növlərində yarpaqyanlıqları lanset 

şəklində möhkəm bitişərək, inkişafını gövdə və budaq boyu 

istiqamətləndirir. Quza pambıqlarında onlar ensiz, gövdəyə və 

budağa tərəf çıxır.  

Bütün pambıq növlərində simpodial budaqlarda olan əksər 

yarpaqyanlığı əsas gövdə üzərindəki monopodial budaqlarda 

olan yarpaqyanlığından qısa olması bir bitki daxilində 

xarakterikdir. Demək olar ki, həmişə qeyri-simmetrikdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 6.  Pambıq yarpaqları : 1və 2 G. arboreum, 3. G. herbaceum,  4. 

G. hirsutum,  5. G, barbadense. 
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Şəkil 7. Müxtəlif  pambıq  növlərinin  yarpaqyanlıqları: yuxarı 

cərgədə-karpas yarımcinsinin növləri: 1. trilobum (tez tökülən 

yarpaqyanlıqları); 2. armourianum; 3. davidsonii; 4. tomentosum; 5. 

hirsutum; 6. barbadense; aşağı cərgədə- Eugossupium yarımcinsinin növləri, 

7.anomalum; 8.Stosksii; 9. herbaceum; 10. arboreum. 

 

Lakin, əsas gövdə üzərində olan monopodial budaqlardakı 

yarpaqyanlıqları simmetrikdir, yəni eynidirlər. Yarpaqyanlıqları 

kifayət qədər tez tökülür. Yarpaqyanlıqlarının rəngi yarpaq 

ayasının rənginə uyğun olur. 

Tumurcuqlar. Pambıq bitkisində əsas gövdədə təpə 

tumurcuqlarından başqa qoltuq tumurcuqları da olur. Bunlar 

yarpaq qoltuğunda bir-bir və ya iki-iki bəzəndə üç-üç olur. 

Becərmə şəraitindən, qidalanma və yerləşmə sxemindən asılı 

olaraq bitki üzərində olan tumurcuqların sayı artıb azalır. Qida 

sxemi böyük olduqda tumurcuqlar çox əmələ gəlir. Tumurcuq-

lardan  isə yarpaq və budaqlar əmələ gəlir. 
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        4.4. Budaq və budaqlanma 

 

Budaqlar əsas gövdədə olan yarpaqların qoltuğundakı tum-

urcuqların inkişafı nəticəsində əmələ gəlir. Bununla yanaşı 

birinci 2-3 yarpağın qoltuğunda olan tumurcuqlar oyanmır. 

Nadir hallarda bu tumurcuqlar oyanır və budaq verir. Lakin, in-

kişaf edə bilmir və üzərində xırda yarpaqlar əmələ gəlir. Tə-

sadüfi hallarda ləpəyarpaqların qolbudağında budaqlar əmələ 

gəlir. Pambıq bitkisində iki cür budaq olur: boy budaqları-

monopodial budaqlar və bar budaqları-simpodial budaqlar.  

Monopodial budaqlar (şəkil 8) gövdənin aşağı hissəsində 

baş qoltuqaltı tumurcuqdan inkişaf edərək, bitkinin gövdəsindən 

yana doğru iti bucaq altında ayrılaraq, boy tumurcuğunun  hesa-

bına uzanır. 

Onlara bir tumurcuqdan əmələ gəldiyinə görə monopodial 

adı verilmişdir. Bu da qədim yunan dilində «bir pəncəli» kimi 

tərcümə olunur. İnkişaf xarakterinə görə monopodial budaq düz 

olur. Adətən onlar simpodial budaqlara nisbətən qüvvəli olur. 

Qüvvəli inkişaf etmə pambığın növündən, sortundan, yetişkənlik 

dərəcəsindən (gecyetişən sortlarda monopodiya güclü inkişaf 

edir) və becərmə şəraitindən asılıdır. 

Monopodial budaqlar üzərində yarpaqlar spiral formada, 

yəni əsas gövdədə olduğu kimi yerləşir. Monopodial mudaqda 

olan yarpağın qoltuqaltı tumurcuğunda ikinci sıra monopodial 

budaq əmələ gəlir. 

Əsas gövdədə olduğu kimi birinci iki, üç yarpaq qoltuğun-

da olan tumurcuqlar oyanmır. 
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Şəkil 8. Ortalifli pambıq kolunun quruluşu: 1.əsas 

gövdə;2.monopodial budaq (boy budağı); 3.simpodial budaq (bar budağı); 

4.əlavə yan simpodial budaq; 5.əsas gövdə üzərində yarpaq qoltuğunda sap-

laq ilə oturmuş bar orqanı. 

Sonrakı yarpaq qoltuğundakı tumurcuqlardan  monopodial 

budaqlar, daha sonrakı yarpaq  tumurcuqlarından  isə simpodial 

budaqlar əmələ gəlir. Monopodial budaqlar öz inkişafında əsas 

gövdənin işini təkrar edir. Deməli, monopodial budaqlar bitkinin 

əsas gövdəsi ilə eyni işi icra edir. Bəzən monopodial budaqların 

yarpaq qoltuğundan ikinci monopodial budaqlar əmələ gəlir ki, 

bu da bitkinin işıqlanma, qida maddələri ilə təmin olunma və tez 

yetişməsi ilə əlaqədardır. Bitki nə qədər gecyetişəndirsə ikinci 

sıra monopodial budaqlarda çox əmələ gəlir.   

Simpodial budaqlar əmələ gəlmə xarakterinə və  morfo-

loji quruluşuna görə monopodial budaqlardan köklü surətdə 

fərqlənir. Simpodial budaqlar əsas gövdədən iti bucaq, çox vaxt 
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isə düzbucaq altında ayrılır. Ayrılma dərəcəsi simpodial 

budaqların uzunluğundan asılıdır. Birinci buğumarası simpodial 

budaq, öz inkişafını əsas gövdə üzərində olan yarpağın 

qoltuqaltı tumurcuğundan başlayaraq çiçək  tumurcuğu yaranana 

qədər yəni, budağın boy atması dayanana qədər davam edir. Çi-

çək tumurcuğu ilə yanaşı birinci büğumarasının sonunda yarpaq 

əmələ gəlir. Bu yarpağın qoltuğunda olan tumurcuqlardan biri 

inkişaf edərək, ikinci buğumarasını yaradır. Buda budağın 

davamı hesab olunur (birinci buğumarasında olduğu kimi) və 

çiçək tumurcuğu ilə qurtarır. Ondanda yenə yarpaq əmələ gəlir. 

Bu yarpağın qoltuğunda olan tumurcuqdan biri yenə də inkişaf 

edir və budağı davam etdirməklə, qurtaracağında çiçək tumur-

cuğu və yarpaq əmələ gətirir.  

Beləliklə, bu qayda ilə budaqlanma axıra qədər davam edir. 

Hər buğumun arasındakı budaq, hər tumurcuğun ayrılıqda 

inkişafının nəticəsidir. Bu xüsusiyyəti ona simpodial adı ve-

rmişdir. Bu da qədim yunanca «çoxpilləli» budaq deməkdir. 

Simpodial budaqlarda yarpaqların əmələ gəlməsi növbəli və iki -

tərəflidir. Yəni, yarpaqlar onun oxu boyunca iki cərgədə bir-

birinin qarşısında oturur.  

Simpodial budaqlar dirsəkli olmağı ilə fərqlənir. Belə ki, 

kəskin, orta və zəif ifadə olunan dirsəklənmə dərəcəsi vardır. 

Sonuncu halda simpodial budaqlar demək olar ki, düz olur. Dir-

səklənmə dərəcəsi bitkinin növündən asılı olaraq müxtəlifdir. 

Hər buğumun axırında olan yarpaqların əks tərəfində meyvə 

orqanları yerləşir ki, bu da simpodial budaqların inkişaf 

xüsusiyyətini göstərir. 

Simpodial budaqları monopodial budaqlardan seçmək 

asandır.  Hətta tumurcuq və yarpaq yerindən qopub düşsə belə 

simpodial budaqların başlanğıc buğumunda iki iz qalır, onlardan 

biri üçbucaq formalı yarpağın, digəri isə yumru meyvə orqanının 

izidir. 

 Monopodial budaqlarda isə yalnız yarpağın üçbucaqlı izi 

qalır. Simpodial budaqlar bir neçə buğumlardan ibarətdirsə ona 

hədsiz budaq deyilir. Buğumaralarının sayı bitkinin növündən, 

sortundan, qismən irsiyyətindən və bitkinin qidalanmasından 
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asılıdır. Yəni, bitki nə qədər qida maddələri ilə yaxşı təmin 

olunursa o, qədər də yaxşı  inkişaf edir və çox buğumarası əmələ 

gəlir.  

Hədsiz budaqlı kollarda simpodial budaqlar piramida şə-

killi yaxud, şaxəli olur. Lakin,  budağın əmələ gəlməsinin elə bir 

növü vardır ki, orada qidalanma şəraitindən asılı olmayaraq 

yalnız bir buğumarası əmələ gəlir. Bu cür budaqlanmaya hədli 

budaqlanma tipi deyilir (şəkil 9). 
 

 
 

 

 
           Şəkil 9. Simpodial budaqların növləri : a)hədli tip (bir 

buğumara- 

sı olan) ; b)hədsiz tip (çox buğumarası olan). 

 

Simpodial budaq yalnız bir buğumarasından ibarət olduqda 

çox boyu olmur, əksər hallarda gödək olur. Bu da pambıq 

kolunun yığcam olmasına gətirib çıxarır (şəkil 10). 

Belə budaqlarda hədlilik ona görə əmələ gəlir ki, sonuncu 

və yeganə buğumarasında yarpağın qoltuğunda olan tumurcuq-

lar çiçək tumurcuğuna çevrilir və buğumun inkişafı dayanır. 

Yarpaq qoltuğunda olan bir və ya iki tumurcuq əlverişli şəraitdə 

oyanır və onlar da çiçək  tumurcuğuna çevrilir.  

Beləliklə, əlverişli şəraitdə hədli simpodial budağın axırın-

da iki-üç; bəzən də dörd çiçək əmələ gəlir ki, bunlar da bar ve-

rməyə qadir olur. Simpodial budaqların hədli, hədsiz inkişafı bu  
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bitkinin növlərinə aid olan irsi xüsusiyyətdir. Hədli tip budaq-

lanmaya  gossypium  hirsutum  və gossypium barbadense pam-

bıq növlərinin az bir qismi aiddir. Bu cür budaqlanma G.her-

baceum və G.arboreum  növlərində daha az olur. 

 

 

 
 

Şəkil 10. Pambıq kolunun sxematik təsviri :a)hədli tipli budaqlar; 

 b)hədsiz tipli budaqlar. 

Hədli simpodial budaqları olan pambıqlar az məhsuldar ol-

masına və lifinin bir neçə keyfiyyətsiz əlamətlərinə görə isteh-

salata ayaq aça bilmədi.Hüdudlu və hüdudsuz simpodial 

budaqları olan pambıq formalarından başqa, elə formalar da 

vardır ki, simpodial budaqları  olmur, onların bar orqanları çiçək 

saplağı ilə əsas gövdənin 1-2 və daha çox yarpaq qoltuğunda 

oturur. Yəni, onların çiçəkləri qoltuqludur. Belə pambığın 

kolları çox yığcam olur. Gövdə üzərində qoltuqlu çiçəkləri olan 

pambıq formalarına zəriflifli pambıqlarda rast gəlinir. Son illər 

belə pambığın kifayət  qədər qənaətbəxş olan sortları yaradıl-

mışdır ki, onlar istehsalatda uğurla tətbiq olunur. Belə pambıqlar 

«sıfır» tipli adını almışdır. Lakin, onu tamamilə düzgün hesab 

etmirlər. Bəzi seleksiyaçılar (N.N.Kazımov və başqaları) qarışıq 

budaqlanma tipinə malik, məhdud budaqları və qoltuqlu bar 

orqanları olan zəriflifli pambıq sortları yaratmışlar. 

Buğumarasının uzunluğuna görə hədsiz tipli simpodial bu-

daqları dörd yarımnövə bölmək olar: I. Gödək buğumarası 
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(uzunluğu 3-5 sm qədər); II. Orta buğumarası (6-10 sm-ə qədər); 

III. Uzun buğumarası (15 sm-ə qədər); IV. Çox uzun 

buğumarası (20-25 sm-ə qədər) (şəkil 11) olan budaqlar. 

 
 

Şəkil 11.  Simpodial budaqların hədsiz budaqlanma qrupları: 1 

buğumarası qısa; II buğumarası orta; III  buğumarası uzun; IV buğumarası 

daha uzun. 

 

Dördüncü yarımnövə əksər zəriflifli pambıqlarda rast gə-

linir. Qeyd olunan dörd yarımnövdən başqa  keçid növlərədə 

təsadüf edilir. 

Simpodial budaqları olan pambıqlarda dörd yarımnövün 

hər birində elə formalar olur ki, onlarda  buğumarası məsafə 

uzunluğuna görə bərabər olmur, bəzən də birinci buğumarası 

növbəti buğumarasından əhəmiyyətli dərəcədə uzun olur.  

Hədli simpodial budaqların buğumları hədsiz budaqların I-

ci yarımnövün buğumlarından qısadır. Ona görə də, onları bəzən 

şərti olaraq sıfır tipli adlandırırlar. Simpodial budaqlarda olan 

buğumaralarının  uzunluğu irsi əlamətdir. Xarici mühit amilləri-

nin təsiri nəticəsində bitkilərdə olan irsiyyəti dəyişmək 

mümkündür. Ancaq o, adətən çox cüzi olur.   
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Simpodial budaqlarda növ və yarımnövlər buğumarasının 

uzunluğuna görə ümumi simpodial budaqların uzunluğunu təşkil 

edir. Daha dəqiq desək, şaxəli və yığcam olurlar. Buğumarası nə 

qədər uzundursa (məsələn: III, IV yarımnövdə) budaq da, o 

qədər uzun olur yəni, kol  şaxəlidir. Əksinə buğumarası nə qədər 

qısadırsa (məsələn:  I, II yarımnövdə) budaqlar o, qədər qısa 

olur yəni, kol yığcamdır. Kolun həddən artıq şaxələnməsi cərgə-

arası becərmələri, eləcə də yığım zamanı çətinlik  törədir (III, IV 

yarımnövdə). 

Təsvir edilən budaqlanma sxemindən başqa digər tərəd-

düdlərdə yarana bilər. Belə ki, yaxşı qidalanma şəraitində 

monopodial və simpodial budaqların baş qoltuqaltı tumurcu-

ğundan əlavə yan budaqlar (monopodial və simpodial) əmələ 

gəlir ki, bunlar da ikinci simpodial budaqları təşkil edir. Nadir 

hallarda ikinci yan budaqlardan əmələ gəlmiş üçüncü spiral 

budaqlar müşahidə edilir. Ancaq onlar tam olmadığına görə 

əlavə əmələ gətirdikləri üçüncü spiral budaqlar da tam olmur.  

Yan tumurcuqlardan əmələ gələn əlavə budaqlar, əsas bu-

daq olaraq zərif və kiçik olurlar. Xüsusilə də, simpodial bu-

daqlar çox kiçik olmaqla yalnız  bir buğumarası yaradır (şəkil 

12). 

Əsas simpodial budaqlarda əmələ gəlmiş əlavə monopodi-

al budaq ondan iri də ola bilər. Əlavə simpodial budaqlar bəzən 

əsas simpodial budaqların üzərində əmələ gəlir. Bu budağın hər 

hansı buğumunda yerləşən yarpaq saplağının qoltuğunda bir 

neçə tumurcuq yerləşdiyi haldada ola bilər. Onlardan biri əsas 

simpodial budağın davamı, digəri isə qısa uzanır və bir qoza da 

verə bilir. Bitkinin təsadüfi zədələnməsi yaxud, əsas gövdənin 

ucu vurulduqda kolun budaqlanmasında  dəyişkənlik gedir. Bu 

qida maddələrinin ortaq qəbulu zamanı da baş verir. 

Pambıq bitkisinin budaqlanma tipləri. Simpodial bu-

daqlar əmələ gələnə qədər əsas gövdə üzərində monopodial bu-

daqların sayı bitkinin növlərindən, sort və formalarından, 

qismən də becərmə şəraitindən asılı olaraq müxtəlif olur. Elə 

formalar vardır ki, birinci simpodial budağın əmələ gəlməsinə 

qədər gövdə üzərində 15-40 ədəd boy budaqları əmələ gəlir. 
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Pambıq bitkisinin bu cür budaqlanma tipinə monopodial 

tipli budaqlanma deyilir. Belə kolların üzərində meyvə yetişmir. 

Yəni qönçə belə əmələ gətirə bilmirlər. 

 

 
Şəkil 12. Baş simpodialbudaq üzərində olan əlavə simpodial budaq. 

 

Belə bitkilərə tropik ölkələrdə rast gəlmək olar. Elə 

formalar da vardır ki, onların üzərində monopodial budaqlar de-

mək olar ki, əmələ gəlmir yaxud da birinci simpodiya əmələ 

gələnə qədər 1-3 ədəd monopodiya əmələ gəlir. Bu cür 

budaqlanma simpodial budaqlanma tipi adlanır. Vegetasiya 

müddətləri qısa 118-136 gün olub, yüksək məhsuldardırlar. Bu 

tipə mənsub olan sortlar geniş yayılımışlar. Bundan başqa keçid 

tipli budaqlanma da vardır. Bu tip budaqlanmaya aid pambıq 

kollarında birinci bar budağı əmələ gələnə qədər 6-7 boy budağı 

əmələ gəlir. Belə formalarda monopodial yaxud simpodial bu-

daqlanmaya yaxınlaşma müxtəlif dərəcədə ola bilər (şəkil 13). 

Ölkəmizdə becərilən pambıq sortları əsasən simpodial bu-

daqlanma tipinə aid olan sortlardır. Yaxşı aqrotexnika şəraitində və 

normal bitki sıxlığında kol üzərində adətən 1-3-dən çox monopodial 

budaq əmələ gəlmir. Ortalifli pambıq kollarında əsas gövdə üzərində 

birinci  simpodiyanın hündürlüyü (HS1) sortun yetişkənliyindən asılı 

olaraq 3-4-cü yarpaq qoltuğunda, bəzən isə 1-2-də, daha gecyetişən 



144 

 

ortalifli pambıq kollarında isə 5-8-ci yarpaq  qoltuğuda olur. 

Zəriflifli pambıq kollarında birinci simpodial budaq 1-3-cü 

buğumdan yuxarıda əmələ gəlir. 

 

 
 
Şəkil 13. Pambıq bitkisinin budaqlanma tipləri: 1)simpodial; 

2)monopodial;3)keçid. 

 

Birinci simpodial budağın əmələ gəlməsi tez yetişkənlik 

əlaməti olduğu üçün onun çox böyük təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

Simpodial budaqların əmələ gəlməsi sortun, növün irsi xü-

susiyyəti olmasına baxmayaraq xarici şərait amillərinin təsi-

rindən xüsusilə aqrotexniki tədbirlərlə dəyişmək olar. 

HS1 nə qədər aşağı olarsa bitki o, qədər tez çiçək və bar 

əmələ gətirəcək. Deməli, o tez yetişərək payız şaxtalarına qədər 

məhsul yığılacaq.  

Keçid tipli budaqlanma. Bu tip budaqlanmaya aid olan 

pambıq kollarında birinci meyvə budağı əmələ gələnə qədər 6-7 

ədəd boy budağı əmələ gəlir. Belə pambıqların vegetasiya 

müddəti simpodial tipli budaqlanmaya nisbətən uzundur, 

qozaları iri olur və məqsədli seleksiya işində istifadə olunur. 

 

4.5. Çiçək  və  çiçəkləmə 
 
Pambıq bitkisinin çiçəyi beş dairədə yerləşir (şəkil 14). 

Birinci xarici dairədə 3 iri çiçəkaltlığı (çiçəkyanlığı), ikinci 



145 

 

dairədə bir-biri ilə birləşmiş 5 kasacıq, üçüncü dairədə 5 ədəd 

ləçək, dördüncü dairədə çoxlu sayda erkəkcik və beşinci dairədə 

isə dişicik yerləşir. Çiçəyin əsasında çiçək saplağı yerləşir (son-

ralar meyvə saplağı olur). Çiçək  saplağının yuxarı qurtara-

cağında çiçəkyatağı inkişaf edir. Çiçəyin yerdə qalan bütün 

elementləri onun üzərində yerləşir. Xaricdən üç iri çiçəkyanlığı, 

sonra kasa, üçüncü dairədə 5 ədəd ləçəyin birləşərək, kasanın 

qaidəsində (əsasında) əmələ gətirdiyi tac, tacın daxilində 

yerləşən erkəkcik sütunu (androsey) və tacın aşağı  qaidəsində 

bitişmiş erkəkcik tozcuğu olan erkəkcik borusundan ibarətdir. 

Çiçəyin tam ortasında dişicik (kinesey) yerləşmişdir ki, bu da 

yumurtalıqdan, sütuncuqdan  və  ağızcıqdan ibarətdir (şəkil 15 ). 

 
 
Şəkil 14. Pambıq çiçəyinin       Şəkil 15. Pambıq çiçəyinin quruluşu:                                                 

uzununa kəsiyi. 

                                                               1.çiçək saplağı; 2.çiçək yan-                           

                                                               lığı; .3.kasa; 4.tacın ləçəklə- 

                                                               ri; 5. erkəkcik sütunu;6.er- 

                                                              kəkcik;7.tumurcuq;8.sütuncuq; 

                                               9.dişicik ağızcığı. 

Yumurtalıq tacla erkəkcik sütununun alt hissəsində, 

sütuncuq erkəkcik borusunun daxilində, ağızcıq və erkəkcik 

borusundan yuxarı xaricə çıxır. Bu qeyd edilən elementlərdən 

başqa çiçəkdə, xüsusi vəzlər mövcuddur. Onlar şirə ifraz  
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(nektarniklər) edirlər. Çiçək saplağının uzunluğu (meyvə 

saplağı) müxtəlif növ sortlarda 1 sm-dən 10 sm-ə qədər və daha 

uzun olur. Ortalifli pambıq sortlarında onun uzunluğu orta 

hesabla 3-4 sm, zəriflifli pambıq sortlarında isə çox olur. Simpo-

dial budaq əmələ gətirməyən pambıqlarda çiçək saplağı uzun 

olur. 

Çiçəkyanlığı. Pambıq bitkisinin çiçək yanlığı müxtəlif 

formalarda çox böyük, yaxud az böyük, düz (mədəni formalar-

da), eni və uzunu 4-5 sm-ə qədər olur. Onlar öz aşağı qaidələri 

vasitəsi ilə müxtəlif dərəcədə bitişik olur. Kənarları tam və ya 

dişli olur. Dişlərin sayı 3-15-ə qədər, bəzən çox da ola bilir. Çi-

çəkyanlığının dişləri müxtəlif formalarda uzununa və eninə isti-

qamətdə dəyişə bilir. Belə ki, ortalifli pambıq sortlarında onlar 

düz mərkəzi dişdən kənara dönməmiş, zəriflifli pambıq 

sortlarında isə mərkəzi dişdən yan tərəfə əyilmiş halda olurlar. 

Çiçəkyanlığının qaidəsindən dişlərə doğru əsas damarlar keçir, 

sonra isə damarlar şaxələnməyə başlayır (şəkil 16). 

 

 
Şəkil 16. Pambıq bitkisinin çiçək yanlıqları : 1.G. hirsutum; 2.G. 

barbadense. 

 

Çiçəkyanlığı müxtəlif dərəcədə tüklü olur. Tüklər əsas eti-

barı ilə yarpaqda olduğu kimi damar boyu dişlərin ətrafında 

yerləşir. Çiçəkyanlığının rəngi yaşıl yaxud qırmızı olur. Onlar 

müdafiə funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı qönçəni, çiçəyi 

və meyvəni qidalandırmaqda iştirak edirlər. Qoza yetişdikdə çi-

çəkyanlıqları quruyur və çox davamsız olur. Ona görə də yığım 

zamanı onlar çox xırda hissələrə bölünərək məhsulu zibilləyir. 



147 

 

 

Kasa beş ədəd kasa yarpağının bitişməsi nəticəsində çox 

da dərin olmayan birləşmiş nəlbəki şəklində tacı ətrafdan 

bürüyür. Müxtəlif pambıq formalarında kasanın yuxarı hissəsi 

düz, dalğalı yaxud dişli ola bilər. Burada kasanın küncləri yaxud 

dişləri kasa yarpaqlarının sayına (beş ədədə) bərabər olur. 

Kasanın rəngi açıq-yaşıl yaxud qırmızı, üzəri isə çoxlu tünd 

nöqtələrlə (ifrazedici vəzlərlə) örtülü olur. 

Tac. Açmış çiçək qıf şəkilli olur. Ləçəkləri simmetrik ol-

mayan tərsinə çevrilmiş yumurtavari-pazvari formalıdır. Lə-

çəyin kənarları  müxtəlif dərəcədə kirəmit qaydasında spiral üz-

rə yerləşmişdir (şəkil 17). Məsələn: ortalifli pambıq sortlarına 

nisbətən zəriflifli pambıq sortlarında çiçəyin ləçəkləri öz 

kənarları ilə bir-birini bərk örtür ki, bu da çiçəyin açılma 

dərəcəsinə təsir edir. Zəriflifli pambıq sortlarında (tacın qıfı) 

çiçəklərin açılma dərəcəsi, ortalifli pambqlara nisbətən  azdır 

(şəkil 18). 

Hər bir ləçəyin bir kənarı iki tərəfdən tüklü, digər kənarı 

isə tüksüz olur. Ləçəyin tüklü kənarı qonşu ləçəyin tüksüz 

tərəfinə yatdıqda qönçə açılan zaman xazmoqam (açılan) çi-

çəklərin açılmasına səbəb olur. Lakin, pambıqda nadir hallarda 

açılmayan (kleystoqam) çiçəklər də olur. 

Müxtəlif pambıq  formalarında çiçəklərin rəngi ağ, sarı, in-

tensiv sarı (limon rəngi), narıncı, qırmızı, tünd-qırmızı və s. ça-

larlarda olur. Ortalifli pamıq sortlarında çiçəyin ləçəkləri açıq-

sarı (krem rəngdə), zəriflifli pambıqlarda isə aydın-sarı (limon 

rəngdə) rəngdə olur. Bu isə yalnız pambıqda çiçək açılan gün 

olur. 
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Şəkil17. Pambığın G.barbadense         Şəkil18. Pambığın G. 

hirsutum növünün çiçəyi.                                                           növünün çiçəyi.                             

Pambıq formalarının əksəriyyətində ləçəklərin  əsasında 

(ləçəyin içəri tərəfində müxtəlif çalarlı və ölçülü) antosian  

ləkəsi olur. Ortalifli pambq sortlarında isə bu ləkə yoxdur. 

Ləçəklərin ölçüləri müxtəlif formalarda böyük  intervalda 

dəyişir. 

O, iri (diametri 7-8 sm və çox), orta və xırda (diametri 2-3 

sm) ola bilir. Məsələn: zəriflifli pambıqlarda o iri, ortalifli pam-

bıqlarda orta, quza pambıqlarında isə xırda olur. 

Erkəkcik borusu. Erkəkcik sütunu beş erkək telinin əsas-

da (qaidədə) birləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Erkəkcik 

borusunun üzərində olan erkəkcik tozcuqları beş cərgə üzrə 

yerləşir. Bəzən bu cərgələr görünmür. Erkəkcik qısa saplardan 

və iki yuvalı tozcuqdan ibarətdir. 
Erkəkcik sütununun tozcuqları və onlarda inkişaf edən tozcuq 

dənələrinin rəngi müxtəlif  növ pambıqlarda açıq sarıdan intensiv-sa-

rıya, narıncı, bəzi formalarda isə narıncı və qırmızıya çalır. 

Tozcuqların dəni  iri, yumru formalı olub, üzəri tikanlarla 

təchiz  olunmuşdur. Onlar çiçəyə qonan həşaratların və tozlanma 

vaxtı çiçəyin dişiciyinin ağzına düşdükdə ilişib qala bilir. 
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Tozcuqlar bir-birinə ilişərək yumaq əmələ gətirir. Buna görə də 

külək onları dağıda bilmir. 

DiĢicik. Adətən dişicik üç, dörd, beş yuvalı yumurtalığa 

malikdir. Çox nadir hallarda iki yaxud altı, yeddi və çox yuvalı 

olur. Müxtəlif növ pambıqlara müxtəlif sayda yuvalı yumurtalıq 

xasdır. Belə ki, ortalifli və quza pambıqlarında əksərən dörd və 

beş yuvalı, nadir hallarda üç yuvalı, zəriflifli və hind-çin 

pambıqlarında isə üç-dörd yuvalı, nadir  hallarda beş yuvalı yu-

murtalıqlara təsadüf edilir. 

Mədəni pambıq formalarının çiçəklərində olan yumurta-

lığın hər yuvasında adətən 6-11 toxum kisəsi, yabanı növlərdə 

isə 2-11-ə qədər toxum kisəsi olur.  

Dişicik ağzı ipəbənzər sütuncuğun davamı olan və erkək-

cik sütuncuğundan kənara çıxan, barmağa bənzər formalı erkək-

cik sona yaxın bir qədər yoğunlaşmış və müəyyən dərəcədə 

spiralvari qıvrılmış olur. Müxtəlif formalarda onun uzunluğu 

erkəkcik borusunda çıxma dərəcəsinə və pərlərin sayına görə 

fərqli olur. Bəzi formalarda dişicik  ağzı erkəkcik borusundan 

xeyli çıxır. Digər formalarda isə o, az çıxır və yuxarı erkəkciklər 

öz tozluqlarına toxunur və onlara söykənmiş kimi görünür. Ara-

lıq formalar da vardır.  

Erkəkciyin sütuncuğundan dişicik ağızcığının çıxma 

ölçüsü bir kolun, istənilən növ və sortun hüdudlarında çiçəyin 

yerləşməsindən asılı olaraq dəyişə bilir. Belə ki, dişicik 

ağızcığının çıxması aşağıdan yuxarıya doğru budaqların kəna-

rında buğumdan buğuma, gövdə istiqamətində kənarlara doğru 

tədricən azalır. Dişicik ağızcığının ölçüləri və onun erkəkcik sü-

tunundan yuxarı kənarda yerləşməsi mayalanmada böyük əhə-

miyyət kəsb edir. 

Dişicik ağızcıqlarının pərləri 3-4 yaxud 5, nadir hallarda 

müxtəlif ola bilər. Pərlərin sayı yumurtalıqda olan yuvaların sa-

yına bərabər olur. Ona görədə pərlərin miqdarını bildikdə əv-

vəlcədən qozanın  neçə yuvalı olmasını demək olar. Dişicik ağ-

ızcıqların pərləri uzunluq boyunca bitişmiş, nadir hallarda 

yuxarı hissədə parçalanmış formada olur. Pərlər arasında 

(onların uzunluğu boyu) şırımlar vardır. 
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Dişicik ağızcığı çoxlu miqdarda qısa əmziklə örtülmüşdür. 

Bunlar tozcuqları qəbul etməyə xidmət edirlər. Onlar tozcuqları 

tutub saxlamaq və cücərtmək üçün özlərindən yapışqanlı maddə 

ifraz edirlər. 

Ballıqlar (nektarniklər). Ballıqlar şirintəhər maye ifraz 

edir. O, çoxsaylı həşaratı o cümlədən, arını cəlb edir. Ballıqlar 

çiçək daxili və çiçəkdən kənar olmaqla iki yerə bölünür. 

Sonuncu ballığın özü də, iki yerə bölünür: daxili və xarici ballıq. 

Çiçək daxili ballıqlar kasanın əsasında başdan-başa üzük 

formasında onun daxili tərəfində yerləşir. Çiçəkdən kənar üç 

daxili ballıqlar çiçək yatağında yerləşməklə kasanın (xarici tərə-

fində) əsasında çiçək yanlıqlarının kənarlarının ortasında bir 

ədəd olur. 

 Hər iki qrup çiçəkdən kənar ballıqlar əksər hallarda yumru, 

dəyirmi, künclü və ya düzgün olmayan üçbucaq formalı, azacıq, 

batıq, zəif yaşıl, çəhrayı, yaxud da  açıq-qırmızı  rəngdə  olur. 

Ballıqlar tüklü və ya tüksüz (lüt) ola bilər. Pambıq yaxşı bal 

verən bitkidir. Vegetasiya dövrundə bir hektar suvarılan pambıq 

sahəsindən 300-350 kq-a qədər, dəmyə şəraitində isə 100 kq-a 

qədər şirə toplanır. Zəriflifli pambıqlar ortalifli pambıqlara 

nisbətən daha çox şirə ifraz edir. Pambıqçılıq təsərrüfatlarında 

pambığın bu xüsusiyyətindən istifadə etməklə, arıçılığı inkişaf 

etdirmək olar. 

Pambığın çiçəkləməsi. Özünün formasını başa çatdırmış 

və açmağa hazır olan qönçəni asanlıqla müəyyən etmək olur. 

Tədricən ilk əvvəl kasa, sonra isə tacın yuxarı  hissəsi  şişmiş  

görünür (şəkil 19). 

 

 

 
 

Şəkil 19. Pambıq bitkisinin  qönçəsinin inkişaf ardıcıllığı. 
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Sortun irsi xüsusiyyətlərindən və becərilmə şəraitindən ası-

lı olaraq, qönçənin inkişafı onun əmələ gəlməsindən çiçəyin aç-

masına qədər 25-30 gün çəkir. Azərbaycan şəraitində pambıqda 

qönçə may ayının  axırı, iyunun əvvəlində əmələ gəlir. Çiçəklə-

mə isə təxminən iyun  ayının ortalarında və ya axırlarında 

başlayır. Torpaq-iqlim şəraitindən, səpin müddətindən və sortun 

xüsusiyyətindən asılı olaraq bu proses tez yaxud bir qədər gecdə 

ola bilər. Qönçənin əmələ gəlməsi, simpodial budaqların ya-

ranması bitkinin boyu ilə əlaqədardır. Belə ki, əsas gövdə 

üzərində simpodial budaqların əmələ gəlməsi, əsas gövdənin in-

kişafı ilə əlaqədar olaraq tədricən gedir. Qönçələrin əmələ 

gəlməsi isə simpodial budaqların inkişafı ilə əlaqədardır. Kol 

daxilində qönçələrin açılması və vegetasiyanın sonuna qədər 

qönçənin əmələ gəlməsi həmin qayda üzrə gedir. 

Qönçələr aşağıdan yuxarıya doğru budaqdan budağa, bu-

daq boyu kənarlara, əsas gövdədən ətrafa doğru tədricən açır. 

Tanınmış Sovet seleksiyaçısı Q.S.Zaytsev ilk dəfə dünya el-

mində qönçələrin kol daxilində tədricən açmasının qanunauyğun 

olmasını müəyyən etmişdir. Belə ki, Orta Asiyada becərilən 

pambıq bitkisində çiçəklərin açması simpodial budaqdan simpo-

dia üzrə yuxarıya tərəf, yay dövründə isə onların birinci 

buğumları üzrə (2-3 gün çəkir) gedir. Hüdudsuz budaqlanmaya 

malik olan pambıq bitkisində çiçəklərin budaq boyu açması  isə 

(əsas gövdədən simpodiyanın axırına qədər) 5-6 gün çəkir. 

Çiçəklərin bir-birinin ardınca yuxarıya doğru budaqdan budağa 

açması 2-3 gün çəkirsə, buna qısa növbəli çiçəkləmə deyilir. 

Çiçəklərin bir-birinin ardınca simpodial budaq boyu açması 5-7 

gün çəkirsə, ona çiçəkləmənin uzun növbəsi deyilir. Kolda 

çiçəkləmənin açım qaydasının sxemi şəkil 20-də göstərilmişdir.  
Şəkildə şaquli ox üzrə əsas gövdə, üfiqi xətt üzrə (hər iki tərəfə) 

əsas gövdədən çıxan simpodial budaqlar verilmişdir. Monopodial bu-

daqlarda olan budaqlar və əlavə budaqlar nəzərə alınmır. Monopodial 

budaqlarda olan meyvə budağından çiçəklərin açması, əsas gövdədə 

olan çiçəklərin açma qanunauyğunluqları kimidir. 

 



152 

 

                             
 

 

Şəkil 20. Pambıq kolunun çiçəkləmə sxemi. Hər iki yanda ərəb 

rəqəmləri ilə bar budaqlarının nömrəsi, sağda isə rum rəqəmləri ilə 

yaruslar göstərilmişdir. 

 

Normal inkişaf etmiş kolda 5 və daha çox mərtəbə ola bilər. 

Hər mərtəbədə 3 budaq olur. Çiçəkləmənin sürətindən asılı 

olaraq hər bir mərtəbədə ki, üç meyvə budağındakı qönçədən aç-

an çiçəkləri bir konus ilə göstərilir.  

Əgər hesab etsək ki, çiçəkləmənin qısa növbəsi 2 günə 

uzun  növbəsi isə 6 günə bərabərdir, yəni uzun növbənin qısa 

növbəyə nisbəti (6:2=3) üçə bərabərdir. Deməli, budaqdan-bu-

dağa yuxarıya doğru budaq boyu istiqamətinə nisbətən daha 

sürətli gedir, odur ki, kolun daxilində boşluq müşahidə edilir. 

Nəticədə çiçəklə əhatə olunmuş bu boşluq  konus formasını alır. 

Kol daxilində çiçəkləmənin gedişini müşahidə edərkən 

simpodial budaqların müəyyən buğumlarını əhatə edən çiçək-

ləmə konusunun əmələ gəlməsi müşahidə edilir. Deməli, birinci 

konus birinci mərtəbənin birinci budaqlarındakı buğumların 
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çiçəklərindən yaranır. İkinci konus, ikinci yarusun birinci bu-

ğumlarındakı çiçəklərindən və birinci yarusun budaqlarının 

ikinci buğumdakı çiçəklərdən, üçüncü konus  isə üçüncü yaru-

sun birinci buğumlarının çiçəklərindən, ikinci yarusun ikinci 

buğumlarının çiçəklərindən və birinci yarusun üçüncü buğum-

undan və s. əmələ gəlir. Deməli, uzun növbənin keçmə müddə-

tinin qısa növbəyə olan nisbəti üçə bərabər olan sxemdə, hər çi-

çəkləmə konusunun formalaşması bir uzun çiçəkləmə növ-

bəsində yəni, altı gündə başa çatır.  

Kol daxilində çiçəkləmə qaydasını nəzərdən keçirdikdə 

müəyyən olur ki, əsas gövdənin hər üç simpodial budaqların bir 

yarusa bölünməsi çiçəkləmənin bioloji xüsusiyyətləri ilə əlaqə-

dardır. Hər bir yeni konus çiçəkləmə ilə yuxarıda olan yeni üç 

budağı əhatə edir. Bu çiçəkləmə sxemi əsasında  kolda hər hansı 

bir çiçəkləmə konusunun əmələ gəlmə miqdarında çiçəklərin sa-

yını müəyyən etmək mümkündür. Məsələn: beş konusda bitkidə 

çiçəklərin sayı aşağıdakı kimi olacaqdr: birinci konusda 3, 

ikincidə 6, üçüncüdə 9, dördüncüdə 15. Deməli, 5 konusda 45 

ədəd çiçək olacaq. Buradan aydın olur ki, hər növbəti əmələ gəl-

miş çiçəkləmə konusu özündən əvvəlkinə nisbətən üç ədəd artıq 

çiçək verir. 

Lakin, müxtəlif konuslarda çiçəklərin faktiki sayı çox vaxt 

nəzəri saydan az olur, xüsusəndə kolun ətraf hissəsində. Bu 

onunla izah olunur ki, birinci qönçə açılmamışdan kolun üzə-

rindən düşə bilər, ikinci isə ətraf konuslar adətən tam inkişaf edə 

bilmir. Budaqlar isə bir-birinə nisbətən proporsional inkişaf 

etməyə bilər. 

Belə qeyri proporsional inkişaf nəticəsində kolun aşağı ko-

nuslarının simpodial budaqlarında buğumların miqdarı yuxarıda 

əmələ gələn simpodiallara nisbətən az olur.  

Müxtəlif forma və sortlarda bu uyğunsuzluq (disproporsi-

ya) əsas gövdə üzərində olan aşağı simpodiyaların inkişafında 

müxtəlif dərəcədə olur. Uyğunsuzluq bu və ya digər sortun bö-

yümə, qidalanma, işıqlanma və irsi xüsusiyyətindən asılı olaraq 

onlar müxtəlif dərəcədə təsir edir.  
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Hədli simpodial budaqlar bir buğumarasına malik olmaqla 

hər birinin ucuna qədər 1-4, bəzən 5 ədəd çiçəyə çevriləcək 

qönçə olur. Hədli simpodial budaqların yaranması çiçəklərin 

açılmasının özünəməxsus qaydada getməsinə səbəb olur. Hədli 

simpodial budaqlanmada budağın ucundan çiçəklər bir-birindən 

iki gün sonra açır. Yəni, hədsiz tipli budaqlanmadakı uzun 

növbəli çiçəkləməyə nisbətən 2-3 dəfə az vaxt tələb olunur. 

Budaqdan-budağa yuxarıya doğru çiçəkləmədə isə çiçək-çiçəyin 

dalınca budağın ucunda olan çiçəklərin açıldığı qaydada  gedir. 

Beləliklə, hədli tipli budaqlanmaya malik olan pambıq-

larda çiçəkləmənin uzun növbəsi yoxdur. Hədli tipli simpodial 

budaqları olan pambıqlarda yenidən çiçəkləmə tempi böyük 

marağa səbəb olmuşdur. Hər bir çiçəyin öz xüsusiyyəti və açım 

tempi vardır. Onun açılması  temperaturdan asılı olaraq yayda, 

iyulda səhər saat 7-9 yaxudda 6-7 arasında olur.  Gecə  nə qədər 

isti olarsa, səhər çiçəklər o qədər tez açır. Payızda havanın 

temperaturunun aşağı düşməsi ilə əlaqədar çiçəklərin açması 

tədricən günün ortasına düşür. Vegetasiyanın sonunda isə günün 

yarısında  hətta bir az da  gec açır. 

Hər çiçək yayda bir günə açır. Səhər açmış çiçəklər axşam 

yaxud o biri gün solmağa başlayır və rəngini dəyişir. Ortalifli 

pambıq sortlarında o, açıq-sarı, solmuş-sarı, çəhrayıya çalan 

rəngdən bənövşəyi rəngə çevrilir. Tac ləçəklərinin rəngində 

gedən belə dəyişkənlik hüceyrələrdə gedən kimyəvi reaksi-

yalarla və ləçəyin epidermis hüceyrələrində antosianun yaran-

ması ilə əlaqədardır. Tacın rənginin dəyişməsi onun solması və 

bükülməsi ilə müşayət olunur. Sonra isə o, qıvrılaraq tədricən 

quruyur  və 2-3 gündən sonra tökülür. 

Pambığın əksər formalarında çiçək açıldıqdan sonra toz-

cuqlar partlayır və öz-özünə tozlanma gedir. Çarpaz tozlanma 

istisna deyil. Lakin, elə formalarda vardır ki, çiçək açılana qədər 

tozcuqlar partlayır (məsələn, zəriflifli pambıq sortlarının 

çoxunda və bir neçə ortalifli  pambıq sortlarında). Bəzən yay 

aylarında səhər saatlarında xazmoqam çiçəkləri açılmağa hazır  
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olduğu halda açıla bilmir. O, növbəti gün səhər açır. Belə 

hallarda tozluqlar çiçək  açana qədər açılır. 

Tozluqların çatlamağından qabaq (təxminən 2-3 saat) to-

xumlar tam yetişkənlik həddinə çatır və dişicik ağızcığı tozcuğu 

qəbul etməyə hazır olur. Tozcuq dənələri dişicik ağızcığına 

düşərək tez cücərir və borucuq yaradır. O, borucuqla 12 saatdan 

sonra yumurtalığa çatır və növbəti gün səhər mayalanma baş 

verir. Pambıq bitkisi əsasən öz-özünü tozlayan bitkidir, 

kleystoqam (açmamış) bitkilər istisna olmaqla çarpaz tozlanma 

da ola bilər. Təbii çarpaz tozlanmanın  həcmi  əksər  hallarda 

çox böyük deyil, lakin çox geniş miqyasda (1-5-dən 65- 80%- ə  

qədər) tərəddüd edir.  

Təbii çarpaz tozlanma ölçülərini təyin edən əhəmiyyətli 

faktorlar aşağıdakılardır: mayalanmada seçmə qabiliyyəti, 

sortların və növlərin bioloji xüsusiyyətləri, həmçinin çiçəklərin 

quruluşu, ətraf mühit şəraitləri, bunlardan da pambıqlara daxil 

olan həşaratların miqdarı və növ tərkibi, bitkilər arasındakı 

məsafə, çiçəkləmə dövrü (çiçəkləmənin başlanğıcı, kütləvi 

çiçəkləmə), vegetasiya dövrü ərzində hava şəraiti xüsusilə də 

çiçəkləmə vaxtı küləyin istiqaməti və gücü xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Külək pambıq tozcuğunun ötürulməsinə təsir edir. 

Lakin o, böyük gücə çatmaqla, tozcuğun yayılmasına şərait 

yaradan həşaratları küləyə nisbətən daha çox ötürür. 

Bitkilər arasındakı məsafə nə qədər böyük olsa, çarpaz toz-

lanmanın ölçüləri bir o, qədər az olur və əksinə simpodial bu-

daqların buğumaraları nə qədər qısa olsa, çarpaz tozlanmanın 

ölçüləri bir o, qədər çox olur. Həmçinin çiçəklər arasındakı 

məsafə də tozlanmaya təsir edir.  

Təbii çarpaz tozlanmanın ölçülərinə vaxtın təsiri təxminən 

birinci çiçəkləmə konusunu təşkil edən birinci çiçəklərdə çarpaz 

tozlanma faizi qismən təşkil edir, növbəti çiçəkləmə 

konuslarında isə o, daha çox yüksələrək 39-44%-ə çatır. Çarpaz 

tozlanma bütöv bitki üzrə orta hesabla 10% təşkil edir. Bu onun-

la izah olunur ki, çiçəkləmənin başlanğıcında ayrı-ayrı kollarda 

əmələ gələn tək-tək çiçəklər bir-birindən bir neçə metr aralı 

olduğu üçün həşaratlar  
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vasitəsi ilə gedən çarpaz tozlanma çox az olur. Kütləvi çi-

çəkləmə zamanı isə bitkilər üzərində olan çiçəklərin sayı yeni çi-

çəkləmə konuslarının əmələ gəlməsi ilə əlaqədar artır, onlar ara-

sındakı məsafə isə xeyli azalır. Buna görə də həşaratlar uzun 

müddət bir çiçək üzərində qalmır və  tozcuğu daşıyaraq bir çi-

çəkdən o, birinə qonur. Eləcədə yayın ortasında və sonunda 

pambıq çiçəklərinə gələn həşaratların sayı çoxalır (A.İ.Avto-

nomov). 

L.Q.Arutyunova müəyyən etmişdir ki, sortun daxilində hər 

hansı bitkinin öz tozcuqları dişicikdə başqa bitkinin çiçəklərin-

dən gətirilmiş tozcuqdan daha zəif böyüyür. Deməli, tozlanma 

belə seçmə qabiliyyəti sort daxilində, təbii çarpaz mayalanma 

üçün əlverişli şərait yaradır. 

L.Q.Arutyunovanın fikrincə pambıq öz evolyusiyası prose-

sində müvafiq xüsusiyyət qazanmışdır ki, o da uzun müddətli 

mayalanmanın zərərli təsirindən kənarlaşmaya imkan verir. 

Vegetativ çoxalma. Pambıq bitkisində əsas hesab olunan 

cinsi çoxalmadan başqa vegetativ çoxalmada ola bilər. Təbii şə-

raitdə bu görünmür lakin, münasib şərait olarsa pambıq 

gövdəsinin bir hissəsini yarpağın və s. hissəsinin kök atması 

vasitəsi ilə də becərmək mümkündür. Müxtəlif formalar istər 

növdaxili, istərsədə müxtəlif növlər çox yaxşı calanır və 

hibridlər yaranır. 

Yeni sortların yaradılması prosesini tezləşdirmək məqsədi 

ilə AzETPİ-də seleksiyaçı alim, Dövlət Mükafatı laureatı 

İ.M.Vəliyev ilk dəfə olaraq yarımyabanı pambıq növü olan 

G.Trilobuma 2421 sortunu calaq edərək 2833 sortunu 

yaratmışdıq. Qeyd etmək lazımdır ki, AzETPİ-nin Genetika və 

genofond laboratoriyasında T.Q.Mahmudov, R.T.Qurbanova 

tərəfindən vegetativ çoxalmanın müxtəlif üsulları işlənib 

hazırlanmışdır. Birinci üsul qələm calağı ilə yaxınlaşdırma, ikincisi 

isə calağın havada yaxınlaşdırılması üsuludur. Ikinci üsulun üstünlüyü 

ondan ibarətdir ki, ana steril hibridlər üzərində eyni vaxtda 8-12 ədəd 

calaq etmək mümkündür. Hər iki metoddan istifadə etməklə istənilən 

qədər steril hibridlər çoxaldılaraq genetika və seleksiya tədqiqatlarında 

qiymətli donorların alınmasına zəmin yaradılmışdır. 
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   4.6. Qoza 
Qoza pambığın meyvəsidir. O, yetişdikdə açılır. Kol üzə-

rində tam formalaşmış lakin, açmamış qozalar da olur. Bunlar 

yumurtavari, yumurtavari-konusvari, yumru-yastı, kürə şəkilli, 

oxşar yastılaşmış və s. formada olur (şəkil 21). 

 

 

 
 

Şəkil 21.Formalaşmış pambıq qozasının quruluşu: 

1-ortalifli pambıq sortu;      

2-zəriflifli pambıq sortu ;                

a) qozanın eninə kəsiyi, b) qozanın uzununa kəsiyi; 

1-dilim; 2-yuva; 3-mərkəzi toxum daşıyan; 4-çiyid;5- qoza yetişdikdə 

çatlama 

yeri. 

Qozanın sonunda buruncuq əmələ gəlir. Bu isə müxtəlif 

pambıq növlərində küt, yaxud iti, müxtəlif dərəcədə uzun və ya 

gödək olur. Elə pambıq formalarıda vardır ki, onun iti bu-

runcuğu qozanın daxilinə batmış şəkildə olur. Müxtəlif pambıq 

formalarında qozaların diametri 1 sm-dən 5-6 sm-ə hətta 7 sm-ə 

qədər olur. 

Bir qozadan çıxan xam pambığın kütləsi yabanı növlərdə 

0,25-1,10 q, mədəni növlərdə isə 3-12 q-a qədər olur. 

Becərilən sənaye sortlarında ən iri qozalar ortalifli pambıq 

(xam pambığın kütləsi 5-8 q) sortlarında olur. Zəriflifli pambıq 

sortlarının qozaları isə nisbətən xırda (2,3- 4,0 q) olur. 
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Qozaların böyüklüyü xarici şərait amillərindən, aqrotex-

nikadan, bitkidə yerləşmə yerindən asılı olaraq dəyişə bilər. 

Adətən, kolun aşağı 1-2 simpodial budağında və yuxarı his-

sədəki budaqlarda olan qozalar kolun daxilində olan budaqlar-

dakı qozalara nisbətən xırda olur. Bundan başqa ikinci dərəcəli 

simpodial budaqların qozaları, monopodial budaqlarda inkişaf 

edən və əlavə budaqlarda əmələ gələn qozalar əsas gövdə 

üzərində əmələ gələn birinci dərəcəli simpodial budaqlarda 

əmələ gələn qozalardan xırda olur.  

Qozanın səthində aydın görünən tünd nöqtələr-vəzlər olur. 

Buruncuqdan qozanın əsasına tərəf uzununa xətlər  və ya tikişlər 

keçir ki, onlar da qozalar yetişdikdə açılır.  

Bəzi sort və formaların buruncuqlarının yuxarı tərəfində 

gödək  şırımlar olur. Bu şırımlar üç, dörd və beş şüalı ulduz-

cuqlar əmələ gətirir (şüaların miqdarı qərzəklərin sayına bə-

rabərdir). 

Müxtəlif növ sortlarda pambığın yetişməmiş qozasının 

rəngi açıq-yaşıl, tünd-yaşıl, çəhrayı və ya qırmızı rəngdə olur. 

Elə pambıq formaları vardır ki, onların qozalarının günəş tutan 

tərəfi qırmızı, əks tərəfi isə yaşıl rəngdə olur. Qırmızı qoza 

formaları quza, hind-çin, nadir hallarda isə ortalifli pambıq 

sortlarında müşahidə edilir. Qozanın daxili arakəsmələrlə 

yuvalara bölünmüş, üzəri isə qərzəklə örtülmüşdür. Hər bir 

qərzək iki qonşu yuvanın yarı hissəsini örtməklə yanaşı onları 

arakəsmə ilə bir-birindən ayırır. 

Yetişmiş qozanın qərzəyi tam olmaqla onun divarını əmələ 

gətirir. Yuvaların qozada miqdarı yumurtalığın miqdarına 

müvafiq olaraq üç, dörd, beş ədəd olur.  

Bölümlərin yaxud dilimlərin sayı irsi əlamət olmaqla məq-

sədli seleksiya yolu ilə onu dəyişdirmək olur. Məsələn: 

A.İ.Avtonomov və V.Q.Kulebyayev seleksiya yolu ilə bir neçə 

zəriflifli pambıq sortlarında bölümlərin sayını artırmağa (dördə 

çatdırmağa) nail olmuşlar. 

Qozanın mərkəzində, arakəsmələrin yaxınlaşdığı yerdə 

mərkəzi toxumdaşıyan yerləşir və onlarda toxumlar olur. Qo- 
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zanın hər yuvasında 5-10 ədəd mərkəzi toxumdaşıyan plasentin 

kənarında iki cərgədə toxum yerləşir. Deməli, hər bir qozada 

yuvaların sayından asılı olaraq orta hesabla 25-50 toxum olur. 

Qoza yetişdikdən sonra quruyur və açılır. Açılma onun 

divarlarının tikişləri boyu çatlaması və qərzəklərin bir-birindən 

aralanması hesabına baş verir. Elə formalar da vardır ki, onların 

yetişmiş qozaları ya çox zəif açır ya da heç açmır. 

Bölümlərin orta hissələri kənarlara nisbətən daha sulu və 

ətli olduğuna görə quruyan zaman sulu toxumlar sıxılır və radial 

(radius istiqamətində olan) dəstələrlə birlikdə bölümləri ortaya 

doğru çəkir. Nəticədə qoza çatlayır və quruduqca bölümlər bir-

birindən müəyyən məsafədə aralanır və kənarları çölə burulur. 

Yetişmiş qozaların açılma dərəcəsi irsi əlamətdir. Açılan 

formalarda o, çox müxtəlif olur. Bölümlərin yuxarı uclarının 

əyilməsindən və kənarların bayıra doğru burulmasından baş-

layaraq, tam buruncuq hissəsində zəif çatlama kimi dəyişkənlik 

müşahidə olunur. Qozaların kənarlarının açılma dərəcəsi belə 

olan formalar arasında keçid açılma ola bilər. Bu bölümlər 

aparıcı radial formaların inkişaf sayından və gücündən, eləcədə 

onların yerləşməsinin radiallıq dərəcəsindən asılıdır. Bu dəstlər 

nə qədər çox olsa, onlar bir o, qədər güclü inkişaf edər. Onlar nə 

qədər radial yerləşərsə qozalar bir o, qədər güclü açar. Belə ki, 

bölümlər quruduqca radial aparıcı dəstlər, dartı kimi onları çəkir 

və kənarlarını aşağıya doğru burur. 

Radial dəstələrin sayından, inkişaf gücündən və yerləşmə-

nin radiallıq dərəcəsindən başqa bölümlərin uzununa doğru 

dəstlərin yayılması qozaların açılmasında böyük rol oynayır.  

Yığım üçün yetişmiş qozaların açılma dərəcəsi yaxşı ol-

malıdır. Lakin, dilimlərin yuxarı ucları aşağıya doğru çox əyil-

məməli və kənarları çox burulmuş olmamalıdır ki, pambıq yu-

valardan tökülməsin və yığım zamanı onları götürmək asan 

olsun. Yaxşı açılan lakin, bölümlər arasında kifayət qədər 

möhkəm dayanan qozalardan tökülməyən pambıq formaları 

«tufana davamlı» formalar  adlanır. 
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Yaxşı açılan qozalara ortalifli və zəriflifli pambıqları misal 

göstərmək olar. Çiçək mayalandıqdan sonra onun yetişməsinə 

qədər olan dövrə ortalifli pambıqlarda 50-60 gün, zəriflifli 

pambıqlarda isə bir qədər çox olur. Qozanın yetişmə müddəti 

növdən, sortdan hava şəraitindən tətbiq edilən aqrotexnikadan 

və s. asılı olaraq dəyişə bilər. İnkişafdan qalmış qozaların 

yetişmə müddəti  isə 70-80 gün ola bilər. 

Qönçələrin əmələ gəlməsi və onların açılması, qozaların 

yetişməsi və açılması kol daxilində müəyyən qanunauyğunluğa 

tabedir. Bu proses qısa və uzun növbə ilə eyni konuslar üzrə 

başa çatır. Qozalar nə qədər gec açarsa növbələr o, qədər uzun 

olar. Qozaların açılması hava şəraiti ilə əlaqədərdir. Buna hava 

şəraiti ilə yanaşı aqrotexniki tədbirlər də (suvarma, gübrə 

verilməsi, bitki sıxlığı və s.) təsir edir. Respublikamızda 

qozaların açılması avqust ayının sonu, sentyabrın əvvəlinə 

təsadüf edir.   

Pambığın çiçəkləməsi payız şaxtalarına qədər davam edir. 

Ona görə də qozaların hamısı yetişə bilmir. Orta Asiyada və 

Zaqafqaziyada 3-4 konusun, nadir hallarda isə 5-ci konusun 

qozaları yetişir. Şaxta dəymiş yetişməmiş qozalar əlverişli hava 

şəraiti olduqda quruyur və açılmağa başlayır. Qozaların açılması 

yetişmə dərəcəsindən asılıdır. O, yetişməyə nə qədər yaxın olsa 

onun açılması nisbətən çox olur və ya əksinə az olur. Konusların 

ətraf hissəsində yerləşən həddən artıq yetişməmiş, açılmayan 

yaxud, azacıq çatlamış, şaxtadan sonra qurumuş qozalara kurak-

kor qoza deyilir. Kol üzərində olan ümumi qozaların (yetişən və 

yetişməyən) miqdarına barvermə deyilir. Vegetasiyanın sonunda 

barvermənin həcmi daha çox maraq kəsb edir. Pambıqçılıq sahə-

sində ümumi barvermə deyil, təsərrüfat barverməsi daha əhəm-

iyyətlidir. Belə ki, öldürücü payız şaxtalarına qədər yetişməmiş 

hətta, kurak-pambıq verə bilməyən kiçik qozalar çıxdaş edilir. 

Deməli, vegetasiyanın sonunda məhsul verə biləcək ümumi for-

malaşmış, tam yetişmiş və yetişməmiş qozaların ümumi miq-

darına təsərrüfat barverməsi deyilir. 

Ortalifli pambıq sortlarında vegetasiyanın sonunda normal 

bitki sıxlığında, kolda olan qozaların sayı suvarma şəraitində 8-
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10 ədəd, yüksək aqrotexniki şəraitdə isə 10-12 ədəd və daha çox 

ola bilər. İstənilən tarlada yaxşı inkişaf etmiş tək-tək pambıq 

kollarında 30-50 ədəd  və daha çox qoza, nadir hallarda isə 

seyrək əkinlərdə 170-180 ədəd ola bilər. Bu o, deməkdir ki, 

pambıq bitkisində bartoplama potensialı yüksəkdir. 

Bitkinin barəmələ gətirməsi növün və sortun xüsusiyyət-

lərindən başqa aqrotexniki şəraitdən də çox asılıdır. Bu şəraitlər 

nə qədər yaxşı olarsa, bartoplama bir o, qədər çox olar. 

Bitki üzərində əmələ gələn çiçəklərin hamısından qoza al-

maq mümkün deyil. Buna səbəb vegetasiya müddətinin az ol-

ması və vegetasiyanın müxtəlif vaxtlarında bar orqanlarının tö-

külməsidir. Əlverişli şərait olmadıqda bar orqanlarının 

tökülməsi 80-90% hətta, 100%-ə çata bilir. Bu proses də xüsusi 

qanunauyğunluğa tabedir. Belə ki, tökülmə kolun daxili 

hissəsindən xaricə getdikcə çoxalır. Hər konusun  aşağı 

hissəsindən yuxarı hissəsinə nisbətən çox tökülmüş olur (şəkil 

22). 

Bu qanunauyğunluq ilk dəfə Q.S.Zaytsev tərəfindən müəy-

yən edilmişdir. Bu isə qidalandırcı arteriya sayılan əsas gövdədə 

bar orqanlarının yerləşmə məsafəsi və hündürlüyü ilə əlaqədar-

dir. Belə ki, bar orqanları əsas gövdədən nə qədər uzaqda və yu-

xarıda (hündürlükdə) yerləşirsə ona qida maddələri və nəmlik  

az çatacaq və tökülmə bir o qədər çox olacaq. 

Bar orqanlarının tökülmə qanunauyğunluğu aylara görə 

dəyişə bilir. Adətən iyul və avqustun əvvəlinə kimi bar or-

qanlarının tökülməsi zəif olur. Lakin, iyul və avqustun sonunda 

bar orqanlarının tökülməsi güclənir. Vegetasiyanın sonunda bir 

qədərdə azalır, ancaq yenədə çox olaraq qalır. Kol daxilində bar 

orqanlarının tökülmə ölçüsünü iki zonaya bölmək olar: birinci 

az miqdarda tökülən daxili və çox miqdarda tökülən xarici zona. 
Bar orqanlarının tökülməsinə səbəb nəmliyin, qida maddələrinin 

az və çox olması, torpaqda azotun çoxluğu, becərmələrin aşağı 

səviyyədə aparılması, işığın çatışmamazlığı və s. amillərdir.  

Bu amillərdən başqa qozanın zərərvericilər yaxud xəstə-

liklər tərəfindən zədələnməsi yumurtacığın mayalanmaması nə-

ticəsində də bar orqanları tökülə bilər. 
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Bar orqanlarının tökülməsinin azaldılmasına məqsədli se-

leksiya yolu ilə nail olmaq olar. Belə ki, müxtəlif növ və sortlar 

tökülməyə meyillik müxtəlifdir. Aydındır ki, çoxda yüksək 

tökülmə faizi ayrı-ayrı bitki nümunələrində müşahidə olunur. 

Yüksək məhsul götürülən sahələrdə tökülmə çox az müşahidə 

olunur. Deməli pambıq bitkisinin potensial imkanlar güclü 

tökülmənin qarşısını almağa qadirdir. 

 
 

 
 

Şəkil 22. Pambığın bar orqanlarının tökülmə sxemi: (dairədə qara 

rənglə tökülmənin nisb iölçülər igöstərilmişdir;  rəqəmlərlə bar vermənin 

konusları göstərilmişdir). 

 

 

 

4.7. Toxum 
Tam yetişmiş və formalaşmış toxum yumurtavari yaxud 

düzgün olmayan armudvari formada olmaqla, eninin uzununa 

olan nisbəti müxtəlifdir. O, rüşeymdən və onu örtən iki pərdə-

dən-daxili nazik təbəqə və xarici qalın odunlaşmış qabıqdan 

ibarətdir ki, onada çiyidin qabığı deyilir (şəkil 23).  
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Şəkil23. Pambıq toxumunun quruluşu: 1-pəmbəaltı; 2-xarici qalın 

qlaf; 3-daxili pərdəvari qabıq; 4-rüşeym (nüvə); 5- toxum saplağının qabığı. 

Xarici qabıq təbəqəsinin içərisində tüklər vardır. Xarici qa-

bığın üzəri tüklərlə örtülü olur. Bu formalarda onlar uzun ol-

maqla texnologiyada lif adlanır, digərlərində isə uzun liflərlə 

yanaşı qısa tüklər də inkişaf edir. Onlar lint yaxud pəmbəaltı 

adlanır. Yabanı pambıq formaları içərisində elələri də vardır ki, 

onların toxumlarının üzərində ancaq qısa tüklər olur ki, onlar 

lifə və pəmbəaltına bölünmürlər. 

Hər bir toxum üzərində olan tüklərlə birlikdə uçağan adla-

nır. Uçağan yaxud onların məcmusu təsərrüfatda istifadə və 

emal məhsulu olan xam pambıq adlanır. Toxumun (çiyidin) enli 

tərəfi halaza, ensiz nazik tərəfi isə mikropil adlanır. Toxumun 

mikropil hissəsində  kiçik deşik var ki, oradan tozluq borusu 

toxum yatağına daxil olur və orada  mayalanma prosesi gedir. 
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Mikropilin sonu qısa, iti uclu olmaqla buruncuqla qurtarır. Bu da 

odunlaşmış toxum saplağının qalığına oxşayır. Əgər toxumu 

lütləşdirsək, onun üzərindəki lifləri təmizləsək o, zaman onun 

bir tərəfinin digər tərəfinə nisbətən  şişkin olduğunu görərik. 

Yastı tərəfdən halaza tərəfə şaxələnmiş damarlar gedir. 

Damarlar halazada  şaxələnərək mikropildə qurtarır (şəkil 24). 

 
 

 
 

Şəkil 24.Pambıq qabığının qidalanma sistemi: a) əsas tikiş tərəfindən 

keçən toxum saplağına və halaza hissəsində şaxələnmə; b) əks tərəfdən, 

qabarıq olan hissədən; v) halaza tərəfdən. 

 

Becərmə şəraitindən bitkinin növündən və sortun bioloji 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq toxumlar müxtəlif irilikdə ola 

bilər. Forması isə bir qədər uzunsov, bəzən isə az-çox yumru 

olur. Məsələn: orta və zəriflifli pambıq sortlarında toxum Hind-

Çin (quza) pambıq sortlarına nisbətən iri və uzunsovdur.  

Toxumun boyüklüyü uzununa 5-14 mm, diametri isə 3-8 

mm-ə qədər dəyişə bilər. Keçmiş Sovetlər birliyi məkanında 

səpilən toxumların uzunluğu 10-11 mm, diametriisə 4-6 mm 

olurdu. Çiyidin çəkisi onun iriliyindən, dolğunluğundan, 
pambığın növ və sortundan, xarici şərait amillərindən asılıdır. 

Mədəni pambıq növündə çiyidin çəkisi 50-200 mq və daha çox 

ola bilər. Ortalifli pambıq sortlarında 90-160 mq, zəriflifli pambıq 
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sortlarında120-150 mq olur. Pambıqçılıqda toxumun çəkisi 1000 

ədəd toxumun kütləsi ilə ifadə olunur. Eyni böyüklükdə 

toxumun kütləsi müxtəlif də ola bilər. Bu rüşeymin kütləsinin 

qabığa olan mütləq nisbəti ilə əlaqədardır. Bu isə rüşeymlə 

qabıq arasında olan hava təbəqəsinin azlığı yaxud çoxluğundan 

asılıdır. Rüşeym nə qədər iri və dolğun olarsa, toxumun  kütləsi 

də bir o qədər böyük  olar.  

Yetişmiş müxtəlif  ölçülü toxumlarda rüşeymin və qabığın 

nisbi  kütləsi eyni olmur. Toxum balaca olarsa rüşeym kütləsi 

azalar, qabığın kütləsi isə artar. 1000 ədəd toxumun kütləsi və 

rüşeymin nisbi kütləsi sortun, növün xüsusiyyətlərindən və 

xarici şərait amillərindən başqa qozanın kol daxilində yerləşdiyi 

yerdən hətta, qozada toxumun  yerləşdiyi  yerdən  asılıdır. 

Toxumun kütləsi ilə rüşeymin nisbi kütləsi kol daxilində 

aşağı budaqdan yuxarı və budaq boyu yana getdikcə azalır. 

Qoza daxilində toxumların bir-birindən fərqlənməsi, onların 

mərkəzi toxumluq boyunca eyni qidalanmaya malik olmama-

sından irəli gəlir.  

Toxumun rüşeymi nüvə adlanmaqla iki hissədən, ləpə yar-

paqlardan və bitki orqanlarını əmələ gətirən oxdan ibarətdir. 

Sonuncu yuxarı boy tumurcuğu olmaqla ondan ləpə yarpaqaltı 

dirsək, ləpə yarpaqlarının torpağın üst səthinə çıxarmaq vəzi-

fəsini daşıyan gövdənin ləpə yarpaqüstü dirsəyi inkişaf etməklə, 

rüşeym kökcüyü və kök üsküyü ilə qurtarır. Rüşeym kök-

cüyündən kökün əsas gövdəsi inkişaf edir.  

Ləpə yarpaqaltıdirsək kök boğazına, sonra isə kökcüyə çe-

vrilir. Rüşeym kökcüyü ləpə yarpaqaltı dirsəklə birlikdə kifayət 

qədər iri olmaqla, gözlə yaxşı görünür. Kökün ucunun sonu 

toxumun xalaza hissəsinin ucu tərəfə yönəlmişdir (şəkil 25). 

Boy tumurcuğu ləpə yarpaqlarının gövdədə enlənmiş his-

səsi ilə cavan cücərtiləri əlverişsiz şəraitdən qoruyur. Ləpə yar-

paqları ölçülərinə görə müxtəlifdir. Bunu toxum cücərdikdən 

sonra aydın görmək olar. Əksər pambıq növlərində ləpə 

yarpaqaltı dirsəkdə olduqca tünd nöqtə şəkilində çoxlu sayda 

xırda, vəzlər vardır. Bu vəzlər də mürəkkəb üzvi maddələr 

qarışığı o, cümlədən zəhərli maddə olan qossipol vardır.  
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Rüşeymin əsas kütləsinin hüceyrələrində xüsusilədə ləpə -

yarpaqlarının hüceyrələrində yağ damlaları şəklində aleyron və 

nişasta danələri şəklində ehtiyat qida maddələri toplanır. 

Rüşeymin tərkibində toxumun kütləsinə nisbətən yağın nisbəti 

orta hesabla 20-25%-dir. 

 

 
 
Şəkil 25. Pambıq rüşeyminin quruluşu: a-ləpə yarpaqları ilə birlikdə 

rüşeym; b-rüşeymin uzununa kəsiyi;1-ləpə yarpaqları; 2-ləpə yarpaqaltı 

dirsək; 3- rüşeymin ucu üsküklə birlikdə; 4-yuxarı boy tumurcuğu. 

 

Müxtəlif sort və növlərdə yağın miqdarı 18-29% tərəddüd 

edir. Rüşeymdə isə yağın miqdarı onun kütləsinin orta hesabla 

40%-i qədərdir. Toxumun yağlılığına görə mədəni pambıq növ-

lərindən G.barbadense və G.hirsutum üstünlük təşkil edir. 

Göstərilən birinci növ, ikinci növə görə daha üstündür. 

Pambığın yağlılığı növdən, sortun xüsusiyyətlərindən, toxumun 

yetişmə dərəcəsindən, qozaların kol üzərində yerləşmə yerindən, 

becərmə və hava şəraitindən, aqrotexniki tədbirlərdən və s. asılı 

olaraq dəyişə bilər.  

Toxum nə qədər tam yetişmiş olarsa yağlılıq bir o, qədər 

çox olar. Kol daxili konuslarda olan qozalardakı toxumlarda 

yağlılıq konusun xaricində olan qozalara nisbətən yüksək olur. 
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Məlumdur ki, pambıq toxumunun rüşeymi iki pərdə ilə 

örtülmüşdür. Daxili yumşaq pərdə, xarici möhkəm təbəqə qabıq 

adlanır.  

Alt pərdə çox nazik və zərifdir, özünü rüşeym torbasının 

qalığı kimi göstərməklə, nüvəni əhatə edir. Demək olar ki, o 

əlverişsiz xarici təsirlərdən rüşeymin qorunmasında heç bir rol 

oynamır. Üst qabığın quruluşu kifayət qədər çox mürəkkəbdir. 

O, çox bərk pərdə olmaqla qalınlığı 0,25 mm-ə çatır. Həddən 

artıq möhkəmdir. Belə ki, qalınlığının yarısına, yaxud hətta öz 

qalınlığının 2/3 hissəsinə qədər qalın divarları çox uzun si-

lindirik hüceyrələri olan çəpər təbəqəsindən ibarətdir. Onlarda 

toxum yetişərkən onun uzunu boyu nişasta ilə buynuz maddə-

sinin bənzərliyini təyin edən liqninlə qidalanır. O, qabığın daxili 

piqmentinin xarici və daxili epidermislə birlikdə çəpər qatı 

qalınlaşmış divara malikdir. Toxumun rüşeymi üçün o əsas və 

etibarlı müdafiə qatı sayılır. 

Pambıq toxumunun qabığı o, dərəcədə bərk olur ki, iti 

bıçaq ilə kəsmək belə çətin olur. O, hətta qatı sulfat turşusunun 

təsirinə uzun müddət dayana bilir. 

Yabanı formaların toxumlarının qabığı xüsusi möhkəmliyi 

ilə seçilir və onların bir çoxu «daş möhkəmliyi» ilə xarakterizə 

olunur. Yəni, uzun müddət su hopdurma xüsusiyyətinə malikdir. 

Yabanı formaların toxumlarının qabığının çox möhkəm olması 

böyük bioloji əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əlverişsiz ətraf mühit 

amillərinin təsirinə davam gətirməyə və uzun illər ərzində həya-

tilik qabiliyyətini qoruyub saxlamağa imkan verir. Bu da növün 

qorunmasına və yayılmasına şərait yaradır. Yetişmiş pambıq 

toxumunun qabığının rəngi tünd-qəhvəyi və ya qara-qəhvəyi 

rəngdə olur. Yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq qabığının rəngi 

açıq-qəhvəyi, sarı və hətta ağda ola bilər. Toxum nə qədər yetiş-

kən olarsa onun rəngi o, qədər tünd-qəhvəyi olar.  

Toxumun inkişafı dövründə hüceyrənin daxili təbəqəsində 

həmin rəngə uyğun piqmentin tədricən toplanması, toxum qabı-

ğının qəhvəyi rəngdə olmasına səbəb olur. 

Toxumun üzərində olan tüklər lif ayıran maşınlar vasitəsilə 

toxumun üzərindən asanlıqla ayrılır. Uzun liflər ayrıldıqdan 
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sonra toxumun üzərində pəmbəaltı deyilən gödək liflər qalır. Bu 

isə toxumun tüklülüyünü göstərir. Pəmbəaltı toxum üzərində 

yayılma dərəcəsinə, qalınlığına, uzunluğuna və rənginə görə 

müxtəlif formalarda olur. 

Pəmbəaltı toxumu bütünlüklə bürüyə bilər, onun bir hissə-

sində və ya dəstə halında mikropil hissəsində də ola bilər. To-

xum bütünlüklə pəmbəaltı ilə örtülərsə ona tüklü toxum deyilir. 

Pəmbəaltı az miqdarda toxumun kənarında və ya bir his-

səsində olarsa ona, şərti olaraq lüt toxumlar deyilir. Şərti lüt to-

xumlar zəriflifli pambıqların əksər sortlarında, tüklü toxumlar 

isə ortalifli pambıq sortlarında və quza pambıqlarında müşahidə 

edilir. Bəzən, bu pambıq formalarında da lüt toxumlara rast gə-

linir. 

Toxum pəmbəaltı ilə qalın, orta və seyrək örtülmüş ola bi-

lər. Bu əlamət növün, sortun xüsusiyyəti olmaqdan başqa o, həm 

də sortun və kolun hətta bir qoza daxilində də dəyişə bilər. Belə 

ki, eyni qoza daxilində eyni yuva da toxumlar üzərində müxtəlif 

qalınlıqda pəmbəaltı ola bilər. Toxumun qalınlığına çox yaxın 

olduqda o, sıx və keçə kimi dolaşmış olur. Orta sıxlıqda tüklü, 

zəif keçə kimi də ola bilər. 
Pəmbəaltı tüklərin uzunluğu əksər hallarda 2-5 mm-ə qədər olur. 

Müxtəlif növ pambıqlarda pəmbəaltı ağ, boz, qonur, yaşıl və zümrüd 

rəngində olur. Yaşıl və zümrüd rənglər davamlı deyildir, günəş şüasın-

da birinci boz, ikinci isə qonur rəngə çevrilir. 

Pambıq toxumları uzun lifdən təmizləndikdən sonra lifsiz qalır 

və səpin üçün istifadə olunur. Toxumların tüklü olması onların səpil-

məsini xüsusilə də yuva səpinlərində müəyyən çətinliklər yaradır. Ona 

görə də seleksiyaçılar, lüt toxumlu pambıq sortları yaratmaq istiqamə-

tində iş aparırlar. 

Yumurtalığın toxum kisəsi mayalandıqdan sonra ondan toxum 

əmələ gəlir. Onun inkişafı qozanın inkişafı ilə paralel gedir. Ona görə 

də, toxumla qozanın inkişafında ümumi qanunauyğunluq vardır. Belə 

ki, istər qozanın istərsə də toxumun tam inkişaf dövrü münasib şərait-

də orta hesabla 50-60 gün çəkir.   

Toxumun əsas hissəsi olan rüşeym, toxum kisəsi maya-

landıqdan sonra inkişafa başlayaraq 15 günündə geniş həcmli 

rüşeym torbası ilə bürünmüş differensasiya olunmamış ağa çalan 



169 

 

dənə formada görünür. Təxminən 20 gündən sonra rüşeym ləpə 

yarpaqlarına differensasiya olmağa başlayır. İnkişaın əvvəlində, 

yəni 25-30 gün arasında rüşeym formalaşmasını davam 

etdirməklə gözə çarpacaq dərəcədə böyüyür və formalaşaraq 

olan boşluğu doldurur. 35-40-cı günlüyündə rüşeym müqayisə 

olunacaq dərəcədə formalaşır və yetişmiş toxum rüşeymdən çox 

az fərqlənir, qoza ilə birlikdə toxum quruyur. Qaabıq və rüşeym 

möhkəm sıxlaşır. Ona görədə yetişmiş toxumu əzdikdə xüsusi 

şaqqıltı səsi verir.  

Toxumun yetişmə tempi növün xüsusiyyətlərindən, sort və 

xarici şəraitdən asılıdır. Sortun inkişafı üçün nə qədər münasib 

şərait olarsa, toxum o qədər tez yetişəcək.  

Qoza açıldığı an toxum morfoloji yetişkənlik halında olur. 

Bu zaman onun cücərmə qabiliyyəti və cücərmə enerjisi olmur. 

Bu xüsusiyyətlər səpin materialının keyfiyyət nişanələri sayılır. 

Toxumlar bu xüsusiyyəti bir qədər sonra, fizioloji yaxud 

yığımdan sonra yetişmə dövründə qazanır. Buna da sükunət 

dövrü (yaxud dinclik dövrü) deyilir. Bu dövrün başa çatma 

müddəti növ və sortun xassələrindən, qozanın yetişmə şəra-

itindən (morfoloji yetişmə), qozanın yığıma qədər açılmasından, 

hətta toxumun saxlandığı vaxt fizioloji yetişmədən asılı olaraq 

bir neçə ay, hətta 1-2 ilə qədər çəkə bilər. Toxumun tarlada 

yetişməsi və yığıma qədər açmış qozalarda toxumların yaxşı 

quruması eləcədə, sonrakı saxlanacaq müddət nə qədər əlverişli 

olarsa, sükunət dövrü bir o qədər tez qurtarar və tam fizioloji 

yetişmə başlayar. 

Müxtəlif coğrafi mənşəli toxumların yığımdan sonra ye-

tişmə müddəti eyni olmur. Bu isə qozaların yetişmə və açılma 

şəraitinin fərqli olması, eləcədə açılmış qozaların toxumlarının 

quruması ilə izah olunur. 

Səpin üçün toxum materialı keçən ilin məhsulundan götü-

rülür. Demək olar ki, yığımla səpin arasında 5-6 ay vaxt keçir. 

Bu müddət ərzində toxumlar düzgün saxlanmalıdır ki, yığımdan 

sonrakı yetişmə dövrü tam başa çatmaqla yaxşı cücərmə 

qabiliyyətinə (90%-dən çox) və cücərmə enerjisinə malik olsun. 

Bunun üçün toxumları xüsusi qaydada qızdırırlar. 
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Yetişmiş toxumlar əlverişli şəraitdə öz həyat fəaliyyətini 

bir çox illər saxlaya bilir. N.N.Konstantinov və F.M.Mauer quru 

binada altı il saxlanılan ortalifli 2034 pambıq sortunun 

toxumlarından əla çıxış alınmışdır. Müəlliflər hətta kolleksiyada 

10-15 ildən 30-35 ilə qədər saxlanmış bəzi toxum nümunə-

lərindən də çıxış almışlar. 

 

        4.8. Lif 
Lif pambığın toxum qabığnın epidermis hüceyrələrinin 

uzununa böyüməsinin məhsuludur. Lifaltlığı toxum qabığının 

xarici epidermis hüceyrələrindən inkişaf edir. Ona görə də, bir 

hüceyrəlidir. Ancaq o, uzununa çox az inkişaf edir. Lifin ininki-

şafı çiçəkləmə günündən başlayır. Bəzi pambıq formalarının 

məsələn: G.barbadense növü və onlarla mayalanma nəticəsində 

alınan hibridlərdə çiçəkləmə ərəfəsində başlayır. 

Çiçəkləmənin başlanğıcından mayalanmaya qədər toxum 

kisələrinin xarici epidermis hüceyrələrinin xarici divarları 

qabağa çıxmağa başlayır. Nəticədə epidermis hüceyrələrindən 

qabağa çıxan çıxıntılar əmələ gəlir. Yumurtalıq mayalandıqdan 

sonra hüceyrələr tezliklə uzanır, diametrləri bir qədər artır, 

divarları yoğunlaşır və nəhayət lifə çevrilir (şəkil 26 ). 

Toxum kisəsinin xarici epidermis hüceyrəsinin lif əmələ 

gətirən çıxıntıları fəal çıxıntı adlanırlar. Fəal çıxıntıların əmələ 

gəlməsi ilə əlaqədar olaraq toxum inkişaf etməyə başlayır. 

Həmin andan epidermis hüceyrələri bölünərək miqdarca art-

mağa başlayır. 

Bölünmədə yaranan bəzi hüceyrələr fəal olmaqla lifə çev-

rilir. Dəmyə şəraitində 4 gündən, suvarma şəraitdə isə 6-10 

gündən sonra epidermis hüceyrələrinin bir neçəsi irəli çıxır və 

uzununa böyüyür. Onlar uzanaraq əsas pəmbəaltı lifi əmələ 

gətirirlər.  

Qoza və toxumda olduğu kimi lifin inkişafı iki mərhələdə 

gedir. Onların hər biri təxminən 25-30 gün çəkir. Birinci 

mərhələdə lif uzununa böyüyərək sort və növə məxsus olan tam 

uzunluğa çatır. Əsas liflər çox sürətlə böyüyərək (15-16 

günlükdə) özlərinin son uzunluqlarının təxminən yarısına çatır.  
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Şəkil 26. Pambıq lifinin inkişafı: 1- çiçəkləməyə qədər xarici epidermis 

toxumaları; 2-həmin toxumaların çiçəkləmə günü; 3-bir sutkalıq tükcüklər; 

4-iki sutkalıq tükcüklər. 

Liflərin yarandığı vaxtdan diametrləri də böyüyür. Bu pro-

ses 12-15 günlükdə dayanır. Liflərin uzunluğu müxtəlif oldu-

ğuna görə onların diametrləridə müxtəlifdir. Ən böyük diametr 

lifin başlanğıcında və orta hissəsində olur. Lifin 2/3-dən aşağı 

hissəsi boyunca diametr fərqləri əhəmiyyətsiz hesab olunur. 

Yuxarı, üçdə bir hissədə diametr tədricən azalır. Bununla 

əlaqədar onun ucu nəzərə çarpacaq dərəcədə nazik və düz olur, 

lakin iti olmur. Əgər lifin ən böyuk ölçüsü əsasa yaxın olarsa o, 

zaman onlar xeyli irəli çəkilmiş konus kimi görünür və müəyyən 

dərəcədə nazik iti olmayan ucu ilə silindirik formada olur. Əgər 

ən böyük diametr təxminən uzunluğun orta hissəsində olarsa, o 

zaman lif mil formada alınır. 

Lifin uzanması dövründə onların divarları çox nazik və 

yağlı maddə-kutin qarışığı olan sellüloza ilə əhatə olunur. Müx-

təlif pambıq formalarında bu maddələrin miqdarı kifayət qədər 

dəyişir. Bu nazik divar kutikula adlanır.  

Lifin inkişafının ikinci mərhələsində isə onların daxili for-

ması yəni, lifin divarının içəri tərəfindən sellüloza təbəqəsinin 

artması gedir. Bu proses suvarma şəraitində birinci mərhələnin 

sonunda (20-25 günlükdə), dəmyə şəraitində isə on gündən 
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sonra başlayır və qozanın açılmasına qədər davam edir. Bitkinin 

40-45 günlük dövründə sellüloza təbəqəsinin yığılmasının 

intensivliyi tədricən azalır. Sellüloza təbəqəsinin yığılması 

nəticəsində lifin divarlarında təbəqələr yaranır. Lifin eninə 

kəsiyində onu aydın görmək olar (şəkil 27 ).  

Tamamilə formalaşmış və yetişmiş liflərdə bu cür təbəqə-

lərin sayı 25-dən 30-a qədər olur. Deməli, payız şaxtalarına 

yaxud erkən defolyasiya (desifikasiya) dövrünə qədər kolda 

yetişkənlik dərəcəsi müxtəlif olan qozaların divarlarında sel-

lüloza təbəqəsi eyni olmur. 

 

 
 
Şəkil 27. Pambıq lifinin təbəqəli quruluşunun köndələninə kəsiyi. 

 

Qoza tam yetişkənliyənə qədər yaxındırsa liflərin divarla-

rında sellüloza təbəqəsi bir o qədər çox yığılır və onun divarları 

bir o qədər də nazik olur. Lifin inkişafının ikinci dövründə 

sellüloza təbəqəsi qalınlaşmağa başlayır. Növlərin və sortların 

irsi xüsusiyyətlərindən, becərmə şəraitindən asılı olaraq 

sellüloza təbəqəsi dəyişə bilər. Hətta o, qozanın kolda yerləşmə 

yerindən asılı olaraq da dəyişir. Belə ki, daxili konuslardan 

ətraflara getdikdə lifdə olan təbəqənin sayı azalır. Təbii ki, lifin 

bütün divarlarının qalınlığıda azalır. 
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Sellülozanın toplanması tempi böyük praktiki əhəmiyyətə 

malikdir. O sort,  növ, irsi xüsusiyyət və xarici şərait amilləri ilə 

(meteoroloji, torpaq və aqrokimyəvi) təyin olunur. 

Kobud lifli pambıq sortlarında, eləcə də tezyetişən sortlar-

da liflərin divarlarında sellüloza daha intensiv toplanır. Ətraf 

mühit şəraiti nə qədər əlverişli olsa, sellülozanın toplanması bir 

o, qədər intensiv gedir. Bu proses əsasən payız şaxtalarının 

təsirindən pambığın erkən məhv olduğu illərdə daha  əhəmiy-

yətlidir. 

Liflərin divarlarının sellüloza təbəqəsi spiralvari quruluşa 

malikdir. O, mikroskop altında yaxşı görünür. Lifin daxili tər-

kibi digər bitki hüceyrələrində olduğu kimi, nüvəli protoplazma 

və hüceyrə şirəsindən ibarətdir. 

Liflər inkişaf dövrünün başlanğıcında bütün daxili boşluğu 

tutur. Bu zaman hüceyrə şirəsi vakuol vəziyyətdə olur. Gələcək-

də sellüloza təbəqəsinin toplanmasının başlanğıcında protop-

lazma nazik qat şəklində divarlara doğru çəkilir, hüceyrə şirə-

sinin vakuolları birləşərək və liflərin daxili səthini doldurur. Be-

ləliklə, protoplazma divarlara çəkildikdən sonra liflərin daxili 

səthi ortası hüceyrə şirəsi, kənarları isə içərisində hüceyrə nüvəsi 

olan nazik divar boyu protoplazma təbəqəsindən ibarət kanalı 

xatırladır. Liflərin divarları nazildikcə, daxildən sellüloza 

təbəqəsi yığıldığına görə kanal tədricən daralır. 

Hüceyrə şirəsinin kimyəvi tərkibi liflərin inkişaf prosesin-

də dəyişir. Belə ki, 35 günlük dövrə qədər orada xeyli şəkər 

toplanır. Onun müəyyən hissəsi liflərin səthində, daha sonra isə 

tam yetişmə dövründə aşkar olunur. 

Liflərin divarı inkişafın əvvəlindən tam yetişmə dövrünə 

qədər sırf sellülozalı olur. Xaricdən onu örtən kutikulyar təbəqə 

liflərin inkişafı prosesində bir qədər də qalınlaşır. 

Öz inkişafını başa çatdırmış lif toxum və qoza ilə birlikdə 

qurumağa başlayır. Bu zaman hüceyrə şirəsi buxarlanır, protop-

lazmanın qalığı isə quruyaraq divara yapışır. Qozalar çatladıqda 

liflər daha tez quruyur. Bu proseslə əlaqədar olaraq orada turqor 

təzyiqi dayanır, divarlar bir-birinə yaxınlaşır, liflər isə 

yastılaşmış kimi görünməklə lent formasını alır. Eyni vaxtda 
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onlarda qıvrılma gedir. Nəticədə onlar qıvrılaraq spiral şəklini 

alır (şəkil 28). 

Bəzən elə liflərə rast gəlinir ki, onların divarı çox qalın və 

çox yetişmiş olur. Quruduqda qırılmır və en kəsiyində yumru 

görünür. Belə liflər normal inkişaf etmiş, qıvrılmış və yetişmiş 

liflərdən fərqli olaraq adətən çox yetişmiş lif adlandırılır. Lakin, 

onları çox inkişaf etmiş liflər adlandırmaq daha düzgün olardı.  

 

 
 
Şəkil 28. Pambıq lifinin yetişkənlik dərəcəsindən asılı olaraq qıvrımlıq 

xarakteri. 1-normal yetişmiş liflər; 2-yetişməmiş liflər; 3-tam yetişmiş liflər. 

 

Yetişməmiş liflərin divarları quruduqda asan və tez düşür. 

Onların qıvrımlığı zəif və qeyri-bərabər olur, tam yetişməyən-

lərdə isə o tamamilə olmur. Ona görə də, mikroskop altında ye-

tişməmiş lif yastı lent kimi görünür. Liflər təxminən 25 gün-

lükdə quruyarkən qıvrılmağa başlayanda onların divarlarında bir 

neçə lay sellüloza toplanır. Normal yetişmiş liflər quruduqda 

onların divarları tam düşmür və arxasında yer qalır. O, yer 

deformasiya 
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olunmuş kanala oxşayır. Yetişməmiş liflərin daxilində isə kanal 

qalmır. Kanalın olması lifin rənglənməsinə müsbət təsir edir. 

Yetişmiş liflərin rəngi parlaq, yetişməmiş liflərin rəngi sönük 

olur.  

Qozanın hər yuvasında onun yerinin basırıq olmasına görə 

hər uçağanın lifləri inkişaf edərək əyilir və həm də qonşu uça-

ğanların lifləri ilə dolaşır. Nəticədə yuvanın bütün uçağanları bu 

və ya digər dərəcədə birləşərək tama çevrilir. Bu da xam pambıq 

dilimi adlanır. Müəyyən dərəcədə inkişaf etmiş, qurumamış və 

açılmamış qozaların dilimləri sıx və nəmli olduğu üçün 

portağalın, naringinin dilimlərinə oxşayır. Normal yetişmiş 

qozalar açıldıqdan sonra öz bölümlərinin arasından çıxaraq 

quruyur az-çox öz ümumi cizgilərini saxlamaqla yüngül kütlə 

görkəmini alır.  

Yetişmiş qozalarda dilimlərin açılması tədricən liflər quru-

duqda nəmliyi itirərək elastiklik və möhkəmlik qazanır. Bundan 

başqa lifin divarlarının aşağı enməsi ilə əlaqədar qıvrılma 

prosesinin təsirindən də bir qədər hərəkətə keçir. Nəticədə 

pambığın normal yetişmiş (açılmış) qozalarının dilimlərində 

olan liflər yaxşı  tökülür. Şaxta və ya erkən defolyasiyadan 

(desikasiya) sonra açılan yetişməmiş və yetişkənlik dövrünə çat-

mamış, eləcə də şaxtaya qədər inkişafını  xəstəlik və zərərveri-

cilərin təsirindən vaxtından əvvəl dayandırmış qurumuş 

dilimlərdən liflərin tökülməsi zəif olur. Deməli, qozaların 

yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq dilimlərin tökülmə dərəcəsi 

dəyişir. Bu onunla izah olunur ki, yetişməmiş qozaların liflərinin 

tam inkişaf etməmiş divarları olur. Buna görə də quruyarkən 

onların möhkəmliyi azalır, pis qıvrılır və zəif açılır. 

Yetişib açmış qozaların dilimlərindəki uçağanlar müxtəlif 

pambıq formalarında bir-biri ilə eyni möhkəmlikdə ilişmir. Bəzi, 

formalarda qozalar açdıqdan sonra liflərdə uçağanlar bir-birinə o, 

qədər yapışır ki, hətta yaxşı tökülməsi olduqda belə uzun 

müddət öz bütövlüyünü və xarakterik formasını qoruyub 

saxlayır. Bəzi, formalarda isə dilimlərdə uçağanların sıxlaşması 

daha zəif olur və küləyin təsirindən, öz ağırlıq dərəcəsindən 

açmış qozalarda  
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onların bir-biri ilə əlaqəsi zəifləyir, öz formasını itirir, dartılır və 

xam pambıq yerə tökülür və ya kollardan sallanır. Bundan başqa, 

uçağanların bir-biri ilə zəif ilişməsi məhsulun korlanmasına və 

bir qisminin hətta itməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də həddən 

artıq çox və ya az ilişmə arzuolunmazdır.  

Bəzən, açmış qozalarda ən aşağıdakı uçağanların lifləri di-

limlərin əsasında, künclərdə sıxılmış olur. Bəzi, pambıq sortla-

rında arzu olunmayan bu hal, yığım zamanı qozalardan xam 

pambığın çıxarılmasını çətinləşdirir və məhsul itkisinə səbəb 

olur. Normal inkişaf etmiş qozalarda ayrıca bütöv uçağanlar və 

ya liflər qeyri-normal inkişaf edə bilər.  

Məlumdur ki, liflər həm çiçəkləməyə qədər həmdə, maya-

lanmadan əvvəl formalaşmağa başlayır. Lakin, mayalanmış 

tumurcuqların və liflərin inkişafı davam etdiyi halda 

mayalanmamış tumurcuqların inkişafı tezliklə dayanır və məhv 

olur.  

Bəzən, normal yetişmiş qozalarda yetişməyən tam uçağan 

və ya ayrı lif ola bilər. Belə qozalarda normal inkişaf etməyən 

uçağanlar toxum kisələrində yumurtalıqların mayalanmaması 

müşahidə olunur. Bu cür ölü toxum kisələri quruduqda qısa lif-

lərlə örtülü yumaq şəklində olur ki, onlar xırda ulyuk adlanır. 

Kiçik ulyukdan başqa rüşeymin bu və ya digər inkişaf döv-

ründə mayalanmış, ölmüş toxum kisələrindən böyük ulyuk 

əmələ gəlir. Deməli, böyük ulyuk tam yetişməmiş toxum uça-

ğandır. 

Ulyuk məhsulun keyfiyyətinə və kəmiyyətinə pis təsir et-

məklə xam pambıq və mahlıcın təmizlənməsini çətinləşdirir. 

Eyni zamanda yüksək keyfiyyətli toxuculuq məhsulları istehsal 

etməyə mane olur. 

Müxtəlif pambıq sortlarında onların bioloji və irsi xüsusiy-

yətlərindən asılı olaraq ulyukluluq müxtəlif dərəcədə olur. 

Müxtəlif pambıq sortlarında xam pambıq məhsulunda 1% bə-

zəndə bir az çox ulyuk olur. 

Əksər becərilən pambıq formalarında lifin rəngi ağdır, an-

caq krem və boz rənglərin cilalığı yaşıl, nisbətən açıq və nisbə-

tən tünd cilalığı olan rəngli formalarada rast gəlinir. Təbii boz və 
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yaşıl rəngin olması sellülozanın divarında mürəkkəb üzvi maddə 

olan tanidlər qrupundan katexinin olmasıdır. Rəngli liflər ağ 

liflərə nisbətən bərk olur. Çünki, onların üzərində kutikulyar 

təbəqə bərk olur. Krem rəngli lif əksər zəriflifli pambıq 

sortlarına aiddir. Boz rəng isə, becərilən bütün beş növ 

pambıqlara aiddir. Yaşıl və yaşıltəhər rəng nadir hallarda 

G.hirsutum və G.barbadense növlərində rast gəlinir. Yabanı 

növlərin əksəriyyəti isə boz və yaşıl təhər boz rəngdə olur.  

 

       4.9. Lifin texnoloji xüsusiyyətləri 
 

Pambıq lifinin istifadəsində onun texnoloji xüsusiyyətləri 

çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı ümumi xam 

pambıqdan alınan lif çıxımının böyük təsərrüfat əhəmiyyəti 

vardır.  

Pambıq lifinin əsas texnoloji xassələrinə uzunluq, naziklik, 

elastiklik və qıvrımlıq daxildir. Onu daha geniş xarakterizə 

etmək üçün lifin qırılma uzunluğu və yetişkənliyi də göstərilir. 

Lifin uzunluğu. Mədəni pambıq formalarında lifin 

uzunluğu 18-20 mm-dən 45-50 mm-ə hətta, 55-60 mm-ə qədər 

olur. Ən uzunlifli pambıq Si-Aylendir ki, bu da Gossypium 

barbadense və misir pambıqlarının xüsusi formasıdır. Ondan 

sonra uzunluğu azala-azala bir-birinin ardınca gələn mədəni 

pambıq formalarını Vest-İndiya (Gossypium tricuspidatum), 

ortalifli (Gossypium hirsutum), Afrika-Asiya quzalarını 

(Gossypium herbaceum) göstərmək olar. Ən qısalif isə hindi-çin 

pambıq növlərində olur.  

Ortalifli pambıqlarda lifin uzunluğu 31-33 mm, bəzilərində 

isə 35-36 mm, zəriflifli pambıqlarda isə 38-42 mm olur. Digər 

müsbət xüsusiyyətləri ilə birlikdə lif nə qədər uzun olarsa, o 

qədər yaxşı hesab olunur. Lifin uzunluğunun 1 mm artması, 

toxunma möhkəmliyinin 3%  artmasına səbəb olur. 

Lifin nazikliyi qurumuş liflərin diametr ölçüləri ilə təyin 

olunur və mikrometrlə (mkm) ifadə olunur. Müxtəlif mədəni 

pambıq formalarında lifin diametri 7-30 mikrometrə qədər, 

əksəriyyətində  
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isə 15-25 mkm olur. Lifin nazikliyi metrik nömrə ilə göstərilir. 

Yəni, l q lifin cəmi uzunluğu metrlə və ya 1 mq, lifin uzunluğu 

isə mm-lə göstərilir. Lif nə qədər nazik olarsa metrik nömrə bir 

o, qədər yüksək və ya əksinədir. Ən qalın qaba lifin metrik 

nömrəsi 2500-ə yaxın, ən nazik lifin ki, isə 12000-dir. Ortalifli 

pambıq liflərinin metrik nömrəsi 5300-6500, əksər hallarda isə 

5000-5500, zəriflifli pambıq sortlarında isə 6500-8000, əksər 

hallarda isə 7000-7500 olur.  

Normal yetişmiş lif nə qədər nazik olarsa,  bir o qədər 

yaxşı hesab olunur. Nazik lifdən zərif və möhkəm sap, iplik və 

parça hazırlanır.  

Ən nazik lif zəriflifli pambıq sortlarında misir və Si-Aylend 

pambıqlarında olur. Bir qədər qalın lif Vest-İndiya pam-

bıqlarında, ortalif isə daha qalın Afrika-Asiya quzalarında və 

Hind-Çin pambıqlarında olur.  

Lifin möhkəmliyi hər hansı bir lifin dartılmaqla 

qırılmasına sərf edilən qüvvə ilə ölçülür və qramla ifadə olunur. 

Ona görə də lifin möhkəmliyi qırılma yükü də adlanır. Qırılma 

yükü müxtəlif formalarda müxtəlifdir. Orta hesabla 4-7 q-a 

bərabərdir. 

Ortalifli pambıq sortlarında lifin möhkəmliyi 4,3-4,9 q ara-

sında dəyişir. Əksər hallarda isə 4,5-4,6 q-a qədər dəyişir. Sovet 

zəriflifli pambıq sortlarında bir qədər yüksək yəni, 4,6-5,2 q, 

əksər hallarda isə 4,6-5,0 q olur. 

Lifin möhkəmliyi onun divarlarının qalınlığından asılıdır. 

Odur ki, lifin divarına nə qədər çox sellüloza təbəqəsi yığılırsa 

daha doğrusu, lif nə qədər yetişmiş olarsa o, bir o qədər möhkəm 

olur. Ona görə də normal inkişaf etmiş və şaxtalara qədər 

açılmış liflər möhkəm olur.  

Lifin elastikliyi onun dartılma qabiliyyətidir. O, da lifin 

möhkəmliyi və nazikliyi ilə bağlıdır. Möhkəm və nazik lif ən 

elastik hesab olunur. Ona görə də yüksək möhkəmliyə və elas-

tikliyə malik olan zəriflifli pambıqların liflərindən bəzi texniki 

parçaların (məsələn: avtomobil şinləri, paraşütlər və s. ha-

zırlanmasında geniş istifadə edilir.  
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Lifin qıvrımlığı onun müsbət xassəsidir, yəni qıvrımlığı 

yaxşı olan lifləri toxuduqda onlar bir-biri ilə yaxşı ilişərək 

toxunacaq materialın möhkəmliyini artırır. Lifin qıvrımlığı nə 

qədər çox olarsa o, bir o qədər yaxşı lif hesab olunur. Qıvrım-

lılıq 1 mm uzunluqda olan lifdəki qıvrımların sayı ilə ölçülür. 

Bütün forma pambıqlarda normal yetişmiş lifdə qıvrımların miq-

darı eyni olmur. Məsələn: nisbətən kobud lifi olan quza 

pambığının 1 mm-də 6-8 qıvrım olduğu halda, orta və zəriflifli 

pambıqlarda 10-12 ədəd olur. Adətən birinci ikinciyə nisbətən 

çox olur. 

Qıvrımların miqdarı ilə yanaşı onların lif boyu bərabər öl-

çüdə paylanması da əsas şərtdir. Qıvrımlılıq nə qədər bərabər 

ölçülü olarsa o, qədər yaxşı hesab olunur.  

Lifin qırılma uzunluğu onun keyfiyyət göstəricilərindən 

biri olmaqla kilometrlə (km) ifadə olunur. Lifin metrik nöm-

rəsinin onun möhkəmliyinə (q-a) vurularaq alınır. Alınan rəqəm 

lifin nəzəri qırılma uzunluğunu göstərir. Bu miqdar lif bir-birinə 

uc-uca bağlandıqda hər hansı məsafədə öz ağırlığına görə 

qırılarsa həmin yer qırılma uzunluğu hesablanır. Məsələn: 

metrik nömrəsi 5700, möhkəmliyi 4,7 q olan lif nümunəsinin 

qırılma uzunluğu aşağıdakı kimi hesablanır: 

                        (5700 x 4,7) : 1000 = 26,8 km 

Lif nə qədər möhkəm olarsa, onun qırılma uzunluğuda bir 

o qədər çox olacaqdır. Hazırda becərilən ortalifli pambıq forma-

larında qırılma uzunluğu 26-27 km-dir. Zəriflifli pambıq 

sortlarının liflərinin qırılma uzunluğu orta hesabla 33-35 km, 

bəzilərinin ki, isə 36-37 km ola bilir. 

Lifin yetiĢkənliyi onun divarlarına yığılan sellülozanın 

dərəcəsi  ilə təyin olunur və şərti olaraq yetişmə əmsalı ilə 

göstərilir. Sonuncu yetişmə şkalası ilə müqayisə edilərək təyin 

edilir. Şkalada lifin yetişmə dərəcəsi 11 qradasiya ilə götürülür. 

Hər qradasiya 0,5 vahidə bərabər olmaqla  0-dan 5-ə qədər 

götürülür. Ölü liflər 0 (sıfır) əmsalı ilə, çox yetişmiş liflər isə 5 

əmsalı ilə götürülür. Divarlarının qalınlığına görə tam yetişmiş 

yaxud həddən artıq inkişaf etmiş liflərdə qıvrımlıq olmur.  
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Normal divarlar inkişaf etmiş, yetişmiş və bərabər ölçülü qıv-

rımlığa malik olan liflərin şkala üzrə yetişmə əmsalı 2,0-2,5-ə  

bərabərdir. 

Son vaxtlar pambıq lifinin yetişkənliyini yeni metodla pol-

yarizləşmiş işıqla təsir etməklə təyin edirlər. Bu üsulla lifə 

baxdıqda yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif rənglərdə 

görünür. Bu metodla, eyni vaxtda lifin möhkəmliyi və metrik 

nömrəsini asanlıqla təyin etmək olar.  

Lif çıxımı. Mahlıcın xam pambığın çəkisinə olan nisbə-

tinin faizlə ifadəsinə lif çıxımı deyilir. Lif çıxımı bir tərəfdən tə-

miz mahlıc kütləsindən, lifin miqdar və uzunluğundan, onların 

divarlarının qalınlığından, digər tərəfdən isə toxumun kütlə-

sindən, pəmbəaltı ilə birlikdə onların iriliyindən və 

dolğunluğundan asılıdır. 

Toxumun üzərində lifin miqdarı kifayət qədər geniş miq-

yasda dəyişir. O, təkcə növlər üzrə deyil hətta. eyni növün müx-

təlif sortlarındada  dəyişir.  

İ.A.Raykovanın və M.S.Kanaşın fikrincə gossypium hirsu-

tum növünə aid olan toxumun üzərində 7-dən 15 minə qədər lif 

ola bilər.  

Lif çıxımı mədəni pambıq formalarında 20%-dən 50%-ə 

qədər dəyişir. Təsərrüfatlarda lif çıxımını üç kateqoriyaya bö-

lürlər: 30%- dən aşağı olan az çıxımlı, 30%-dən 33%-ə qədər 

orta, 33%-dən yuxarı olan yüksək lif çıxımlı hesab olunur. 

Ortalifli pambıq sortlarında ltf çıxımı 35-40%, əksərən 35-

38%, zəriflifli pambıqlarda isə 29-34%-dir. Əgər lifin uzunluğu 

artırsa onun lif çıxımı azalır və ya  əksinə əgər lif çıxım artırsa 

lifin uzunluğu azalır. Bu hal pambıqçılıqda çox müşahidə olunur. 

Ona görədə keçən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində 

«uzunluqla lif çıxımı və məhsuldarlıq arasında tərsinə asılılıq 

nəzəriyyəsi» mövcud idi. Sonralar S.S.Kanaş və başqa 

seleksiyaçıların yeni yaratdıqları   sortlarda da lifin uzunluğu 

artdıqda lif çıxımının artması da müşahidə olunmuşdur.  
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Beləliklə, sonrakı tədqiqatlarda yuxarıda qeyd olunan nəzəriyyə 

öz isbatını tapmadı. 

Lifin texnoloji xassəsi nəinki növü və sortu, irsi xüsusiy-

yətləri də dəyişə bilir. O, hətta qozanın kolda yerləşmə yerindən, 

toxumun qozanın mərkəzi toxum daşıyanda olduğu yerdən və 

uçağan daxilində toxumun üzərində yerləşmə vəziyyətindən də 

asılıdır. Lif çıxımı eyni  kol daxilində də dəyişə bilər.  

Kolun hüdudlarında 1-ci konusdan sonuncuya kimi lifin 

bəzi texnoloji xüsusiyyətlərinin göstəriciləri azalır, bəzilərində 

isə artır. Müəyyən edilmişdir ki, qozada yetişmiş liflərin miqdarı 

birinci konusdan ətraflara doğru getdikcə azalır. Deməli, eyni 

kol daxilində lifin texnoloji xassəsi eyni deyildir. 

Lif çıxımı birinci konusdan ətrafa getdikcə tədricən azalır. 

Bu azalma lifin kütləsinin toxumun kütləsinə nisbətən intensiv 

gedir.  

Hər bir qozada olan dilimlərin orta hissəsində yerləşən 

uçağanlarda lifin  keyfiyyəti  alt və üstlə müqayisədə yaxşı olur. 

Lifin texnoloji  xüsusiyyətləri  uçağanlar daxilində aşağı-

dakı  kimi dəyişir. Ən uzun liflər toxumun halaza hissəsində, or-

ta uzunluqda olan liflərdə isə orta hissədə olur. Ən böyük dia-

metrli və möhkəm liflər mikropil hissədə, ən az diametrli və az 

möhkəm liflər isə halaza hissədə olur. Qeyd olunan göstəricilər 

toxumun yan hissəsində orta ölçüdə olur. 

Lifin yetişkənlik dərəcəsi onun möhkəmliyi ilə sıx əlaqə-

dardır. Uçağan daxilində yetişmiş liflərin miqdarı toxumun 

mikropil hissəsindən halaza tərəfə getdikcə azalır.  

Toxuculuq sənayesində uçağan qoza ilə kol daxilində, elə-

cə də məhsulun çəkisində bərabər ölçüdə uzunluğa, nazikliyə, 

möhkəmliyə və digər texnoloji xassələrinə görə nə qədər eyni 

olarsa bir o, qədər yaxşı hesab olunur. 

Lifin texnoloji xassələri torpaq-iqlim və aqrotexniki tədbir-

lər hesabına da dəyişə bilər. Pəmbəaltının quruluşu və inkişafı 

lifinki ilə təxminən eynidir. Pəmbəaltı lifdən liflərinin çox xırda 

(2-5 mm) olması ilə fərqlənir. Ancaq, onun diametri lifinkinə 

nisbətən 1,5-2,0 dəfə çoxdur. Pəmbəaltının divarı çox nazikdir. 
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Buna səbəb sellüloza təbəqəsinin çox az olmasıdır. Ona görə də, 

onların möhkəmliyi də çox azdır.  

 

        4.10. Pambıq bitkisinin böyümə və inkiĢafına 

xarici mühit amillərinin təsiri 
Ġstilik. Pambıq bitkisi tropik ölkələrdə əmələ gəldiyi üçün 

filogenetik inkişaf prosesində istilik amilinə münasibəti çox 

yüksəkdir. Bitkinin optimal böyüyüb inkişaf etməsi o, cümlədən 

çiyidin cücərməsi də daxil olmaqla orta temperatur 25-30
o 

C 

olmalıdr. Temperatur 25
o 

C-dən aşağı düşdükdə onun inkişafı 

ləngiyir. İstiliyin çatışmamazlığı xüsusən, 20
o 

C-dən aşağı 

düşdükdə inkişafın ləngiməsi daha çox hiss olunur. Temperatur 

17
o 

C-dən aşağı düşdükdə isə bitki  kəskin surətdə sıxılır. 

Optimal temperaturun az miqdarda azalması bitkinin inkişafına 

mənfi təsir edir. Yaz və payız aylarında isə temperaturun 1
o 

C 

yüksəlməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

İnkişaf dövrünün başlanğıcında yəni, qönçələmə fazasın-

dan əvvəl temperatur optima dərəcəyə çatdıqda, onun böyümə 

və inkişafı sürətlənir və bitkidə bir sıra morfoloji hal yaranır. 

Məsələn: birinci simpodial budağın aşağıda yaranması ilə yanaşı 

monopodial budaqların sayı artmağa başlayır. Çiyidin cücərməsi 

üçün minimal temperatur 10-12
o
 C-dir. L.Q.Arutyunovanın 

tədqiqatları göstərir ki, çiyid 10-12
o 

C temperaturda cücərdiyi 

halda torpaq səthinə çıxan ləpə yarpaqaltı dirsəyin böyüməsi 

üçün ən azı 16
o 

C temperatur tələb olunur. Ona görə də, əgər 

erkən səpin aparılmışsa çıxış seyrək alınır, yaxud heç alınmır. 

Çünki, çiyid torpaqda üzün müddət çıxış vermir və ya gödək 

kökcük verməklə (ləpə yarpaqaltı dirsək inkişaf etmədiyi üçün) 

həyat qabiliyyətini itirir və çürüyür. Uzun müddət minimal və ya 

minimala yaxın temperaturda bitki zəifləyir, minimal 

temperaturdan aşağı lakin, 0
o 

C-dən yuxarı temperaturda o, 

böyüyüb inkişaf etmir və bir müddətdən sonra yarpaqlarını 

tökərək sükunət halına keçir. 0
o 

C-dən aşağı temperatur pambıq 

bitkisini məhv edir. 
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İnkişaf dövründən asılı olaraq şaxtaların məhvedici təsiri 

temperaturun müxtəlif dərəcədə aşağı düşməsi hesabına baş 

verir. Belə ki, cücərtilər qısa müddətli 1-2
o 

C şaxtada məhv ol-

duqları halda, yaşlı bitkilər 3-5
o 

C-də həyatlarını dayandırır. 

Uzun müddətli hətta, əhəmiyyətsiz şaxta, güclü lakin, qısa 

müddətli şaxtaya nisbətən daha öldürücü təsir edir. 

Növ və sortların şaxtaya davamlılığı müxtəlif ola bilər. 

Belə ki, zəriflifli pambıq sortları ortalifli pambıq sortlarına 

nisbətən şaxtaya davamlıdırlar. Yabanı növlər arasında elələri 

vardır ki, (Gossypium sturti, Gossypium trilobium) onlar 5-8
o 

C-

də hətta, 10
o 

C-də qısa müddətli şaxtaya dözürlər. Şaxtaların 

başlamasına qədər uzun müddətli müsbət temperatur olarsa, 

bitki şaxtaya bir o qədər davamsız olur. Bununlada o, buğda, 

çovdar, vələmir, yonca və digər bitkilərdən əsaslı surətdə 

fərqlənir. Yəni, belə temperaturda onlar şaxtaya davamlılığını  

artırırlar. 

Son vaxtlar belə hesab edirlər ki, pambıq bitkisi 30
o 

C-dən 

yuxarı temperaturda əziyyət çəkir. Maksimal temperatur 35-37
o 

C hesab olunur. Həmin temperaturda pambıq bitkisi  həyat 

fəaliyyətini davam etdirə bilir.  

A.N.Tedorovun tədqiqatları göstərir ki, barəmələgətirmə 

dövründə 36
o 

C-dən yuxarı temperaturda qozanın, toxumun və 

lifin inkişafı sürətlənir. Temperaturun 36-37
o 

C-dən yuxarı 

qalxması pambıq toxumasının həddən çox qızmasına, 40
o 

C-dən 

artıq olması isə onun sıxılmasına səbəb olur. Buna görə də 

yayda yüksək temperatur şəraitində bitki gecələr böyüyür. 

Yüksək temperatur bitkinin böyümə və inkişafına təsir 

etməklə yanaşı tozcuqların da həyat fəaliyyətini aşağı salır ki, bu 

da ulyukun miqdarının artmasına və tumurcuqların sürətlə 

tökülməsinə səbəb olur. Belə hallar quru və isti küləklər olduqda 

müşahidə edilir. Adətən tozcuqlar səhər saatlarında açılır və 

tozlanma gedir. Hava quru olduqda temperatur həddən çox 

yüksək olur. Bununla əlaqədar ətraf mühitin temperaturu 

bitkinin inkişafını sürətləndirir yaxud zəiflədir, xam pambığın 

və lifin keyfiyyətini dəyişdirir. Temperaturun artması bitkinin 
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qidalanmasını pisləşdirir, lif çıxımını, uzunluğunu və möh-

kəmliyini azaldır. Daha mülayim əlverişli temperatur isə bir qə-

dər lif çıxımını, onun uzunluğunu və möhkəmliyini artırır. 

Lazım olan istiliyin çatışmamazlığı isə lifin gödək olmasına və 

toxumun pis inkişaf etməsinə səbəb olur. Yığımdan sonrakı 

dövrdə yetişmə müddəti uzun  olur. 

Effektiv temperatur. AzETPİ-də aparılan təcrübələrdə 

müəyyən edilmişdir ki, pambığın inkişaf fazalarının temperatura 

olan təlabatı müxtəlifdir. Bitkinin bir inkişaf fazasından digərinə 

keçməsi üçün müəyyən miqdarda istilik lazımdır. Bu istiliyin 

miqdarı havanın orta sutkalıq temperaturundan aşağı 

olmamalıdır. Müəyyən olunmuşdur ki, müxtəlif sortlarda 

fazanın başlaması və qurtarması üçün tələb olunan istiliyin 

miqdarı müxtəlifdir. Buna görə də effektiv temperaturun cəmi-

nin tapılması mütləq lazımdır. 

Effektiv temperatur dedikdə həmin inkişaf fazasının keç-

məsi üçün lazım olan havanın orta sutkalıq temperaturu ilə 

minimal temperatur arasında olan fərq nəzərdə tutulur. Bitkinin 

müəyyən fazanı  keçdiyi  dövrdə orta sutkalıq effektiv tem-

peratur toplanaraq, həmin faza üçün effektiv temperaturun  cəmi 

hesab olunur.  

Bitkininu bu və ya digər fazanı keçməsi üçün tələb olunan 

temperaturun aşağı həddi V konstantı, həmin fazanın başa 

çatması üçün lazım olan effektiv temperaturun cəmi isə A kons-

tantı ilə göstərilir. Məsələn: orta gecyetişən pambıq sortunun üç 

yarpaq fazasının başlanması üçün havanın orta sutkalıq tem-

peraturu 13,6
o 

C, qönçələnmə fazasına keçməsi üçün 19,6
o
 C, 

çiçəkləmə fazasına keçmək üçün 14,5
o 

C və yetişmə fazasına 

keçməsi üçün isə 12,6
o 

C-dən az olmamalıdır. 

Pambıq bitkisinin temperatura olan təlabatı səpindən qön-

çələmə fazasına qədər tədricən artır, qönçələmədən sonra isə 

azalır. Hər hansı bir fazanı keçdiyi dövrdə orta sutkalıq tempe-

ratur toplanaraq həmin faza üçün effektiv temperaturların cəmi 

hesablanır. Orta gecyetişən  pambıq sortunun dördüncü əsl 

yarpağı əmələ gəldikdən sonra, qönçələmə fazasının 
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başlanğıcına qədər effektiv temperaturun cəmi 49
o 

C olur. Bu 

dövrdə orta sutkalıq temperatur 24
o 

C olduğu üçün  o,  zaman 

orta sutkalıq effektiv temperatur 4,4
o 

C (24
o
-19,6

o
=4,4

o
) olacaq-

dır. Deməli, effektiv temperaturun cəmini (49
o
) orta sutkalıq ef-

fektiv temperatur (4,4
o
) böldükdə fazanın qurtarması üçün tələb 

olunan sutka tapılır (49:4,4=11). Yəni, hər sutkada 4,4
o 

C 

effektiv temperatur olarsa, 49
o 

C effektiv temperaturu toplamaq 

üçün, bitkiyə 11 sutka vaxt lazımdır. 

Orta Asiya şəraitində ortalifli pambıq sortları üçün tələb 

olunan təxmini effektiv temperaturlar cəmi cədvəl 4.1-də 

verilmişdir. Cədvəldə göstərilən effektiv temperaturlar cəmini 

hesabladıqda çıxışın alınması və qönçələmə-çiçəkləmə fazasına 

keçməsi üçün, eyni aşağı temperatur həddi sərfi (V konstaktı) 

10
o 

C, çiçəkləmə fazasını keçməsi üçün 13
o 

C götürülmüşdür. 

Bu ən sadə üsul olaraq təcrübələrdə effektiv temperaturların 

təxmini miqdarını hesablamaq üçün istifadə edilir. 

ĠĢıq. Pambıq bitkisi günəşlə tam işıqlanan açıq sahələrdə 

yaxşı inkişaf edir. Onun yarpaq səthi gün ərzində günəş şüa-

larına perpendikulyar vəziyyəti saxlamaq üçün cəhd edir. O, 

günəşi izləyərək öz vəziyyətini ona uyğun dəyişdirir. Gün 

batandan sonra (axşam) yarpaq ayaları aşağı sallanır. Analoji 

olaraq gün ərzində cücərtilərin ləpə yarpaqları öz vəziyyətini 

dəyişdirir. 

Pambıq bitkisi işıq çatışmadıqda ağac və tikinti kölgəsində, 

qatı buludlu havada ləng inkişaf edir. Kölgədə bar ele-

mentlərinin tökülməsi müşahidə edilir. Bu isə karbon qazının 

zəif mənimsənilməsi ilə əlaqədardır. 

A.V.Blaqoveşenskinin məlumatına görə bir saat ərzində 

günəşli gündə bir kvadrat metr yarpaq səthində gedən 

assimiliyasiya ortayetişən pambıq sortunda 1,46 qram, 

tezyetişən sortlarda isə 1,45 qrama bərabər olmuşdur. Tutqun, 

buludlu gündə assimiliyasiyanın səmərəliliyi kəskin sürətdə 

azalaraq, ortayetişən sortlarda 0,0073 qram, tezyetişən sortlarda 

isə 0,06 qram olmuşdur. Pambığın inkişafına işıqlı günün 

uzunluğu çox böyük təsir göstərir. Odur ki, sutka ərzində 
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davamlı işıqlanma tələb olunur. Uzun gecə şəraitində pambığın 

inkişafı zəifləyir və barvermə fazasına keçməsi ləngiyir. 

Müxtəlif pambıq formalarının süni gödəldilmiş günə qarşı 

fotoperiodik reaksiyası fərqlidir. N.N.Konstantinovun 

məlumatına görə tropik ölkələrdə bitən ağac formalı pambıqlar 

qısa günə çox tələbkardır. 

     Cədvəl 4.1 

Ortalifli pambıqlar üçün tələb olunan effektiv temperatu-

run cəmi (L.N.Babuşkinə görə) 

 

 

 

Sort 

Effektiv temperaturun cəmi: 

səpindən 

Çiçəkləmədən 

yetişməyə qə- 

dər effektiv 

temperaturun 

cəmi  

Səpind

ən ye- 

tişməy

ə qədər 

effekti

v tem- 

peratur

un 

cəmi  

 

Çıxışa 

qədər 

Qönçə- 

ləməyə 

qədər 

Çiçəkləməyə 

qədər 

Tezye- 

tişən 
84 485 900 660 1560 

Orta-

yetişən 
84 

 

500 950 675 -685 1625-

1635 
Gecye- 

tişən 
84 500 1050-1200 720-800 1770-

2000 

 

Birillik pambıq formaları məsələn ortalifli pambıq sortları 

qısa günə az həssasdır, tezyetişən sortlar isə zəif, yaxud heç 

münasibət göstərmir. Pambığın müxtəlif formalarının günün 

gödəlməsinə münasibətləri onların coğrafi mənşəyi ilə sıx 

əlaqədardır. 

Ayrı-ayrı pambıq formaları öz coğrafi mənşəyinə görə 

ekvatora nə qədər yaxındırsa günün gödəlməsinə çox, ekva-

tordan nə qədər uzaqdadırsa bir o, qədər zəif reaksiya göstərir. 
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Xarici şərait amillərindən asılı olaraq pambıq bitkisinin 

işıqlı günün uzunluğuna münasibətidə dəyişir. Süni gödəlmiş 

günün ən əlverişli müddəti sayəsində pambıq bitkisi öz 

inkişafını sürətləndirir. Bu müddət Özbəkistan şəraitində 9-12 

saat hesablanır. İşıqlanmanın müddəti 6 saata qədər gödəldilərsə, 

çiçəkləmə tempi ləngiyir.  

Pambıq bitkisi qısa gündə (9-10 saat) daha yaxşı böyüyür 

və inkişaf edir. Bitkinin işığa olan münasibəti hektarda olan 

bitkilərin sayından da asılıdır. Buna görə də əkinlərin həddən 

artıq sıx olmamasına fikir verilməlidir. 

Su. Su bitkilərin həyatında xüsusi əhəmiyyəti olan bir amil 

hesab olunur. O, bitkilərin yerüstü və yeraltı hissələrinin əmələ 

gəlməsində və hüceyrələrdə yaşayış proseslərini yaxşılaşdırmaq 

üçün əlverişli şərait yaradır. Su fotosintez prosesinin gedişində 

bilavasitə iştirak edir. Bitkinin kökləri vasitəsilə torpaqdan 

aldığı suyun az bir qismini üzvi maddələrin əmələ gəlməsinə 

sərf edir. Suyun əsas hissəsi isə transpirasiya və protoplazma 

fəaliyyəti üçün lazım olan su ehtiyatının saxlanmasına sərf 

olunur.  

Pambıq bitkisinin torpağın dərin qatlarına işləmiş güclü 

kök sistemi süni suvarma şəraitində daha yaxşı boy atır, inkişaf 

edir, çoxlu meyvə budaqları və qozalar əmələ gətirir. Daha 

doğrusu yüksək məhsul toplayır. Müxtəlif pambıq sortlarının 

transpirasiya əmsalı orta hesabla bir vegetasiya dövründə 600-

700-ə bərabərdir. Bu əmsal becərmə şəraitindən asılı olaraq 400-

800 arasında dəyişir, bəzən 1000-ə, hətta 1400-1600-ə çatır. 

Becərmə şəraiti nə qədər yaxşı olarsa, transpirasiya əmsalı da az 

olar və su da qənaətlə sərf olunar. Bununda suvarma şəraitində 

çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki, suvarma suyu çox qiymət-

lidir. Bitkinin ən çox su tələb etdiyi dövr qönçələmənin 

başlanğıcı, ən  az tələb etdiyi vaxt isə çiçəkləmə fazasından 

yetişmənin başlanmasına qədər olan dövrdür. 

Ortalifli tezyetişən pambıq sortları gecyetişən sortlara 

nisbətən suyu zəif buxarlandırır. Bu isə tezyetişən pambıq 

sortlarının kök sisteminin zəif inkişaf etməsi ilə izah olunur. 
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Qönçələmə dövründə və çiçəkləmənin əvvəlinə qədərki 

dövrdə buxarlanmanın intensivliyindən asılı olaraq, pambığın 

mütləq su sərfi çox da böyük olmur. Bu dövrdə bitkinin bu-

xarlandırma səthi kiçik, havanın temperaturu isə çox da yüksək 

və həddən çox quru olmur. Məsələn: birinci əsl yarpaq fazasında 

bir hektar pambıq sahəsindən sutkada buxarlanmaya 10-12 m
3
, 

qönçələmə fazasında isə 30-35 m
3
 su sərf edilir. 

Maksimal su sərfi çiçəkləmə dövründə müşahidə edilir. Bu 

dövrdə pambıq güclü inkişaf etməklə, çox böyük buxarlandırıcı 

səth yaradır və onu əhatə edən havanın temperaturu və quruluğu 

ən yüksək həddə çatır. Respublikamızda suvarılan pambıq 

sahələrində ən çox su məsarifi iyul-avqust aylarına təsadüf edir. 

Bu 1 hektardan təxmini 80- 90  hətta 100-120 m
3
 olur. 

Yetişmə dövründə su sərfi tədricən azalır. Bu da pambığın 

həyat fəaliyyətinin sönməsi və buxarlandırıcı səthin azalması 

(yarpaqların quruması, tökülməsi) nəticəsində baş verir. Yetişmə 

dövründə bir hektar sahədən buxarlanmaya sərf edilən suyun 

miqdarı təxminən 30-40 m
3
-ə bərabərdir. Bütün vegetasiya 

dövrü bir hektar sahəyə  tələb olunan su məsarifinin  miqdarı 5-6 

min m
3
-ə bərabərdir. Deməli, yetişmə dövrünə qədər 

transpirasiya əmsalının artması bir tərəfdən transpirasiyanın 

intensivliyinin azalması, digər tərəfdən isə artan mütləq su sər-

fiyyatı ilə paraleldir. Belə ki, transpirasiya əmsalının minimal 

müddəti onun intensivliyinin minimal vaxtı və ən çox bitkilərin 

mütləq su məsarif etdiyi müddətlə üst-üstə düşür. 

Yetişməyə qədər bitkilər tərəfində suyun mütləq sərfinin 

tədricən artması, çiçəkləmədə onun maksimal məsarif edilməsi 

bitki kütləsinin artması ilə əlaqədardır. Bu artım ən çox 

çiçəkləmə fazasında müşahidə edilir.  

Süni suvarma vasitəsi ilə bitkiyə veriləcək suyu nizam-

lamaq olar. Yəni, yeraltı və yerüstü hissənin inkişafına təsir 

etməklə yüksək keyfiyyətli məhsul almaq olar. 

Suyun təsiri tezyetişkənliyə, iri qozalılığa və barverməyə, 

müxtəlif sortların istər  irsi xüsusiyyətlərindən, istərsədə xarici 

mühit şəraitindən asılı olaraq çox müxtəlif ola bilər. İstehsalat 
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şəraitində, bu amillər olduqca müxtəlif dəyişkənliklə əlaqədar 

olur, ona görə də su amili çox müxtəlif formada təzahür edir.  

Torpaqda suyun azlığı yaxud çoxluğu bitkidə fizioloji və 

morfoloji dəyişkənliyə səbəb olur. Məsələn: yarpaqların sorma 

qüvvəsinin dəyişməsi və onun rənginin cilalığı, gövdənin yuxarı 

hissəsinin rəngi yuxarıda olan çiçəyin gövdədən yuxarı hissəsinə 

olan nisbəti və s. dəyişə bilər. Bu müşahidələrə görə bitkinin 

suya olan təlabatını müəyyən etmək olar. 

Qida maddələri. Müəyyən edilmişdir ki, 1 ton xam pam-

bığın alınması üçün təqribən 50 kq azot, 10 kq fosfor, 50 kq 

kalium, 50 kq kalsium, hər birindən 10 kq olmaq şərti ilə kükürd, 

maqnezium və natrium,  2 kq dəmir, 200 q bor, 50 q-dan az mis 

lazımdır.  

Xarici şərait amillərindən, sortun, növün bioloji xüsusiy-

yətlərindən asılı olaraq xam pambıq məhsulu bitkinin yerüstü 

hissəsinin ümumi kütləsinin 25-30%-dən 50-60%-ni təşkil edir. 

Məhsulun azlığı yaxud çoxluğu bitkinin sortundan, becərmə 

şəraitindən və s. asılıdır. Bitkinin ümumi çəkisində xam pambıq 

nə qədər çox təşkil edərsə, o qədər az qida elementi mənimsəyər. 

Əksinə ümumi kütlədə bitkinin vegetativ hissəsi çox, məhsulu 

isə az olarsa, onun istifadə etdiyi qida maddələrinin miqdarı çox 

olacaqdır.  

B.V.Roqalskiyə görə qönçələmə dövrünə qədər bitki öz 

kütləsinin yalnız 0,8%- ni, çiçəkləmənin əvvəlində isə 8,4%- ni 

toplaya bilir. Ən çox quru çəki qozalar yetişən vaxta düşür. 

Vegetasiyanın sonunda yəni, yarpaqların bir hissəsi və 

yetişməyib tökülən qozalardan sonra bitkinin ümumi quru çəkisi 

azalır. Ümumi kütlənin 25-30%-ni xam pambıq təşkil etdikdə 

bitki tərəfindən mənimsənilən qida maddələri daha çox olur. 

Qeyd etdiklərimiz 4.2 saylı cədvəldə öz əksini tapmşdır. 

Cədvəldən  göründüyü kimi xam pambığın miqdarı yer-

üstü kütləsinə nisbətən çox olduqda azota, fosfora və kaliuma 

olan təlabatı az olur və əksinə. 

Tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, zərif lifli pambıq 

sortları orta lifli sortlara nisbətən qida maddələrini daha çox 

mənimsəyir. Bu da onunla izah olunur ki, zərif lifli pambıq 
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sortları güclü inkişaf edərək yaşıl kütləni çox toplayır. Ona görə 

də xam pambıq məhsulu ümumi kütləyə  nisbətən az olur. 

                                                                                    

Cədvəl 4.2 

1 ton xam pambıq almaq üçün  yerüstü kütlənin inkişafına 

sərf olan qida maddələrinin miqdarı                           

 

 

Yerüstü kütlədə xam 

pambığın miqdarı, %-lə 

 

    N 

 

  P2O5 

 

  K2O 

48-57 28-38 10-13 28-33 

42-47 32-46 12-16 32-48 

35-42 43-61 12-17 48-57 

26-33 59-61 17-20 55-81 

 

Amerika tədqiqatçılarının məlumatlarına görə kök 

sisteminin əmələ gəlməsi üçün  yerüstü kütləyə sərf olunacaq 

qida maddələrinin 3-5%-i azot, 5-7%-i fosfor və 7-10%-i kalium 

təşkil edir. Bitki tərəfindən qida maddələrinin mənimsənilməsi 

ayrı-ayrı inkişaf dövrlərində müxtəlif olur (Cədvəl 4.3). Çıxış 

dövründə qida maddələri az mənimsənilir, qönçələmə fazasına 

çatdıqca güclənir. Qönçələmədən yetişmə fazasına qədər, qida 

maddələrinin mənimsənilməsi sürətlənir. Sonradan isə nisbətən 

zəifləməyə başlayır. 

Bitki azot və fosforu əlverişli şəraitdə cədvəldəki kimi 

mənimsəyir, bitkiyə fasiləsiz daxil olur. Bar orqanları torpaqdan 

mənimsənilən azot və fosforun hesabına inkişaf edir. Çiçəkləmə 

dövründə bitkinin azot və fosforla normal qidalanması pozularsa 

o, zaman bar orqanlarının əmələ gəlməsi zəifləyir. 
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                                                                                    Cədvəl 4.3                                                                                     

Pambıq bitkisinin əsas inkişaf fazasında azot, fosforun 

mənimsənilməsinin ümumi miqdarı, %-lə 

 

            Əsas inkişaf dövrləri Azot Fosfor 

Çıxışdan qönçələməyə qədər     7      5 

Qönçələmədən çiçəkləməyə qədər    46     35 

Çiçəkləmədən yetişməyə qədər    44     50 

Yetişmənin başlanğıcından sonuna 

qədər 

    3     10 

Əvvəldən əmələ gələn bar orqanları isə bitkinin vegetativ 

hissəsində ehtiyat halında toplanan azot və fosforun hesabına in-

kişaf edir. Bu da məhsulun azalmasına səbəb olur. 

Pambıq bitkisinin müxtəlif inkişaf dövrlərində qida mad-

dələrinin kifayət qədər olması nəinki, bitkinin gövdəsinin və di-

gər orqanlarının əmələ gəlməsində, eləcə də fizioloji proseslərin 

yerinə yetirilməsində böyük rol oynayır. Müxtəlif inkişaf 

fazalarında bu maddələrin az və ya həddən çox verilməsi 

bitkinin inkişafında və onun məhsuldarlığında özünü göstərə-

cəkdir. 

Pambıq bitkisi inkişafının ilk dövrlərində azotu, fosforu və 

kaliumu az, sonrakı inkişaf fazalarında isə daha çox mənimsəyir. 

İnkişafın ilk dövrlərində fosfor kifayət qədər çatmadıqda 

bitkinin kök sistemi və bar orqanlarının əmələ gəlməsi ləngiyir. 

Lakin, azotla fosfor birlikdə kifayət qədər verildikdə kök sistemi 

normal inkişaf edir. Qönçələmə fazasında xüsusilə ilkin 

dövrlərdə azotun normadan artıq verilməsi birinci simpodial 

budaqların əmələ gəlmə müddətini və sonrakı inkişaf mər-

hələlərini ləngidir. Ancaq bu fazaya qədər bitkinin azotla kifayət 

qədər təmin olunması, qönçələmə və sonrakı inkişaf fazalarının 

tez başlamasına səbəb olur. 

Özünün bioloji xüsusiyyətlərinə görə pambıq bitkisi 

qönçələmə və çiçəkləmə fazasında intensiv sürətdə boy atdığı 

üçün azotu, fosforu və kaliumu çox mənimsəyir. Bu dövrdə 

azotun həddən artıq verilməsi bar orqanlarının  əmələ gəlməsini 
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azaldır, vegetativ orqanlar isə sürətlə artır. Bu isə yetişmə 

fazasının başlanmasını və qozaların açılmasını ləngidir. Bu 

dövrdə azotun çatışmaması bitkinin boyunun qısa, bar budaq-

larının az əmələ gəlməsinə, qozanın çəkisinin və ümumi məh-

sulun azalmasına səbəb olur. Çiyidin cücərmə dövründə 

torpaqda fosforun kifayət qədər olması çox əhəmiyyətlidir. 

Çiçəkləmə və qozaların əmələ gəlməsi eyni vaxtda oldu-

ğuna görə bitki tərəfindən mənimsənilən fosforun çox hissəsi 

çiyidin əmələ gəlməsinə sərf olunur. Bu dövrdə kifayət qədər 

fosforla qidalanma, bitkidə qozaların əmələ gəlməsini və onların 

yetişməsini sürətləndirir. Kaliumun bitkiyə kifayət qədər 

verilməsi onun su saxlama qabiliyyətini  artırır, transpirasiya 

əmsalı azalır. 

Bitkinin qönçələmə və çiçəkləmə fazasında kaliumla təmin 

edilməsi onun böyümə və inkişafının normal getməsinə səbəb 

olur. Gövdəni möhkəmləndirir, bar orqanlarının tökülməsini 

azaldır. Beləliklə, pambıq bitkisinin normal böyüyüb inkişaf 

etməsi və yüksək keyfiyyətli bol məhsul verməsi üçün bitkini 

inkişaf mərhələlərində istənilən miqdarda azot, fosfor və 

kaliumla təmin etmək vacibdir. 

Bitkinin inkişafına mikroelementlər də böyük təsir göstərir. 

Məsələn: bor çiçəyin mayalandırıcı orqanlarında müəyyən qədər 

toplanaraq, tozcuqların cücərmə enerjisinin artmasına səbəb olur. 

O, bitkidə karbohidratların hərəkətinə, tənəffüs prosesinə və s. 

yaxşı təsir edir. 

Pambıq bitkisinin qidalanmasında bu və ya digər maddələ-

rin artıqlığı yaxud azlığı fizioloji proseslərin normal getməsini 

pozmaqla,  daxili hətta gözlə görünən xarici morfoloji 

dəyişkənliklərə səbəb olur. Azot çatışmadıqda bitkinin böyümə 

və inkişafına mənfi təsir göstərir, yarpaqlar xırda olur, yaşıl rəng 

əvəzinə sarı-yaşıl rəngdə olur. Azot çox olduqda isə bitki daha 

da böyüyür, yarpaqlar tünd yaşıl rəng alır. 

Torpaqda fosfor az olarsa, bitkinin boyu alçaq, yarpaqları 

isə xırda olur.  Bitki üzərində əmələ gələn qozalar çox balaca, 

çiyidi isə yüngül, çox vaxt isə, içi boş olur. Kalium çatışmadıqda  
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yarpaqların  ucları və yarpaq saplağına gedən damarların 

kənarları qəhvəyi və boz rəng alır sonra isə quruyaraq tökülür. 

Çox hallarda bitki xəstəliklərə xüsusilə, göbələk xəstəliyinə tez 

tutulur. Dəmir çatışmadıqda isə bitkinin yarpaqları saralır və 

xloroz xəstəliyinə tutulur. Bu cür təsir bitkidə maqnezium 

çatışmadıqda da müşahidə edilir. 

Torpaq. Pambıq bitkisi müxtəlif tip torpaqlarda yetişdirilə 

bilər, lakin hər bir torpaq tipi əlverişli hesab edilə bilməz. Ona 

görə də müxtəlif torpaqlardan yüksək məhsul almaq üçün əmək 

və material məsarifi eyni olmayacaqdır.  

Suvarılan və dəmyə şəraitində becərilən pambığın torpağa 

münasibəti əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Suvarma şəraitində 

pambıq bitkisi həm münbit həm də az münbit qumsal və gillicəli 

torpaqlarda yetişdirilə bilər. Bu bitki üçün yüngül gillicəli 

torpaqlar çox, ağır gillicəli torpaqlar isə az əlverişlidir. 

Çəmən və boz torpaqlar pambıq bitkisi üçün yararlıdır. 

Şoran torpaqlar isə şorlaşma dərəcəsindən asılı olaraq əkinə tam 

yararsız yaxud az yararlıdır. Respublikamızın pambıqçılıq 

bölgələrində aşağıda göstərilən torpaq tipləri mövcuddur.  

Boz torpaqlar. Azərbaycan ərazisində boz torpaqların 

yayılması haqqında torpaqşünaslar arasında müxtəlif fikirlər 

olmuşdur. Birinci dəfə boz və boz-qonur torpaqların inkişaf et-

məsini göstərən S.A.Zaxarov və başqaları Azərbaycanın boz tor-

paqlarının Orta Asiya səhralarının boz torpaqlarından xeyli 

fərqləndiyini, başqa sözlə onların bir-birinin analoqu olmasını 

söyləmişlər. Bu fikrə alimlər Orta Asiya səhralarında və Kür-

Araz ovalığında torpaq-ekoloji şəraitin təhlili nəticəsində gəl-

mişlər. Tipik səhra boz torpaqlarının əmələ gəlməsi üçün Azər-

baycanda az-çox əlverişli ekoloji şərait yalnız illik yağıntıların 

miqdarı 200 mm-dən az, mümkün buxarlanma isə 1000-1200 

mm (və bundan çox) olduğu Cənubi-Şərqi Qobustanda, 

Abşeronda və Cənubi-Şərqi Şirvanda, nəhayət Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Arazyanı zonasında mövcuddur. Bu 

xüsusiyyətləri və torpaq örtüyünün əsas cəhətlərini nəzərə alaraq, 

Azərbaycan torpaqşünaslarının əksəriyyətidə boz torpaqların 
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areallarını yuxarıda göstərilən ərazilərə uyğun olduğunu gös-

tərmişlər. 

Boz torpaqların profili adətən yeknəsəkdir, torpaq qatla-

rında ciddi rəng fərqi müşahidə olunur, yalnız torpağın üst qatı-

nın rəngi humusun təsiri ilə qalan qatlardan zəif seçilir. Torpaq 

qatı profilində görünən fərqlərin əsas səbəbi qranulometrik 

müxtəliflikdir. Boz torpaqların bütün genetik horizontlarının 

qalınlığı azdır. Allüvial-karbonat horizont bir qədər kipdir və 

tərkibində karbonatların miqdarı çoxdur. Karbonat horizontun-

dan altda gipsli horizont yerləşir. Torpağın aşınma qatı üzərində 

yerləşən alt horizontu gillicələrdən, qədim Xəzərin duzlu gil-

lərindən, karbonatlı-silisiumlu aşınma qabığından, dəniz və kon-

tinental mənşəli qumlu-gilli-gillicəli təbəqəli laylardan, delüvial-

prolüvial yumşaq çöküntülərdən ibarətdir. 

Boz torpaqlar humusla kasıbdır. Onların tərkibində humu-

sun miqdarı 1,4-1,5%-dən artıq deyildir. Humus əsasən torpağın 

üst qatında cəmlənmişdir. Alt horizontlara tərəf onyn miqdarı 

kəskin azalır. Karbonatların miqdarı boz torpaqların üst qatında 

5-7%-dir. B horizontunda gipsin miqdarı 7,5-8,1%-ə çatır. Bu 

torpaqların əsas xüsusiyyəti daim şorakətli olmasıdır. 

Qranulometrik tərkibinə görə orta və ağır gillicəli boz 

torpaqlar üstün yer tutur. Lil hissəcikləri torpağın tərkibində 

azdır (üst horizontda 11-18%), fiziki gilin miqdarı isə 41-45%-ə 

çatır. 

M.E.Salayev (1991) və başqa torpaqşünaslar Azərbaycan-

da boz torpaqların aşağıdakı yarım tiplərini ayırırlar: açıq-boz 

torpaqlar, adi-boz torpaqlar, qədimdən suvarılan boz torpaqlar 

və ibtidai-boz torpaqlar. 

Açıq-boz torpaqlar boz torpaqlar arasında daha cavan ol-

duqlarına görə (bir qayda olaraq onlar relyefin ən cavan forma-

ları üzərində inkişaf etmişlər) torpaq profili yekcinsliyi, allüvial-

karbonat horizontunun çox zəif seçilməsi, karbonatların profil 

üzrə bərabər paylanması, alt qatlarda (60-80 sm-də) asan həll 

olan duzların və gipsin kristallarının olması və bir sıra başqa 

əlamətlərinə görə boz torpaqların qalan yarımtiplərindən 
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fərqlənir. Bu yarımtipdə humusun miqdarı 1,2-1,5%-dən artıq 

deyil və onun profil üzrə kəskin azalması baş verir. 

Adi-boz torpaqlar yarımtipi açıq-boz torpaqlardan humu-

sun horizontunun daha aydın seçilməsi, torpaq profilinin aydın 

diferensiasiyası, yüksək bioloji işlənməsi, strukturluğu ilə seçilir. 

Torpaq profili üzrə karbonatlar qeyri-bərabər paylanmışdır. 

Karbonatlara əsasən ağgözcüklər halında rast gəlinir. B qatı ay-

dın seçilməklə, çox kipdir. Asan həll olan duzlar və gips kristal-

ları B və BS horizontlarında cəmlənmişdir. Humusun miqdarı 

adi-boz torpaqlarda 1,5-2,0%-dən artıq deyildir. 

Qədimdən suvarılan boz torpaqlar yarımtipi əvvəlki ya-

rımtiplərdən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə ciddi fərqlənir. Qə-

dimdən suvarılan boz torpaqlarda humusun miqdarı 2,1-2,4%-ə 

qədər artır və humusa torpaq profilinin alt qatlarında da rast 

gəlinir. Suvarma nəticəsində torpağın səthində irriqasiya 

çöküntü təbəqəsi toplanır, asan həll olan duzlar və gips yu-

yularaq torpağın dərin qatlarına (120-140 sm) aparılır. 

Ġbtidai-boz torpaqlar səthi hamar sahil düzənliklərində 

yayılmışdır. Relyefin batıq hissəsində torpaqlar çox şoranlaş-

mışdır. Torpağın səthində bəzi sahələrdə şoran gilli qaysağa rast 

gəlinir. İbtidai-boz torpaqların profilində ayrı-ayrı horizontlar 

inkişaf etməmişdir. 

Çəmən-boz (bozumtul) torpaqlar. Azərbaycanın arid iq-

limi ilə seçilən ovalıqlarında (Kür-Araz ovalığı, Samur-Dəvəçi 

ovalığıının cənubi-şərqi, Arazyanı zonada az-çox çayların təsiri 

zonasında yerləşən düzənliklər və s.) ən geniş yayılmış torpaqlar 

çəmən-boz torpaqlarıdır. Kür-Araz ovalığnın geniş əraziləri 

dördüncü dövrün müxtəlif çağlarında delta-çəmən landşaftı 

stadiyasını keçmişdir. Həmin sahələrdə və relyefin nisbətən 

batıq sahələrində qrunt sularının səviyyəsi o, qədərdə dərində 

deyil (2-5 m) və buna görədə çəmən-boz torpaqlar yarımhidro-

morf şəraitdə inkişaf etmişdir (M.E.Salayev, 1991). 

Əslində Kür-Araz ovalığında tipik boz, yaxud çəmən-boz 

torpaqların inkişafı üçün əlverişli iqlim-ekoloji şərait yoxdur. Bu 

ovalığın şərq hissəsi müstəsna olmaqla, qalan yerlərində illik 

yağıntların orta miqdarı 300 mm-dən artıqdır və onun 200 mm-ə 
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qədəri ilin isti aylarında düşür. Buxarlanma çatışmazlığı 700 

mm-ə qədərdir. Deməli, bu ərazidə boz torpaqların yayıldığı 

sahələr Orta Asiya səhralarından torpaq əmələgəlməsinin iqlim-

ekoloji şəraitinə görə ciddi fərqlənir. Çəmən torpaqlarının 

inkişafı üçün isə Kür-Araz ovalığında pliosen-dördüncü dövrün 

bütün reqressiv fazalarında müəyyən əlverişli şərait olmuşdur. 

Bununla belə Kür-Araz ovalığını əhatə edən (xüsusilə şimaldan 

və qərbdən) kaynozoy dəniz çöküntülərindən səth suları bura 

külli miqdar müxtəlif duzlar yuyub gətirmiş və bu torpaqların 

şoranlaşmasına səbəb olmuşdur. Bu proses isə öz növbəsində 

ərazidə əsasən səhra, yarmsəhra bitkilərinin inkişaf etməsi və 

torpaqların humusla çox kasıb olması ilə nəticələnmişdir. 

Son onilliklərdə delüvial-prolüvial maili düzənlikləri 

çıxmaq şərti ilə, ovalığın əkinçilikdə istifadə edilən geniş əra-

zilərində qrunt sularının səviyyəsi daha da yuxarı qalxıb və bir 

sıra böyük ərazilərdə səthdən cəmi 0,5-1 m dərindədir, xeyli 

geniş sahələrdə isə artıq yer səthinə çıxr. Beləliklə, bəzi 

ərazilərdə çəmən-boz torpaqların inkişaf istiqaməti tamamilə 

dəyişmişdir. Çəmən-boz torpaqlar allüvial, delüvial və delüvial-

prolüvial mənşəli lösəbənzər gillicələr, qumsal, qumlu, gilli ca-

van çöküntülər üzərində inkişaf edir. Boz torpaqlardan fərqli 

olaraq, bu torpaqlarda genetik horizontlar yaxşı seçilir, humus 

qatının qalınlığı xam sahələrdə 25-35 sm-ə, qədimdən suvarılan 

sahələrdə isə 40-45 sm-ə qədər artır və A-B horizontlarını əhatə 

edir. 

 Çəmən-boz torpaqların allüvial horizontu da bir qədər 

qalındır, karbonatlar kip halında, bir qədər dərində isə hopma 

ləkələr və yumşaq konkresiyalar halında müşahidə edilir. Suva-

rılan çəmən-boz torpaqlarda B horizontunda qleyləşmə prosesi 

baş verir. Çox hallarda torpağın alt qatında şoranlaşma və gips 

kristalları dənələrinin əmələ gəlməsi prosesi gedir. 

Torpaqşünaslar çəmən-boz torpaqların iki yarımtipini ayır-

ırlar: çəmənvari-bozumtul və çəmən-boz torpaqlar. Birinci ya-

rımtip az sahədə yayılmaqla, səth nəmlənmənin, əsasən səth  
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suları hesabına olduğu ərazilərdə inkişaf etmişdir. Qrunt suları 

hesabına nəmlənmə isə fəsli xarakter daşımaqla, suvarma nəti-

cəsində müvəqqəti olaraq həmin suların səviyyəsinin qalxması 

vaxtı müşahidə edilir.  

Çəmənvari-bozumtul torpaqlar M.E.Salayevin görə 

humus torpağın yalnz üst horizontu səthində, xam torpaqlarda 

isə çim qatı üzərində toplanır və onun miqdarı bu qatda 1,7%, 

ondan aşağıdakı horizontda isə 1,3-1,4% təşkil edir və aşağıya 

doğru kəskin azalır. 

Bu torpaqlar humus horizontunun zəif karbonatlılığı ilə 

fərqlənir. Çox hallarda karbonatlar B qatında toplanır. Torpağın 

üst qatnda lil 17-25,85%, fiziki gilin miqdarı isə 55-61% 

arasında dəyişir. Bu torpaqlar əslində şoranlaşmamışdır və üst 

horizontda miqdarı 0,18-1,36% təşkil edən duzlar torpaq profili 

üzrə bərabər paylanmışdır. 

Çəmən-boz torpaqlar yarımtipi əsasən qrunt suları səviy-

yəsinin səthə yaxın (1,5-3,5 m) yerləşdiyi sahələrdə inkişaf 

etmişdir. Yaz və payız aylarında torpaqda nəmliyin artması 

hesabına (bu həm də suvarma hesabına olur) çəmən bitkiləri 

daha yaxşı inkişaf edir. Suvarılmayan sahələrdə torpağın üst 

horizontlarının (A+B) rəngi humusla tündləşir, aşağı horizontun 

rəngi isə burada humus kəskin azaldığına və karbonat tö-

rəmələrinə görə açıqlaşır.  

Çəmən-boz torpaqlar humusun bir qədər çoxluğu ilə 

(2,7%) boz və çəmənvari-boz torpaqlardan fərqlənir. Humusun 

əsas hissəsi (70-80%) üst horizontda cəmlənmişdir. 

Qranulometrik tərkibinə görə bu torpaqlar ağır gilli və gilli 

torpaqlara aid edilir. Lil hissəcikləri torpağın orta (B) 

horizontunda toplanır. Çəmən-boz torpaqlar zəif şoranlaşmışdır. 

Suvarılan sahələrdə torpağın aşağıdan şoranlaşması və şorakət-

ləşməsi baş verir. 

Konkret ekoloji şəraitdən asılı olaraq çəmən-boz torpaq-

ların şorakətvari, şoranvari, mergelləşən, qleyli və suvarılan 

növləri ayrılır. Bu növlər yaxud cinslər göstərilən əlamətlərə 

görə bir-birindən fərqlənir. Məsələn: şorakətvari çəmən-boz 

torpaqlarda duz təbəqəsi suvarılan sahələrdə 50-80 sm, suvarıl-
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mayan sahələrdə isə 30-80 sm dərində yerləşir. Mergelləşmə 

torpağın karbonatlı B Horizontunda kalsium karbonatın 

(CaCO3) və maqnezium karbonatın (MgCO3) cəmlənməsi ilə 

baş verir. Suvarılan növlər üçün qrunt sularının səthə çıxdığı 

yerlərdə sodalı şorlaşma xarakterikdir. 

Qleyləşmə prosesi baş verən çəmən-boz torpaqlarda B 

horizontu, bəzən isə BC və C horizontları üçün göyümtül-pas 

rəngli ləkələrin olması xarakterikdir. 
Çəmən-boz torpaqlar aqroistehsal baxımdan yüksək bonitetli 

torpaqlara aid edilir və demək olar ki, hər yerdə istifadədədir. Bu tor-

paqların 0-50 sm-lik qatında humus ehtiyatı 40-200 t/ha, hidroliz olu-

nan azot ilə 100-250 mq/kq-dır. 

ġabalıdı (boz-qəhvəyi) torpaqlar. Bu torpaqlar Azərbaycanın 

aran zonalarında, Ceyrançöl-Acınohur alçaq dağlılığında Qobustanda, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağətəyi zonasında şabalıdı torpaq-

lar geniş yayılmışdır. 

Azərbaycanda qədimlərdən əkinçiliyin, bağçılığın və hey-

vandarlığın geniş inkişaf etdirildiyi dağətəyi sahələrin və maili 

allüvial-prolüvial düzənliklərin quru zonasında XX əsrin 

iyirminci illərində torpaq tədqiqatları aparmış bir sıra təd-

qiqatçılar (S.A.Zaxarov, A.V.Akimtsev, İ.Z.İmşenetski, S.İ.Tü-

remnov) şabalıdı torpaqların geniş yayıldığını göstərmiş və 

onların muxtəlif xassələrini öyrənmişlər. Sonrakı onilliklərdə 

Azərbaycan torpaqşünasları quru çöllər zonasının əsas torpaq ti-

pinin şabalıdı torpaqlar olduğunu göstərmişlər (H.Ə.Əliyev, 

V.R.Volobuyev, K.A.Ələkbərov, M.E.Salayev, Ş.G.Həsənov və 

b.) 

XX əsrin ortalarında Azərbaycanda torpaq tədqiqatları 

aparılmış A.N.Rozanov (1952,1957) «Kür-Araz ovalığının boz-

qəhvəyi torpaqları» adlı məqaləsində və sonrakı əsərlərində 

Azərbaycanın quru çöl zonasında şabalıdı torpaqların yayıldığı 

ərazilərdə boz-qəhvəyi torpaqlar yayıldığını göstərmiş və bu 

fikri mümkün qədər torpaq-ekoloji şəraitin özünə məxsusluğu 

ilə izah etmişdir. Sonrakı illərdə Azərbaycan tor-

paqşünaslarından demək olar ki, yalnız M.E.Salayev öz tədqi-

qatlarını bu yeni ideya məcrasına yönəltmişdir (1966, 1972, 

1991). 
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XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda işləmiş torpaq-

şünaslar buradakı quru çöllərdə yayılmış torpaqları ön Qafqazın 

Şimali-Şərqində, Xəzəryanı ovalığın Şimalında və Qazaxıstanın 

geniş quru çöllər zonasında yayılmış şabalıdı torpaqlara 

bənzərini əsas götürərək şabalıdı torpaqlar tipinə aid etmişlər. 

Lakin, sonralar torpaq-ekoloji şəraitin təhlili nəticəsində Azər-

baycanın və yuxarıda göstərilən ərazilərin quru çöllərinin fiziki-

coğrafi şəraiti arasında, eyni zamanda həmin sahələrin torpaq 

əmələgəlmə şəraiti arasında ciddi fərqlərin olması nəzərə alın-

mışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, mülayim qurşaqda yerləşən 

Şimali Xəzər ovalığının Şimali-Qərbində, Şimalında və 

Qazaxıstanda yayılmış quru çöllərdən fərqli olaraq 

Azərbaycanın quru çölləri subtropik qurşaqda yerləşir. Bunun 

nəticəsində həmin regionlar iqlim şəraitinin, başqa sözlə torpaq-

ekoloji şəraitin çox fərqli olması ilə bir-birindən seçilir. 
Qazaxıstanın quru çöl zonasında illik günəş radiasiyasının cəmi 

110-130 kkal/sm
2
, illik radiasiya balansı 25-27 kkal/sm

2
, yanvarın orta 

temperaturu 14-18
o 

C, iyulun orta temperaturu 20-23
o 

C, yağıntıların 

orta illik miqdarı 200-350 mm, mümkün buxarlanma isə 700-900 mm, 

şaxtasız günlərin sayı 110-150 gün arasında dəyişir. 

Kür çökəkliyinin quru çöllərində illik günəş radiasiyasının 

cəmi 130-135 kkal/sm
2
, radiasiya balansı 45-50 kkal/sm

2
, 

yanvarın orta temperaturu +3
o 

C, iyulun orta temperaturu 23-

25
o
C, yağıntıların orta illik miqdarı 250-400 mm, mümkün 

buxarlanma 900-1200 mm, şaxtasız günlərin sayı 250-dir. Əgər 

Qazaxıstanın quru çöl zonasında torpaq bir neçə ay donursa, 

Azərbaycanda bu çox nadir hallarda baş verir. 

Yuxarıda göstərilən bir neçə əsas iqlim göstəricilərində 

olan fərqlərdən görünür ki, quru subtropik iqlimin səciyyəvi 

olduğu Azərbaycanın quru çölləri ilə, quru kontinental iqlimi ilə 

seçilən Qazaxıstan quru çöl zonasında eyni torpaq tipi əmələ 

gələ bilməz. Bu göstərilənləri və həmin torpaqların bir sıra 

spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, M.E.Salayev 

A.N.Rozanovla razılaşaraq, əvvəllər torpaqşünasların və 

coğrafiyaçılarrın şabalıdı torpaqlara aid etdikləri quru çöl tor-
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paqlarını quru subtropiklərin boz-qəhvəyi torpaqları kimi qəbul 

etmişdir.  

Tünd-Ģabalıdı torpaqlar. Azərbaycanın düzənlik və dağ-

ətəyi vilayətlərində yayılmış torpaqlar arasında ən məhsuldar və ta-

mami ilə kənd təsərrüfatı istehsalında istifadə edilən torpaqlardır. Bu 

torpaqlar şabalıdı torpaqların qalan yarımtiplərinin yayıldığı ərazilərdə 

hündürlüyü 300-500 m-ə çatan və daha yüksək maili düzənliklərin 

alçaqdağlılığa qovuşduğu zonada (Gəncə-Qazax, Qarabağ, Arazyan 

maili düzənliklər, Ceyrançölün Qərb yarısında, Acınohur yaylalarında, 

Qərbi və Şimali-Qərbi Qobustanda və s.) inkişaf etmişdir. 
Tünd-şabalıdı torpaqların arealları yovşan-şiyav, yovşan-

topal quru çöl bitkiləri yayılan sahələrə uyğun gəlir. Bu 

fəsilələrdə biokütlənin ümumi miqdarı 227-283 t/ha arasında 

dəyişir. 

Torpaq profilində ayrı-ayrı horizontlar yaxşı seçilir. Tünd-

şabalıdı torpaqlar dağətəyi maili düzənliklərdə əksər hallarda 

qalın delüvial-prolüvial gillicələr üzərində inkişaf etmişdir. 

Relyefin hamar və az maili sahələrində bütün horizontlar yaxşı 

inkişaf etmişdir və torpaq qatının qalınlığı (ABC) 120-150 sm-

dən artıqdır. Meyilliliyi çox olan yamaclarda torpaq qatı səthdən 

yuyulur və onun üst-məhsuldar horizontunun qalınlığı azalır. 

Torpaq eroziyası prosesi inkişaf etməyən sahələrdə A qatının 

qalınlığı orta hesabla 30 sm-ə, B qatınınkı 50-60 sm-ə, C 

qatınınkı isə 30-40 sm-ə çatır. 

Tam inkişaf etmiş tünd-şabalıdı torpaqlarda humus hori-

zontunun qalınlığı 50-60 sm-dir. Yuxarı horizontlar (A və AB) 

az karbonatlıdır. Bu axırıncı horizont yüksək kipliyi, ağır gilli 

tərkibi, qaba strukturu və yüksək gilləşməsi ilə seçilir. Humusun 

miqdarı torpağın üst horizontunda 2,7-3,3% olmaqla 80-90 sm-ə 

qədər torpaq qatının dərinliyinə keçir və burada onun miqdarı 

0,5-0,7%-dək azalır. Bu torpaqlar zəif karbonatlı torpaqlar hesab 

edilir. Üst horizontda CO2 miqdarı 1,4-1,6% olduğu halda, B və 

BC horizontlarında 5-6%-ə qədər artır. Bu torpaqların müsbət 

cəhəti duzlardan azad olmasıdır. Torpağın üst horizontunda 

duzların miqdarı 0,04-0,06%-dən artıq deyil, alt horizontlarda 

isə gipsin hesabına duzlar bir qədər artır. 
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Adi-Ģabalıdı torpaqlar şabalıdı torpaqların ən geniş yayıl-

mış yarımtipidir. Kiçik Qafqazətəyi maili düzənliklərdə hün-

dürlüyü 200-400 m arasında dəyişən geniş zolaq (bəzən 15-20 

km-dən artıq), Ceyrançöl, Acınohur, Qobustanın çox hissəsi 

(300-500 m, bəzi yerlərdə 700 m hündürlüyə qədər) adi-şabalıdı 

torpaqların yayıldığı ərazilərdir. Əvvəlki yarımtipdə olduğu kimi, 

bu torpaqlar da əsasən karbonatlı delüvial-prolüvial gillicələr 

(bəzi hallarda lösəbənzər gillicələr) üzərində inkişaf etmişdir. 

Adi-şabalıdı torpaqların yüksək karbonatlı növləri əhəngdaşı, 

əhəng, sementli konqlomeratların, şorlaşmış növləri isə gipsli-

duzlu süxurların səthə çıxdığı sahələrdə (Qobustan və s.) rast 

gəlinir. 
Adi-şabalıdı torpaqlarda horizontlar aydın seçilir. A horizontun-

un üst təbəqəsi qonur-qəhvəyi, alt təbəqəsi zəif-qəhvəyi çalarlı qonuru 

rəngdə; B horizontunun üst təbəqəsi qəhvəyi-qonur, alt təbəqəsi qonu-

rumtul-sarı, C horizontu qəhvəyi-qonur rəngdə olur. Bu horizontlar 

bir-birindən strukturuna, qranulometrik tərkibinə, kipliyinə, bitki kök-

lərinin mövcudluğuna və bir sıra başqa xüsusiyyətlərinə görə fərqlə-

nirlər. 

Tünd-şabalıdı torpaqlara nisbətən adi-şabalıdı torpaqlarda 

humus horizontunun qalınlığı 40-50 sm-dən artıq deyildir. 

Humus horizontu kip olmaqla, kəltənvari struktura malikdir, 

karbonatlıdır. Bu torpaqlarda humusun miqdarı 2,8-2,9%-dir və 

bu miqdar 50-60 sm-ə qədər az dəyişir. Torpağın 0-20 sm-lik üst 

qatında humus ehtiyatı 68-71 t/ha, azotun miqdarı 2,8-3,2% və 

fosfor 2,34-2,56 t/ha təşkil edir. Karbonatlar profil üzrə torpağın 

üst horizontunda görünməyə başlayır (2,8-4,8%) və aşağı 

horizontlara tərəf artır. Fiziki tərkibi əsasən gilli və ağır 

gillicəlidir. 

Açıq-Ģabalıdı torpaqlar yuxarıda xarakteristikası verilən 

iki yarımtipə nisbətən dağətəyi maili düzənliklərin aşağı his-

sələrində, Naxçıvan MR-nin maili düzənliklərində, Qobustanın 

alçaq tirələrində, mərkəzi və qərb hissəsindəki çökəkliklərdə 

yayılmışdır. Bu torpaqlar yovşan-efemer, yovşan-efemer-kəvər 

bitkiləri altında inkişaf etmişdir. Açıq-şabalıdı torpaqlarda 

humusun miqdarı 2,1%-ə qədərdir. Çox hallarda 100-150 sm 

dərinlikdə gips və asan həll olan duzlara rast gəlinir. Bütün 
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torpaq profili yüksək karbonatlılığı ilə seçilir (3,1-5,9%). Aşağı 

qatlarda karbonatların miqdarı artır. Relyefin müsbət 

elementlərində karbonat konkresiyaları 40-50 sm dərinlikdə, 

nisbi çökək yerlərdə isə 80-100 sm-dən dərində toplanır. Qranu-

lometrik tərkibinə görə açıq-şabalıdı torpaqlar adi boz-qəhvəyi 

(şabalıdı) torpaqlardan o, qədər də fərqlənmir. 

Konkret fiziki coğrafi şəraitdən asılı olaraq açıq-şabalıdı 

torpaqların şoran növlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu növlər 

adətən duzlu, gipsli süxurlar üzərində yayılmışdır. Lakin, Kür-

Araz ovalığının kənarlarında şabalıdı torpaqların təkrar şoran 

növlərinə də rast gəlinir. 

Gəcli-Ģabalıdı torpaqlar Gəncə-Qazax, Qarabağ, Arazya-

nı düzənliklərdə bəzi çayların gətirmə konuslarının allüvial-

prolüvial (çınqıldaşı, qumlar və s.) çöküntüləri üzərində inkişaf 

etmişdir. Bu torpaqların tipik yayıldığı sahə Gəncəçayın, Qoş-

qarçayın, Kürəkçayın gətirmə konuslarıdır. Gəcli-şabalıdı tor-

paqlar çox yuxa torpaqlardır. Torpaq əmələgəlmə prosesi çaqıl 

daşı qatı üzərində çox dərinə işləmişdir. Adətən, gəc qatı altında 

aşınma prosesinin zəif dəyişdirdiyi allüvial-prolüvial çöküntülər 

yatır. 

Gəcli-şabalıdı torpaqlarda humus qatından ağımtıl gəc qa-

tına keçid kəskindir. Torpağın gəc qatından yuxarıda yerləşən 

qəhvəyi üst horizontunda humusun miqdarı 2,2-2,8%-dən artıq 

deyildir. Bu horizontun qalınlığı 5-10 sm-dən 20-30 sm-ə 

qədərdir. Karbonatların miqdarı humus horizontunun yuxarı 

hissəsində və gəc horizontunda 1,0-1,1%, torpağın A horizon-

tunda 3-8%-dir. Lil hissəcikləri torpaqda 7,0-19,0%, gəc 

horizontunda 8,0%-ə qədərdir. Gəcli torpaqlar şoranlaşmaya 

məruz qalmamışdır. 

Gəcdən suvaq materialı kimi istifadə edilməsi bir çox 

yerlərdə, xüsusilə Gəncədə şəhər ətrafında yüzlər və minlərlə 

kiçik çökəklər, torpağın çevrilməsi gəcli-şabalıdı torpaqlar 

sahəsini təsərrüfat baxımdan yararsız hala salmışdır. 

Şabalıdı torpaqların göstərilən yarımtipləri ilə yanaşı suva-

rılan növləri də mövcuddur. Suvarılan şabalıdı torpaqlar bir sıra 

əlamətlərinə görə xam torpaqlardan xeyli fərqlənir. Bu fərqlərə 
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suvarılan şabalıdı torpaqlarda humus qatının xeyli qalın olmasını, 

torpağın səthində və A horizontunda lil hissəciklərinin 

miqdarının artmasını, suvarma nəticəsində karbonatların və 

duzların dərinə (80-90 sm-ə) yuyulmasını və bir sıra başqa 

törəmə əlamətləri aid etmək olar.  

Çəmən-Ģabalıdı torpaqlar. Çəmən-şabalıdı torpaqlar rel-

yefin başqa elementlərindən az sahələrdə yayılsa da, səthdən az-

çox nəmlənmə şəraiti olan kontakt depressiyalarda, geniş 

qobuların dibində, çayların yataq və alçaq yataqüstü ter-

raslarında inkişaf etmişdir. Bu torpaqların səthindən müvəqqəti 

nəmlənən çəmənvari-şabalıdı-boz torpaqlar yarımtipi və 

səthindən həm də çay və qrunt suları hesabına nəmlənən hid-

romorf çəmən-şabalıdı yarım tipi də məlumdur. 
Çəmən bitkiləri altında inkişaf etdiyinə görə bu torpaqlarda hu-

musun miqdarı 2,1-2,7% arasında tərəddüd edir. Humusun miqdarı 

çox hallarda profil boyu aşağıya doğru tədricən azalır və bütövlüklə 

AB qatlarını 60-70 sm dərinliyə qədər əhatə edir. Bu torpaqlar eyni 

zamanda ayrı-ayrı torpaq horizontlarının yaxşı inkişaf etməsi və 

nisbətən qalın olması (A=50-60 sm və çox; B=40-50 sm və s.) daha 

çox qleyləşməsi (göyümtul paslı ləkələrin sıx yerləşməsi və s.), 

torpağın qələvi reaksiyası və şorlaşma prosesinə məruz qalmaması və 

bir sıra başqa əlamətləri ilə digər torpaqlardan fərqlənir. Fiziki gilin 

miqdarı AB və B horizontlarında 41,2-54,6% (çəmən yarımtipi), 62,0-

73% (çəmən boz-qəhvəyi) arasında dəyişir. Göstərilən xüsusiyyətlərlə 

yanaşı bu torpaqların karbonatlı, şorakətli, şorakətvari növləridə 

məlumdur. 

ġoran torpaqlar (Ģoranlar). Azərbaycanda quru 

subtropik iqlimin hakim olduğu yarımsəhralarda, qismən quru 

çöl landşaftı yarımsəhralara qovuşan sahələrdə əlverişli geo-

morfoloji və hidroloji şəraitdə şoran torpaqlar inkişaf etmişdir. 

Şoran torpaqlar ən çox zonal hesab edilən boz, çəmən-boz və 

boz-qəhvəyi torpaqların coğrafi arealı daxilində müxtəlif kon-

turlu ləkələr halında yayılmışdır. 

Bir qayda olaraq şoranlıqlar relyefin batıq (alçaq) hissələ-

rində, şor qrunt suları səviyyəsinin səthə yaxın olduğu sahələrdə 

inkişaf etmişdir. Eyni zamanda qrunt suları çox dərində olan 

delüvial-prolüvial düzənliklərdə, bəzi hallarda isə tərkibində 
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müxtəlif duzlar saxlayan dəniz çöküntülərinin yer səthinə çıx-

dığı yerlərdə şoran torpaqlara rast gəlmək mümkündür. 

Şoran torpaqların əsas iki tipi vardır: avtomorf şoranlar və 

hidromorf şoranlar. 

Avtomorf Ģoran torpaqlar. V.R.Volobuyevin məluma-

tına görə Kür-Araz, Samur-Dəvəçi ovalıqlarında, Abşeron ya-

rımadasında, Naxçıvan MR düzənliklərində suvarılan torpaq 

sahəsinin 15,5-16,3%-i bu torpaqların payına düşür. Avtomorf 

şoranların geomorfoloji mövqeyindən asılı olaraq delüvial, 

delüvial-prolüvial və allüvial şoranlaşma tipləri ayrılır. Şoran 

torpaqların bu növünün əmələ gəlməsində yağış sularının tirə və 

platoların bedlend tipli yamaclarından duzlu çöküntüləri yuyub 

gətirməsi əsas rol oynayır. Bu torpaqların tərkibində duzların 

miqdarı 1,0-2,0%-dən az olmur. Adətən, tipik şoranlar səthin ba-

tıq sahələrində əmələ gəlir və duzlar əsasən torpağın səthində 

toplanır. Bununla yanaşı avtomorf şoranlarda takırlı şoranlar da 

müşahidə edilir. Duzlar bu torpaqlarda nazik quru takır qaysağı 

altında toplanır. Avtomorf şoranlar duz tərkibinə görə xloridli-

sulfatlı və sulfatlı-xloridli növlərinə ayrılır (M.Ə.Salayev, 1991). 

Hidromorf Ģoranlar. Şoran torpaqların bu tipi əsasən 

Kür-Araz ovalığında qrunt suları səviyyəsinin səthə yaxın oldu-

ğu, yaxud bir çox hallarda səthə çıxdığı batıq düzənliklərdə 

yayılmışdır. 

Azərbaycanda şoranların tipik, təpəcikli, sodalı, bataqlı və 

təkrar (irriqasion) yarımtiplərinə rast gəlinir. 

Tipik Ģoranlarda torpaqda duzun toplanması müasir dövr-

də yüksək minerallaşmış qrunt suları hesabına baş verir. Bu 

torpaqların üst horizontu yumşaq olmaqla, duzlarla çox zəngin-

dir. Üst horizontda duzların miqdarı 1,8-3,2%-ə çatır. Qleyləşmə 

prosesi bəzi hallarda bütün torpaq qatı, lakin bir qayda olaraq üst 

horizontdan aşağı horizontlar üçün xarakterikdir (sarı-pas rəngli 

ləkələr). Bu torpaqlar gipslə zəngindir. 

Təpəcikli Ģoranlar Abşeron yarımadası və Cənub-Şərqi 

Şirvanda yayılmışdır. Şoranları quru üst təbəqəsindən güclü 

küləklər duzlu gil hissəciklərini sovurur və onlar kiçik maneələr 

ətrafında  dəvəayağı, qaraşoran və s. toplanaraq kiçik 
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təpəciklərini əmələ gətirir. Adətən təpəciklərin toplandığı 

sahələrin özü nəm şoranlıq sahələridir. Şoranların bu yarım-

tipinin Abşeronda ən geniş sahəsi Yasamal dərəsinin geniş 

cənub hissəsi, Lökbatan ətrafı, bir sıra başqa çökəklərdir. 

Şoranların başqa bir növü Abşeron yarmadasındakı çökək-

lərin dibində və Xəzər dənizinin müasir terraslarında yayılan 

şoranlardır. Bu növ yüksək dərəcədə şorlaşmış (0,5-125 q/l) və 

səviyyəsi səthə çox yaxın yatan (0,1-1,0 m) qrunt sularının təsiri 

altındadır. 

Sodalı Ģoranlar Tərtərçayın gətirmə konusu kənarında, 

qismən Qarqarçayın və Həkərənin Arazyanı gətirmə konusunda 

çəmən və çəmən-boz torpaqların yayıldığı sahələrdə inkişaf 

etmişdir. 

Bu torpaqların tərkibində Na2CO3 (soda) və NaHCO3 (nat-

rium hidrokarbonat) miqdarı çox olmaqla, torpaq məhlulununu 

reaksiyası yüksək qələvilidir (pH 8,5-9,9). 

Bataqlıq Ģoranları adətən çəmən və çəmən-bataqlıq tor-

paqlarn yayıldığı sahələrdəki çökəklərdə əmələ gəlir. Şoran-

laşma səviyyəsi yer səthindən 1 m-ə qədər dərində olan qrunt 

suları hesabına baş verir. İntensiv buxarlanma nəticəsində tor-

pağın səthində duz qaysağı əmələ gəlir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

  V FƏSĠL. PAMBIĞIN SELEKSĠYASI 
 

         5.1. Seleksiyanın əsas vəzifəsi 

 
Seleksiyanın əsas vəzifəsi və istiqaməti istehsalatda möv-

cud olan rayonlaşmış pambıq sortlarından, qiymətli təsərrüfat 

göstəricilərinə görə üstün olan yeni sortların yaradılması və 

onların təsərrüfatlarda tətbiqidir. Bu işlər pambıqçılıq rayon-

larının torpaq-iqlim şəraiti və toxuculuq sənayesinin tələbləri ilə 

müəyyənləşdirilir. Sort eyni təsərrüfat və morfoloji xüsu-

siyyətlərə malik olan bitkilərin məcmusudur. Hər bir sort xarici 

mühit amillərinə müəyyən münasibət bəsləyir. Yəni, müasir 

seleksiya sortları konkret becərmə şəraitində müəyyən qiymətli 

təsərrüfat əlamətləri və bioloji göstəriciləri ilə fərqlənir. Sortlar 

adətən uyğunlaşdırılmış və müəyyən aqroekoloji şəraitdə 

olduqda yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirirlər. Becərilmə 

şəraitinin dəyişdirilməsi və aqrotexniki tədbirlərin 

təkmilləşdirilməsi sortların fasiləsiz yeniləşməsini tələb edir. 

Müasir pambıqçılıq yaradılan sortlar qarşısında aşağıdakı 

tələbləri qoyur. Sortlar yüksək məhsuldarlıq potensialına, lif 

çıxımına, lif uzunluğuna malik olmalı, tezyetişən, yarpağını təbii 

olaraq tökən, duza və quraqlığa, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı 

davamlı, yüksək texnoloji göstəricilərə və çiyidi yüksək 

yağlılığa malik olmalıdır. Sortlar ətraf mühit şəraitinə yaxşı 

uyğunlaşmalı, aqrotexnikanın və aqrokimyanın tətbiqinə, yüksək 

məhsul verməklə cavab verməli, becərmə və yığım me-

xanikləşdirilməlidir. Sortların ekoloji plastikliyi və ya müxtəlif 

torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşma qabiliyyəti irsi xarakter 

daşıyır. Ona görə də seleksiyaçı bunları nəzərə almalı, hibrid-

ləşmə üçün uyğun valideyn cütləri seçməli və məqsədyönlü 

seleksiya işləri aparmaqla bu əlamətləri bitkidə möhkəm-

ləndirməlidir. 

Sortun ən vacib əhəmiyyətli təsərrüfat qiymətli əlamətlə-

rindən biri onun məhsuldarlığıdır. Pambıq bitkisinin əsas məh-
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suldarlıq elementləri, bitki üzərində olan qozaların sayı və bir 

qozada olan xam pambığın çəkisidir. 

Adətən, daha çox qoza toplamaq potensialına malik olan 

sortlarda optimal becərmə şəraitində belə, bar orqanlarının yarısı 

tumurcuq, qönçə, çiçək şəklində tökülür. Sərt suvarma rejimində, 

münbitliyi az olan torpaqlarda və digər əlverişsiz şəraitdə bar 

orqanlarının tökülmə faizi yüksək olur. Bar əmələ gəlməsi və 

onların tökülməsi arasındakı müxtəliflik sortların irsi 

xüsusiyyəti ilə əlaqədardır. Bitki üzərində qalan qozaların sayı 

onun məhsuldarlığını göstərir. Kol üzərində olan qozaların 

kütləsi böyük olduqda, qozaların sayı az olur. Buna görə də qo-

zaların kütləsi 8,0-8,5 qr-dan yuxarı olan sortların yaradılması 

məqsədəuyğun deyildir. 

Pambıq bitkisi əsas etibarı ilə lif məhsuluna görə becərilir. 

Lif məhsulu ümumi məhsula və onun çıxım faizinə görə müəy-

yən edilir. Yüksək lif çıxımına malik olan sortlar daha yüksək lif 

məhsulu verirlər. Lif çıxımının 1% artması lif məhsulunun 3% 

artmasına səbəb ola bilər. Lif çıxımı hər bir sort üçün çox 

qiymətli təsərrüfat əlaməti hesab olunur. O, toxumun 

kütləsindən və lifin çəkisindən  asılıdır. Toxumun kütləsi onun 

həcmi və xüsusi çəkisi ilə müəyyən edilir. Lifin çəkisi toxumda 

olan tükcüklərin miqdarından asılıdır. D.N.Musayev, K.F.Qesos 

və M.P.Pulatovun fikrincə lifin çıxım faizi həmişə toxumda olan 

tükcüklərin sayından asılı olmur. Eyni zamanda o, lifin uzunlu-

ğundan, qalınlığından və ayrı-ayrı telciklərin çəkisindən asılıdır.  

Pambıq bitkisinin əhəmiyyətli təsərrüfat göstəricilərindən 

biri də tezyetişkənlikdir. Bu göstərici isə məhsulun yetişməsinin 

vegetasiya müddətinə görə xarakterizə olunur. Sort nə qədər 

tezyetişən olarsa məhsul tez və itkisiz yığılar. Tezyetişən 

sortların yaradılması hazırda seleksiyaçılar qarşısında duran ən 

vacib məsələlərdəndir.  

Qiymətli təsərrüfat əlamətlərindən biri də sortun xəstəlik 

və zərərvericilərə qarşı davamlılığıdır. Bu əlamət sortların fizi-

oloji və morfoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Seleksiyaçı yeni 

sortların yaradılması istiqamətində iş apararkən, valideyn 

cütlüyünü düzgün seçməli, sonrakı  nəsillərdə istiqamətli, çox 
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təkrarlı seçmə yolu ilə kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərini 

yaratdığı yeni formalar da möhkəmləndirməlidir.  

 

       5.2. Seleksiya metodları 

 
Pambıq bitkisinin yeni sortları analitik və sintetik seleksiya 

metodları ilə yaradılır. 

Analitik seleksiya genetik heterogen sort 

populyasiyalarından uzun müddətli fərdi seçməyə əsaslanır. 

Əksər rayonlaşdırılmış birinci və ikinci sort dəyişmədə istifadə 

olunan bir çox sortlar xarici sortlardan və zavod qarışığı adlanan 

formalardan analitik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. 

Xüsusilə, genetik potensialı zəngin olan Akala sort nümunələri 

Meksikada xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmışdır. Akala sort 

nümunəsindən S.S.Kanaş 8517 sortunu yaratmışdır ki, bu da ik-

inci sortdəyişmədə 700 min hektardan artıq sahədə əkilmişdir. 

Akalanın başqa nümunəsi olan №030 sortundan P.V.Moqilnikov 

36M2 sortunu yaratmışdır. Sonralar keçmiş SSRİ-də yaradılmış 

bütün sortlar demək olar ki, bu sortların əsasında yaradılmışdır. 

Birinci sortdəyişmədə əsas sort olan Novorotski sortu Rus-

sels  sort nümunələrindən alınmışdır. 

İkinci sortdəyişmədə səpilmiş uzun lifli 8196 və 2034 sort-

ları Ekspres Vebbera sort nümunələrindən fərdi seçmə yolu ilə 

alınmışdır. 

İlk sovet zəriflifli pambıq sortları 2İZ, 35-1,35-2,23 sortla-

rı  analitik seleksiya metodu ilə gecyetişən misir sortları Yano-

viç, Aşmuni,  Pima sortlarından alınmşdır. 

Analitik seleksiya metodu bu günə qədər öz əhəmiyyətini 

itirməmişdir. Analitik seleksiyada genetik cəhətdən müxtəlif 

cinsli sort populyasiyalarından istifadə olunur. Bu po-

pulyasiyalarda qeyri-tipik bitkilər arasında seçmə aparılır. 

Sortların müxtəlif cinsli olması, onların başqa sortlarla təbii hib-

ridləşməsinin nəticəsi də ola bilər. Çünki, pambıq bitkisi 

fakultativ çarpazlaşan bitkidir. Heterogenlik sortların seleksiya 

və toxumçuluq prosesində aradan qaldırıla bilməyən ilkin hete-

roziqotluğun nəticəsində əmələ gəlmişdir. 
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Müasir dövrdə pambıq bitkisinin seleksiyasında aparıcı 

metod sintetik seleksiya sayılır. Burada ilkin material müxtəlif 

növ və sortlar arasında (növdaxili, sortdaxili hibridləşmə) apa-

rılan hibridləşmə yolu ilə yaradılır. Sintetik seleksiya metodu öz 

növbəsində üç əsas mərhələyə əsaslanır: 

1. İlkin materialın seçilməsi; 

2. Növarası və növdaxili hibridləşmə və ya fiziki, kimyəvi 

mutagenlərlə təsiretmə; 

3. Çox təkrarlı seçmə və seleksiya materiallarının mərhə-

lələr üzrə qiymətləndirilməsi. 

 

 

        5.3. Seleksiyada ilkin material 

 
Seleksiya işi ilkin materialın seçimindən başlayır. İşin 

uğurlu alınması əsasən material seçimindən, onun genetik poten-

sialından, ilkin populyasiyaların heterogenliyindən asıldır. 

Hal-hazırda indiki Sankt-Peterburq şəhərindəki Bitkiçilik 

İnstitutunda Meksikadan, Cənubi Amerikadan, Əfqanıstandan, 

Hindistandan, Malaziyadan, Afrikadan gətirilmiş dünya kollek-

siyası vardır. Həmin institut daimi öz kolleksiyasını, dünyanın 

pambıq becərən dövlətlərinin nümunələri ilə zənginləşdirir. 

Pambıq bitkisinin seleksiyasında ilkin material kimi aşağıda 

göstərilən formalardan istifadə olunur:  

1) Xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmış sort populyasiyala-

rı; 

2) Ekoloji uzaq zonadan olan xarici seleksiya sortları; 

3) Ən yaxşı yerli seleksiya sortları; 

4) Hibrid populyasiyaları;  

4a) növarası hibridləşmə;  

4b) növdaxili hibridləşmə yolu ilə yaradılmış sortlar; 

5) İonlaşdırıcı radiasiya və kimyəvi mutagenlərin 

təsirindən sonra alınmış populyasiyalar. 
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Seleksiya tarixində xalq seleksiyası sortları böyük rol oy-

namışdır. Amerika seleksiyaçılarının ən yaxşı sortları Meksika, 

Vest-Hind adalarında yerləşən Hind kəndlərində tapılmış 

populyasiyalardan alınmışdır. Amerika kəşf edilənə qədər 

pambıqçılıq bu qitədə xüsusilə də Meksikada, Yukatanda, Ko-

lumbiyada və Peruda geniş yayılmışdır. Bu ölkələrdə məskun-

laşan asteklər, mayya, keçua və s. xalqlar G.hirsutum L., 

G.barbadense L. növünün mədəni sortlarını becərirdilər. 

Müasir dövrdə ilkin material olaraq Amerika, Mərkəzi Af-

rika, Hindistan və s. ölkələrdən introduksiya yolu ilə gətirilmiş 

sortlardan və sort nümunələrindən geniş istifadə olunur. 

İntroduksiya yolu ilə gətirilmiş sortlar həm analitik həm də sin-

tetik seleksiyada yeni sortların yaradılmasında, ilkin material 

kimi istifadə olunmuşdur. 

İntroduksiya edilmiş yeni formalar iki əsas istiqamətdə is-

tifadə oluna bilər: 

1. Yeni sort və yaxud hibrid yeni şəraitə yaxşı uyğunlaşa-

raq yüksək məhsul verərsə bilavasitə istehsalatda tətbiq edilir; 

2. Yeni sortların yaradılmasında ilkin material kimi isti-

fadə edilir; 

Təyinatından asılı olaraq bütün introduksiya edilmiş mate-

riallar 3 qrupa bölünür: yeni bitkilər, mövcud olan bitkilərin 

yeni sortları,  mövcud bitki üçün yeni əlamətlər mənbəyi. 

Yeni bitkilər. Yeni bitkilər məfhumu müəyyən ərazi və ya 

ölkəyə ilk dəfə gətirilən bütün bitkilərə aiddir.  Bu xalq 

təsərrüfatının tələbi ilə müəyyən edilir. Məsələn, Orta Asiya və 

Azərbaycanda yerli quza adı ilə tanınan G.herbaceum L. növü 

Amerika növləri olan G.hirsutum L. və G.barbadense L. növü ilə 

əvəz edilmişdir. 

Mövcud olan bitkilərin yeni sortları. Seleksiyanın yük-

sək dərəcədə inkişaf etdiyi ölkələrdən yeni, qiymətli, məhsuldar 

sortlar başqa ölkələrə yayılırlar. Bu və ya digər ölkələrə hər 

hansı bir bitkinin sortlarının introduksiya edilməsi, bu ölkələrdə 

seleksiyanın inkişaf səviyyəsi haqqında fikir söyləmək imkanı 

verir. 
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Seleksiyanın yüksək dərəcədə inkişaf etdiyi ölkələrdə na-

dir hallarda istehsalatda introduksiya edilmiş sortlardan istifadə 

edilir. Onlar yerli şəraitə daha yaxşı uyğunlaşan sortları isteh-

salatda tətbiq edirlər. Ancaq ədəbiyyatlarda müvəffəqiyyətlə 

seçilmiş introduksiya sortlarının yerli şəraitə uyğunlaşaraq 

böyük sahələrdə becərildiyi də məlumdur. Məsələn, Azər-

baycanda uzun müddət Orta Asiya sortları 108-F və S-4727 

sortları becərilibdir. 

Mövcud bitki üçün yeni əlamətlər mənbəyi. Seleksi-

yaçını maraqlandıran ayrı-ayrı əlamətləri yeni sorta keçirmək 

məqsədi ilə bu əlamətlərə malik olan introduksiya sortlarına 

diqqət yetirilir. Bu əlamətlər xəstəlik və zərərvericilərə, quraq-

lığa, ekstremal şəraitə davamlılıq, tezyetişkənlik, məhsulun 

yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik olması və s. ola bilər. 

Seleksiyaçını maraqlandıran əlamətlərə mədəni bitkilərdə təsa-

düf edilmirsə, onda həmin bitkinin yabanı növlərinə diqqət edilir. 

Bu zaman bu növün bitkilərinin bütün genotipinə deyil, yalnız 

bir genə və ya genlər qrupuna maraq göstərilir. 

Analitik və sintetik seleksiya üçün ən yaxşı ilkin material 

yerli şəraitə daha yaxşı uyğunlaşmış yerli seleksiya sortları sa-

yılır. Bu nümunələrin seçilməsi onların genotipik bir cinsli ol-

masına əsaslanaraq aparılır. 

Növarası hibridləşmədə ilkin material kimi müxtəlif növlər 

eyni zamanda tək-tək qiymətli əlamətlərə malik olan yabanı və 

yarım yabanı formalar götürülür. Məsələn, G.hirsutum ssp. 

mexikanum vertisilloz viltinə yüksək dərəcədə davamlıdır, 

hommozla sirayətlənmir. G.annomalum və G.stoksi növləri 

demək olar ki, viltə sirayətlənmir, mənənə və gənələrə zəif 

yoluxur. G.armorianum quraqlığa davamlı, G.davidsoni şo-

ranlığa davamlı, G.brasilansi və G.peruvianum yarım növləri fu-

zarioz viltinə davamlıdırlar. G.turberi və G.sturti aşağı hərarətə 

tamamilə dözümlüdürlər. Bu əlamətlər mədəni pambıq növlərin-

də böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdirlər. G.hirsutum L. 

növünün sortlarının yaxşılaşdırılması üçün, yüksək lif keyfiyyəti 

olan, viltə davamlı tetraploid G.barbadense L. növü, eyni 

zamanda möhkəm lifə, zərərverici və xəstəliklərə davamlılıq 



212 

 

qabiliyyətinə malik olan diploid mədəni pambıqlar böyük maraq 

kəsb edirlər.   

İlkin materialı seçərkən onun yarandığı məkanda özünü 

necə göstərməsi kifayət deyil. Yeni şəraitdə onlar əlamətlərinə 

görə müxtəlif dəyişkənliyə uğraya bilərlər. Ona görə də, ilkin 

material gətirildiyi məkanda yenidən öyrənilməlidir. Bu zaman 

onun morfoloji və təsərrüfat əlamətləri, xəstəlik və zərər-

vericilərə qarşı davamlılığı, torpağa, suya, quraqlığa, işığa və s. 

münasibəti haqqında tam fikir söyləmək olar.   

 

         5.4. Valideyn cütlərinin seçilməsi 

 
 Hibridləşmədə istifadə olunan valideyn formalarının düz-

gün seçilməsi seleksiyanın müvəffəqiyyətlərini təmin edən mü-

hüm amillərdən biridir. Seleksiyaçı qarşısına qoyduğu məqsədi 

aydın təsəvvür etməlidir. Bu məqsədəuyğun olaraq ilkin ma-

terial seçimində onu maraqlandıran əlamətlərin yeni yaradılacaq 

sorta keçilməsini əvvəlcədən bilməlidir. 

Seleksiyanın çoxillik təcrübəsi, irsi əlamətlərin genetik qa-

nunauyğunluqlarının və hibrid populyasiyalarında forma əmələ 

gətirmə prosesi valideyn formalarının seçilməsində bir sıra prin-

sipləri müəyyən etmişdir:  

1. Əlamətlərin struktur komponentinə görə valideyn for-

malarının seçilməsi; 

2. Coğrafi və ekoloji uzaq sortların seçilməsi; 

3. Mənfi əlamətlərin ən az olduğu valideynin seçilməsi; 

4. Ana valideynin seçilməsi; 

5. Yüksək kombinasiya qabiliyyətinin effektinə görə 

valideyn cütlərinin seçilməsi. 

Pambıq bitkisinin təsərrüfat qiymətli əlamətlərinin əksər 

hissəsi mürəkkəb struktura malik olmaqla ayrı-ayrı komponent-

dən ibarətdir. Mürəkkəb əlamət son nəticədə onları təşkil edən 

komponentlərlə həmişə uyğun gəlir. Məsələn, bir bitkinin 

məhsulu iki əsas komponentdən: bitkidə olan qozaların sayından  
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və onun kütləsindən ibarətdir. Bir qozanın kütləsi dilimlərin, 

dilimdə olan toxumların sayı ilə və lifin indeksi ilə müəyyən 

edilir. Lif çıxımı toxumun mütləq çəkisindən və lifin indeksin-

dən asılıdır. Tezyetişkənlik fazalar arası dövrlərin davamlılığı, 

qönçənin toplanması, çiçəkləmə və qozanın açması tempi ilə 

müəyyən edilir. 

Göstərilən bütün əlamətlərin tərkib elementləri tamamilə 

müstəqildir. Onlara müstəqil fəaliyyət göstərən müxtəlif genetik 

sistemlər nəzarət edirlər. 

Valideyn cütləri seçilərkən nəzərdə tutulan əlamətlərdən 

daha üstün əlamətə malik formaların alınması üçün valideyn 

formalarda bu əlamətlərin strukturunu öyrənmək və həmin əla-

mətlərin komponentlərinə görə fərqlənən formaları götürmək 

lazımdır. Çox saylı tədqiqatların nəticələri göstərir ki, vegetasiya 

müddətinə, məhsuldarlığına, lif çıxımına, qozaların iriliyinə və s. 

əlamətlərinə görə eyni olan formaların çarpazlaşmasından alınan 

birinci nəsil hibridləri bu əlamətlərinə görə öz valideynlərindən 

üstün olur. Yəni, heterozis müşahidə olunur ( P.F.Kulikov, 

Q.İ.Knyazeva, N.N.Rayemov, İ.Z.Zeynalov və b.) 

Valideyn cütləri seçilərkən diqqətli olmaq lazımdır. Nəzə-

rə alınmalıdır ki, mürəkkəb əlamətlərin komponentləri bəzən 

tərsinə korrelyasiya göstərir. Bu isə hibridlərdə əlamətlərin əl-

verişli uzlaşmasını çətinləşdirir. Seçilmiş valideynlərin xəstəlik 

və zərərvericilərə xüsusilə viltə davmlılığına fikir verilməlidir. 

Mənfi əlamətlərə malik olan sortlarda, tək-tək qiymətli genlər 

olur ki, onlardanda hibridləşmə prosesində istifadə olunur.    

Valideyn cütləri seçərkən mənfi əlamətləri az olan sortlara 

daha çox üstünlük verilməlidir. Yəni, bu əlamətlər irsi olaraq 

hibridlərə keçə bilər. Ana valideyn seçiminə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Eyni valideyn cütləri düzünə və əks 

çarpazlaşdırma zamanı müxtəlif nəticə verə bilər. 

İlkin materialın qiymətləndirilməsində yaxın və uzaq hib-

ridləşmədə ən obyektiv meyar sortların kombinasiyalılıq qabi-

liyyətidir. Kombinasiyalılıq qabiliyyəti sortların əlamətlərinin 

hibridlərdə müxtəlif dərəcədə inkişafını təmin etmə xüsusiy-

yətidir. Kombinasiyalılıq qabiliyyəti iki cür olur: ümumi kombi-
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nasiyalılıq qabiliyyəti (ÜKQ) və xüsusi kombinasiyalılıq qabi-

liyyəti (XKQ). Ümumi kombinasiyalılıq qabiliyyəti additiv gen-

lərin effektliyindən asılıdır. Sonrakı seleksiya prosesində hib-

ridlərdə itirilməyən genotipin additiv zənginləşməsi ilə ifadə 

olunur. ÜKQ bütün hibridlərdə əlamətlərin meydana gəlməsinin 

orta ifadəsi ilə qiymətləndirilir. 

Xüsusi kombinasiyalıq qabiliyyəti qeyri-additiv genlərin 

effektivliyindən (dominantlıq, yüksək dominantlıq) asılıdır. 

XKQ sortun hər bir hibrid bitkinin əlamətlərinin bütün hibrid 

bitkilərin əlamətlərinin orta göstəricilərindən fərqlənməsi ilə 

qiymətləndirilir. Belə ki, hibridlərdə heterozis qüvvəsi qeyri-

additiv genlərin effektliyindən asılı olduğuna görə XKQ yalnız 

heterozis seleksiyası üçün maraqlıdır. 

 

  5.5. Növdaxili və növarası hibridləĢmə 

 
Hibridləşmə iki və ya bir neçə valideyn formalarını çar-

pazlaşdırmaqdır. Bu çarpazlaşma nəticəsində öz valideynlərin-

dən bu və ya digər dərəcədə fərqlənən yeni formalar alınır ki, 

bunlar da hibrid adlandırılır. Hibridləşmə növdaxili və növarası 

olur. 
Eyni növə aid olan sortlar arasında aparılan hibridləşmə 

növdaxili hibridləşmə adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox 

hallarda növdaxili hibridləşmə ilə seleksiyaçı arzu etdiyi nə-

ticələri ala bilmir. Məsələn: G.hirsutum L. növünə mənsub olan 

sortların hamısı az-çox dərəcədə vertsilioz viltinə yoluxurlar. Bu 

xəstəlik məhsulun keyfiyyətinin pisləşməsinə, məhsuldarlığın 

kəskin aşağı düşməsinə səbəb olur. Növdaxili hibridləşmə yolu 

ilə bu xəstəliyə davamlı sortlar almaq çox çətindir. Belə ki, bu 

növün sortları arasında viltə davamlı sortlar olmadığına görə 

hibridləşmədə bu əlamətlərə malik olan sortların yaradılmasında 

onlardan valideyn forması kimi istifadə etmək olmur. Ona görə 

də uzun müddətdir ki, seleksiyaçıları belə bir sual düşündürür: 

xəstəliyə davamlılıq və başqa qiymətli əlamətləri bir növdən ona  
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yaxın qohumluq əlaqəsi olan digər növdə keçirmək müm-

kündürmü? Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün  İ.V.Miçurin 

ekoloji-coğrafi uzaq hibridləşmə ideyasını irəli sürmüşdür. 

Bu ideyanın hazırlanmasında N.İ.Vavilov da həmkarı ilə 

həmrəy olmuşdur. O, hesab edirdi ki, müxtəlif ekoloji-coğrafi 

mənşəyə malik olan sortlar çarpazlaşdırılarkən qiymətli, az-az 

rast gələn əlamətlər yarana bilər. Belə hibridləşmədə heterozis 

meydana çıxır. Müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində yaradılmış 

sortlar genotipik keyfiyyətlərə görə fərqlənə bilər və yerli 

sortlarda olmayan qeyri adi amillərə malik ola bilərlər. Məsələn: 

xarici ölkələrdən gətirilmiş bir çox sortlar məhsuldarlığına görə 

yüksək kombinasiyalılıq qabiliyyətinə malikdirlər. Onlardan bir 

çoxu qozanın iriliyinə, lifin uzunluğuna, texnoloji keyfiyyətinə, 

xəstəlik və zərərvericilərə davamlılığına görə yerli sortlardan 

fərqlənirlər. Lakin, bu sortlar yerli şəraitə uyğunlaşmadığına 

görə istehsalatda istifadəyə birbaşa yaramırlar. Belə sortlar çox 

vaxt öz ölkələrində qazandıqları xüsusiyyətləri təsdiqləmirlər. 

Bundan başqa xarici sortlarda yeni şəraitdə bir çox əlamətlərə 

görə müxtəlif cinslilik əmələ gəlir. Bu populyasiyaların bitkiləri 

onlar üçün qeyri adi olan yeni şəraitə müxtəlif reaksiya 

göstərirlər. Buna görə də onlar «bioloji parçalanma»ya məruz 

qalırlar. Bu cür vəziyyət uzaq hibridləşmədən alınmış hibridlərin 

güclü dəyişkənliyə məruz qalmasının əsas səbəblərindən biridir. 

Uzaq hibridləşmədə ana valideyn formasının seçilməsi yaxın 

hibridləşməyə nisbətən çox əhəmiyyət kəsb edir. Yerli şəraitə 

uyğunlaşmamış və ya az uyğunlaşmış sortların ata kimi 

götürülməsi daha məqsədəuyğundur. Uzaq hibridləşmədə əla-

mətlərin irsi keçməsi adi hibridləşmədə müşahidə olunan 

qanunauyğunluqlara müvafiq olaraq baş verir. Lakin, uzaq hib-

ridləşmədə seçmək imkanı daha genişdir.   

Müxtəlif növlər və cinslər arasında aparılan hibridləşmə 

növarası hibridləşmə yaxud uzaq hibridləşmə adlanır. Bu hib-

ridləşmə müxtəlif növlərin, cinslərin mədəni, yabanı və yarım-

yabanı formaları arasında aparılır.  
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Yabanı və yarımyabanı növlərin əhəmiyyətli əlamət və xü-

susiyyətlərinin mədəni bitkilərə keçməsi seleksiyaçılar qar-

şısında duran ən mühüm məsələlərdən biridir.  

Hazırda bütün dünyada seleksiya işində növarası hibrid-

ləşmədən geniş istifadə olunur. Növarası hibridləşmə prosesində 

qarşıya çıxan əsas çətinlik genetik cəhətdən uzaq növlərin 

çarpazlaşmaması, hibridlərin steril (dölsüz) olması, hibrid 

toxumların həyat qabiliyyətinin olmaması və s. ibarətdir. 

 

        5.6. ÇarpazlaĢdırma 

 
Hibridləşdirmədə çarpazlaşdırılan formaların qohumluq 

dərəcəsindən və seleksiyaçının məqsədindən asılı olaraq müx-

təlif çarpazlaşdırma üsullarından istifadə olunur. Hər hansı bir 

üsulu seçərkən seleksiyaçı onu maraqlandıran əlamətlərin 

nəsildən-nəsilə keçməsindəki çətinliklərin səviyyəsini nəzərə 

almalıdır. Çarpazlaşdırma birdəfəli və çoxdəfəli olmaqla iki yerə 

bölünür. Birdəfəli çarpazlaşmada seçmə bilavasitə hibrid nəsildə 

aparılır. Çoxdəfəli çarpazlaşmada isə hibrid öz valideynlərinin 

biri ilə, başqa sort və ya hibridlərlə təkrar çarpazlaşdırılır. Bir 

dəfəli çarpazlaşdırmaya sadə, çox dəfəli çarpazlaşdırmaya mü-

rəkkəb çarpazlaşdırma aiddir. Pambığın seleksiyasında istifadə 

olunan əsas çarpazlaşdrma üsulları aşağıdakılardır: 

1. Sadə yaxud cüt çarpazlaşdırma;  

2. Mürəkkəb çarpazlaşdırma pilləli: hibriddaxili və hibrid-

arası. 

 Sadə çarpazlaĢdırma iki sort və ya forma arasında apa-

rılır. Seleksiyada çox yayılmış üsuldur. Sadə çarpazlaşmada  ata, 

ana formaların irsi xüsusiyyətlərinə malik formalar alınır. Bu 

üsulla eyni növə yaxud müxtəlif növə münasib olan sortlar ara-

sında hibridləşmə aparıla bilər. Nəticədə sortarası yaxud növ-

arası hibridləşmə alınır.  

Sadə çarpazlaşdırma resiprok yəni hər iki istiqamətdə 

düzünə, yaxud tərsinə aparıla bilər (AxB və BxA). Belə ki, bir  
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kombinasiyada ana kimi götürülən sort sonrakı kombinasiyada 

ata kimi götürülə bilər. Hər iki kombinasiyadan alınmış 

hibridlərdə ata və ana formadan irsən keçən əlamətlərin  miqdarı 

aydınlaşdırılır. Resiprok çarpazlaşdırmanın nəticəsi o, halda 

müxtəlif olur ki, əlamətə nəzarət edən genlər həm nüvədən həm 

də sitoplazanın genlərindən  ibarət olsun. 

Toz qarıĢığı ilə çarpazlaĢdırma. Əgər sortlar 

kombinasiya qabiliyyətinə görə yaxşı öyrənilmişdirsə, düzgün 

seçilmiş kombinasiyaların tozlandırılması bir neçə ata formanın 

tozcuqlarının qarışığı ilə aparılır. Bu üsuldan F1 və F2 çox hibrid 

populyasiyaları və müxtəlif növ və cinslərin çarpazlaşmasının 

qarşısını almaq üçün istifadə edilir.  Diallel çarpazlaĢdırma 

heterozis seleksiyasında yeni yaradılmış sort və xətlərin 

kombinasiyalılıq qabiliyyətinin öyrənilməsində tətbiq edilir. 

Yəni bütün sort və xətlər bir-biri ilə çarpazlaşdırılaraq alınmış 

hibridlərin göstəriciləri təhlil olunur. 

Mürəkkəb çarpazlaşdırmaya hibridarası çarpazlaşdırma 

daxildir. Bu çarpazlaşmada hibridlər birinci və sonrakı nəsil hib-

ridlərlə çarpazlaşdırıla bilər. Mürəkkəb çarpazlaşmada müsbət 

nəticə  hibrid populyasiyalarının ölçüsündən asılıdır. Hibridarası 

çarpazlaşdırma yolu ilə hədli budaqlanma tipinə aid olan C-8257 

sortu alınmışdır. Seleksiya işində pilləli çarpazlaşdırma xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu üsulla alınan hibridlər təkrarən üçüncü 

sortla, lazım gəldikdə isə dördüncü, beşinci sortla çar-

pazlaşdırılır. Bu zaman rüşeymdə bir neçə sortun, hətta növün 

plazmasını birləşdirən hibrid formaları əmələ gəlir. Bu üsul ilk 

dəfə A.P.Şexurdin tərəfindən işlənmişdir. Bu üsulla C-9727 və 

viltə davamlı Daşkənd-1 sortları alınmışdır. Birinci pillədə 

akademik S.S.Kanaş 8517 və 36M2 sortlarının analitik 

seleksiyası yolu ilə Akalanın müxtəlif nümunələri alınmışdır. Bu 

sortların çarpazlaşma materialından yüksək məhsuldar lakin,  

gecyetişən C-460 sortu alınmışdır. İkinci pillədə C-460 sortu ilə 

uzunlifli 18819 sortunun çarpazlaşmasından məhsuldar tezye-

tişən C-1470 sortu alınmışdır. Bu sort viltə zəif davamlı idi. 

Üçüncü pillədə C-1470 sortu 137-F (B.P.Straumal) sortu ilə 

çarpazlaşdırılmış, bu materialdan  
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da məhsuldarlığına və tezyetişkənliyinə görə valideynlərini üs-

tələyən C-4727 sortu alınmışdır.  

Dördüncü pillədə C-4727 sortu G.hirsutum ssr. Mexica-

num yabanı yarımnövü ilə hibridləşdirilmiş və F3 isə C-4727 

sortu ilə bekkross edilmişdir. Bekkross materialından Dövlət 

mükafatı laureatı S.M.Mirəhmədov viltə davamlı məhsuldar 

Daşkənd-1 sortunu almışdır.  

Bu sort 1977-ci ildə 1 mln ha sahədə əkilmişdirr. Pilləli 

hibridləşmə yolu ilə alınan sort genologiyasında olan sortların 

yaxşı əlamətlərinin nəticəsini öz genotipinə uyğunlaşdırmışdır. 

Aparılan tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, pilləli seleksiyada 

qiymətli genlərin toplanması nəticəsində kombinasiya qabiliy-

yəti artır. Bekkross valideyn formalarla əks çarpazlaşdırma 

seleksiya prosesində iki məqsədlə istifadə olunur. 

1. Növarası hibridləşmədə hibridlərin birinci nəslində 

dölsüzlüyün aradan qaldırılması; 

2. Sortlarda ayrı-ayrı əlamətlərin yaxşılaşdırılması. 

Bu üsullardan adi sortarası hibridləşmədə də istifadə 

olunur. Bütün hallarda yaxşılaşdırılan sort və hibridlər arzu 

olunan əlamətə malik hibridlərlə çarpazlaşdırılır. Alınan hibrid 

bir neçə yaxşılaşdırılmış sortla təkrarən çarpazlaşdırılır. Beşinci 

bekkrossun nəsli 98,4% yaxşılaşdırıcı sortun genetik materialına 

malik olur. Bekkross üsulu ilə bir və ya bir neçə genlərə nəzarət 

edilən əlamətlər bir sortdan digərinə nisbətən asanlıqla keçirilir.  

 

       5.7. Seçmənin pambıqçılıqda rolu və üsulları 

 
Seçmə insanın təlabatına müvafiq olan bitki sortlarının se-

çilməsidir. Seçimin iki növü var: təbii və süni. 

Təbii seçmə. Ç.Darvinin göstərdiyi kimi təbii seçmə tə-

kamül prosesinin üç amilindən biri hesab olunur. Mədəni 

bitkilərin bütün növləri və formaları təbii seçmə yolu ilə ya-

radılmışdır. Təbii seçmənin təsiri ilə tabaşir dövründə müxtəlif 

coğrafi ekoloji şəraitdə, pambıq bitkisinin növ və genomlarının 
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 birinci differensasiyası və Gossypium cinsinin müxtəlif növlə-

rinin yaranması prosesi getmişdir. Təbii seçmə, təbiətdə baş 

verən əlverişli təbii dəyişkənlikləri bitkilərdə möhkəmləndirərək, 

onların müəyyən mühitdə yaranmasına və çoxalmasına şərait ya-

radır.  

Təbii seçmədən fərqli olaraq süni seçmə insanın müda-

xiləsi ilə gedir. Mədəni bitkilərin bütün sortları süni seçmə 

nəticəsində yaranmışdır. İlk vaxtlar süni seçmə şüursuz xarakter 

daşıyırdı. Qədim insanlar yabanı pambıq liflərindən müxtəlif 

ehtiyacları üçün, ən yaxşı bitkilərin toxumlarından isə növbəti 

səpində istifadə edirdi. Bu yolla onların qiymətli təsərrüfat 

əlamətləri yaxşılaşmış, yarım mədəni ruderal formalar 

alınmışdır. Əkinçiliyin inkişafı ilə əlaqədar süni seçmə getdikcə 

şüurlu xarakter almışdır. 

Seçmənin vəzifəsi bir-birindən fərqlənən bitkilər arasından 

yüksək təsərrüfat qiymətli əlamətlərə malik olan formaları 

seçmək və təkrar seçmə yolu ilə həmin əlamətləri möh-

kəmləndirməkdən ibarətdir. Seçilmiş ilkin bitkilər elit bitkilər 

adlanır. Növbəti ildə seçilmiş bitkilərin toxumları ayrılıqda 

səpilir və yenidən seçmə aparılır. Bu, zaman seçmədə ardıcıllıq 

gözlənilməlidir. 

Seçmənin müvəffəqiyyəti bir neçə amildən asılıdır. On-

lardan ən əsası  aşağıdakılardır: 

1. Seçmə aparılan sahədə yüksək aqrotexnikanın tətbiq 

olunması; 

2. Nəzərdə tutulan əlamətlərin möhkəmləndirilməsi üçün 

bitkiləri məqsədəüyğun istiqamətləndirmək; 

3. Həmin bitkilərin nəzərdə tutulan əlamətləri yaxşılaşana 

qədər hər il seçməni təkrarlamaq; 

4. Elit bitkilərin seçilməsi və sonrakı nəsillərdə xəstəliklərə, 

zərərvericilərə və iqlim şəraitinə münasibətlərini yoxlamaq; 

5. Seçilmiş materialı düzgün qiymətləndirmək. 

Süni seçmə əsas üç növə bölünür: kütləvi, fərdi və klon 

seçmə. 

Pambıqda əsas etibarı ilə birinci iki seçmə növündən istifa-

də olunur. Seleksiyaçının məqsədi çox təkrarlı seçmə yolu ilə, 



220 

 

genetik möhkəmləndirilmiş və əlamətləri kifayət qədər müsbət 

olan eyni cinsli  material yaratmaqdır. Seleksiyaçı yaratdığı 

sortda eyni cinsliliyə nail ola bilmirsə deməli, haçalanma 

nəticəsində malik olduğu qiymətli əlamətləri itirir. 

Pambıq bitkisində təsərrüfat qiymətli əlamətlərin çoxu əks 

korrelyasiya göstərir. Məsələn: kol üzərində olan qozaların sayı 

ilə, bir qozanın çəkisi arasında, tezyetişkənliklə məhsuldarlıq, 

lifin uzunluğu və qozaların iriliyi, qozanın bölümlərinin sayı ilə 

dilimlərinin kütləsi, uçağanların sayı ilə kütləsi arasında lifin 

uzunluğu, zərifliyi, məhsuldarlıq və lif çıxımı ilə lifin uzunluğu 

əks korrelyasiya göstərir. Ona görə də seleksiyaçı seçmə 

apararkən əks korrelyasiyanın arzuolunmaz nəticələrini 

nəzərdən qaçırmamalıdır. 

 

 

 

        5.8. Seleksiya iĢinin sxemi və həcmi 
 

Seleksiya işinin əsas vəzifəsi və istiqaməti rayonlaşmış 

pambıq sortlarının qiymətli təsərrüfat əlamətlərindən üstün olan 

yeni sortların yaradılması və onların təsərrüfatlarda tətbiqidir. 

Bu işlər pambıqçılıq rayonlarının torpaq-iqlim şəraiti və toxu-

culuq sənayesinin tələbləri ilə müəyyən olunur. 

Sort pambıqçılığın inkişaf etdirilməsinin ən mühüm vasi-

təsi olmaqla, eyni xərclə sahədən daha yüksək məhsul alınma-

sını təmin edir. Yeni sortun alınması üçün seleksiya müəssisələ-

rində seleksiya prosesinin sxemi qurulmalıdır. Belə ki, yeni 

sortun yaradılması işləri müxtəlif tarlalarda aparılır. Bu tarla-

larda seleksiya materialları öyrənilir, qiymətləndirilir, seleksiya-

çının tələbinə cavab verirsə, ən yaxşı bitkilər və ailələr seçilir. 

Seleksiya işi 8-10 il, yabanı formalarla növdaxili hibridləşmə 

aparıldıqda isə bundan bir neçə il çox vaxt aparır. Aşağıda gös-

tərilən pitomniklərdə seleksiya işləri başa çatır: 

1. Kolleksiya pitomniki; 

2. Valideyn pitomniki; 

3. Birinci nəsil hibridpitomniki F1; 
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4. İkinci nəsil hibrid pitomniki F2; 

5. Üçüncü nəsil hibrid pitomniki F3; 

6. Birinci il seleksiya pitomniki SP1; 

7. İkinci il seleksiya pitomniki SP2; 

8. Üçüncü il seleksiya pitomniki SP3; 

9. Nəzarət pitomniki; 

10. İnfeksiya pitomniki;  

11. İlkin sort sınağı pitomniki; 

12. Müsabiqəli sort sınağı. 

Birinci-üçümcü nəsil hibrid pitomniki bioloji pitomnik 

adlanır. Üç il seleksiya pitomnikində ailələr yenidən kompleks 

təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə görə seçilir və ən yaxşı ailələr 

növbəti ildə seleksiyaçının nəzarət pitomnikində standart sortla 

müqayisəli öyrənilir.   

Pitomnik seleksiya prosesinin ilkin mərhələsi olub, se-

leksiya materiallarının xırda ləklərdə öyrənilməsi və qiymə-

tləndirilməsidir.  

Kolleksiya pitomniki. Bu pitomnikə yerli və xarici sort-

ların nümunələri dövrü olaraq gətirilir, toplanır, öyrənilir və 

qiymətləndirilir. Kolleksiya sistematik olaraq təzə nümunələrlə 

artırılır. Daxil olmuş material karantin pitomniklərində 

öyrənililr. İkinci hissə isə orijinal material kimi saxlanılır. 

Gətirilmiş seleksiya nümunələri iki adi və süni infeksiya 

fonunda səpilir. İlkin materialın öyrənilməsi iki mərhələdə apa-

rılır. Kolleksiya nümunələrinin səpin keyfiyyətinin bərpa 

olunması üçün gətirilmiş toxum materialının 1/4 hissəsi səpilir. 

Birinci mərhələnin birinci ilində sort nümunələri əsasən 

botaniki, morfoloji əlamətlərə və bioloji xüsusiyyətlərə görə 

qiymətləndirilir. Sonrakı illərdə isə ən yaxşı əlamət və xüsu-

siyyətlərə görə, həmçinin kompleks qiymətli təsərrüfat əlamətlə-

rinə malik sortlar müəyyən edilir. 

İkinci mərhələdə sort nümunələri 1-2 il öyrənilir. Kollek-

siya pitomniklərində səpin bir təkrarda, 10-12 yuvadan ibarət 

ləklərdə səpilir. Kolleksiya materialının qorunması məqsədi ilə 

nümunələr hər 2-3 ildən bir yenidən səpilir. 
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Kolleksiya pitomniki təcrübə stansiyasında qəbul olunmuş 

sahədə yerləşdirilir. Aqrotexniki tədbirlər isə həmin zona üçün 

qəbul olunmuş qaydada aparılır. Nümunələr öz bioloji xü-

susiyyətlərinə görə ayrı-ayrı qruplarda yerləşdirilir. Onlara 

yaradılan optimal aqrotexniki şərait bitkilərin normal inkişafına 

və müəyyən əlamətlərin üzə çıxmasına imkan yaradır.  

Valideyn pitomniki. Burada əvvəlcədən hazırlanmış hib-

ridləşdirmə planına əsasən nəzərdə tutulmuş sortların toxumları 

səpilir. Hibridləşmə üçün istifadə olunacaq valideyn formaların 

elit toxumları yaxud, eynicinsli genetik material səpilməlidir. 

Bir, iki il öz-özünə tozlanma nəticəsində alınan toxum eynicinsli 

material hesab olunmur. Valideyn pitomnikində yüksək 

aqrotexnika tədbiq olunmalıdır ki, tökülmə faizi az olsun. 

Daha çox çiçək əmələ gəlməsi üçün bitkilərin ucu vurul-

malı (çekanka), artıq qönçələr xüsusilə simpodial budaqda olan 

qönçələr ləğv edilməlidir. Çiçəkləməyə qədər tarladakı bütün 

qeyri-tipik kollar çıxarılmalıdır. Çünki, simpodial budaqda 

hibridləşmə aparılır. Hibridləşməyə başlamazdan öncə 

hibridləşdirmə planı tutulur. Hibridləşdirmə I-VII simpodial 

budağın I-II çiçəyində  aparılmalıdır.  

Axşam çiçəkləmə ərəfəsində qönçələr axtalanmalı yəni, 

erkəkcik borusundakı bütün erkəkciklər ləğv edilir. Sonra ax-

talanmış qöncələrin başına yad tozcuqlardan təcrid etmək üçün 

kağız paket geyindirilib bağlanır. Paketin üzərində kombi-

nasiyanın nömrəsi və hibridləşmənin tarixi yazılır. Ertəsi gün ata 

valideyndən tozcuq götürülərək bankaya tökülür. Tozcuqlar 

müxtəlif bitkilərdən yığılır. Alınmış tozcuq qarışığını fırça 

vasitəsi ilə axtalanmış ana bitkinin (dişiciyinin) ağzına tökülür 

(şəkil 29).  

 



223 

 

 
 

Şəkil 29. Pambığın hibridləşdirilməsi. 

Tozlanmış çiçək yenidən həmin kağız paketlə bağlanır və 

qozalar yetişənədək saxlanılır. Kağız torbacıqların üzərinə 

kombinasiyanın nömrəsi və çarpazlaşma tarixi yazılır. Hər bir 

kombinasiyadan ən azı 150-200 ədəd çiçək tozlanmalıdır. 30% 

tökülmə nəzərə alınmaqla payızda, yetişmiş qozalar 

kombinasiya üzrə yığılır. Payız-qış aylarında hibrid qozaların 

lifinin rənginə, pəmbəaltına, lifin uzunluğuna və digər əla-

mətlərinə görə baxış keçirilir. Alınmış hibridlər növbəti il 

sahədə ayrıca səpilir.  

Birinci nəsil hibrid pitomniki (F1). Bu pitomnikə ilkin 

hibrid nəsli səpilir. Bu isə hibrid pitomniki yaxud bioloji 

pitomnik adlanır. Hibrid pitomniki seleksiyaçı tərəfindən hib-

ridləşmə yolu ilə ilkin materialın yaradılması məqsədi ilə təşkil 

edilir. Bu pitomnikdə hibrid populyasiyalar öyrənilir və qiymət-

ləndirilir. Pitomnikdə cərgələrin sayı və uzunluğu hibrid toxum-

ların sayından asılıdır. Adətən cərgədə 20-40 yuva əkilir. Əgər 

hibridləşdirilmiş toxumlar nəsillər üzrə səpilirsə onda, cərgədə 

5-10 yuva olur. Standart sort 9 cərgədən bir (1,11,21,31 və s.), 
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yaxud bir qədər az səpilir. Belə yerləşmədə hibridlərin standartla 

tozlanması mümkündür. Bu da materialın bioloji zibillənməsi 

sayılır. Ona görə də birinci nəsil hibridlərin öz-özünə tozlanması 

vacibdir. Əgər seleksiyaçı sortun kombinasiya qabiliyyətini qiy-

mətli təsərrüfat əlamətləri və heterozisi müəyyən etmək 

istəyirsə, onda onlar 3-4 təkrarda səpilməlidir. Hər iki valideyn 

standartla yanaşı salınmalıdır. Bu o, halda məqbul olur ki, ilkin 

material genetik cəhətdən eynicinsli olsun. F1-də hibrid kombi-

nasiyaları arasında olan fərq irsi deyil, paratipik dəyişkənlik 

hesab olunur. Əgər ilkin material eynicinsli deyilsə onda, hibrid 

kombinasiyası daxilində bekkross nəslində çıxdaş edilir.  

Birinci hibrid nəslini yüksək aqrofonda becərmək lazımdır 

ki, mümkün qədər yüksək səpin keyfiyyətinə malik olan toxum 

əldə edilsin. Birinci nəsil pitomnikinə baxış keçirilir, dominant 

əlamətlərin xarakteri müəyyən olunur. Fenoloji müşahidələrin 

nəticələrinə, sınaq nümunələrinə və xam pambıq məhsuluna 

görə hibrid kombinasiyalarının təsərrüfat əlamətləri bütünlükdə 

xarakterizə edilir.  

Ġkinci nəsil hibrid pitomniki (F2). Bu pitomnikdə birinci 

nəsil hibrid kombinasiyasından alınan toxumlar səpilir. F2-də 

standart sort 9 cərgədən sonra əkilir. Bu pitomnikdə ən vacib 

tələblərdən biri odur ki, sahədə hər kombinasiya üzrə ən azı 

1000 ədəd bitki olsun. Seleksiyaçının qarşısında duran əsas 

məsələ, çox sayda hibrid bitkilərdən ən uğurlu genetik 

kombinasiya dəyişkənliyinin və valideyn sortlara görə əlamətlə-

rin uyğunluğunu aydınlaşdırmaqdır. Vegetasiya dövründə 2-3 

tarla baxışı keçirilməlidir. Aşağıdakı əlamətlər nəzərə alınmaqla 

məhsul fərdi seçmə qaydasında yığılmalıdır. Bitkinin məhsul-

darlığı, qozaların sayı və böyüklüyü, dilimlərin sayı, dilimdə 

toxumun sayı, tezyetişkənliyi, lifin uzunluğu, möhkəmliyi, 

nazikliyi və lif çıxımı, kolun forması, yarpaqlama dərəcəsi, 

birinci simpodial budağın yerləşmə  hündürlüyü, lifin qərzəyə 

yapışması, uçağanların öz aralarında bir birinə ilişməsi və s. 

diqqətlə yanaşmaq lazımdır. 
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Fərdi seçmə üçün nəzərdə tutulmuş bitki tamami ilə 

sağlam olmalıdır. Sahənin kənarında seyrək yerdə bitən bitki 

fərdi seçməyə götürülə bilməz. F2-də morfoloji əlamətlərə görə 

bitkilər ciddi çıxdaş edilir. Bu o, deməkdir ki, sıfır tipli bu-

daqlanan sortla, simpodial formalı bitkilərin çarpazlaşdırılma-

sında məqsəd sıfır tipli formalar almaqla bərabər digər əla-

mətlərin də uyğunluğu nəzərdə tutulmuşsa, onda  F2-də ancaq, 

digər əlamətlərin uyğunlaşması üçün sıfır tipli formalar seçilmə-

lidir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi lifin uzunluğu, lif çıxımı, 

məhsuldarlıq və s. kimi göstəricilər xarici şərait amillərinin və 

becərmə şəraitinin təsiri ilə güclü dəyişkənliyə uğrayırlar. Ona 

görədə, bu əlamətlərə görə çıxdaş edilərkən irsi əlamətləri və 

korrelyativ əlaqələri nəzərə almaqla çox diqqətli çıxdaş aparıl-

malıdır. Fərdi seçmə zamanı F2 pitomnikindən götürülmüş 

material laboratoriya şəraitində toxumun çəkisinə, lif çıxımına 

və lifin uzunluğuna görə təkrar çıxdaş edilir. Laboratoriya 

təhlillərinin nəticələrinə görə təkrar çıxdaş edildikdən sonra qa-

lan material səpin cədvəlinə əsasən 3-cü nəsil hibrid 

pitomnikində səpilmək üçün hazırlanır.  

Üçüncü nəsil hibrid pitomniki (F3). Əgər seleksiya işləri 

sağlam fonda aparılmışdırsa onda, F2 pitomnikindən yığılan 

fərdi seçmədən alınan toxumlar iki hissəyə bölünür. 1-ci hissə 

əsas sahəyə, 3-cü hibrid nəsli (F3) səpilir, 2-ci yarım hissə isə 

vertsilloz, vilt və fuzarioz soluxmaya qarşı davamlılığın yox-

lanması üçün süni infeksiya fonunda əkilir. Sağlam fonda əkilən 

3-cü hibrid nəsli toxumun miqdarından asılı olaraq 30-35 

yuvalıq hər ailə ayrı cərgələrdə səpilir. Standart sort əvvəlkilər 

kimi 9-10 cərgədən bir düşür. F3-də tarla baxışı keçirilir, yaxşı 

ailələr saxlanılır, pisləri isə çıxdaş olunur.  

Eynicinsli ailələrdə çiçəkləmə və yetişmə fazalarında fe-

noloji müşahidə aparılır. Çiçəkləmənin və yetişmənin başlanma 

tarixi, yeni çiçəyin əmələ gəlməsi və ailələrdə 50% qoza açımı 

qeyd olunur. Fərdi seçmənin süni infeksiya fonunda öy-

rənilməsi, hər ailənin qeyd olunan xəstəliklərə davamlılığı 

haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Əgər infeksiya fonunda ailə 
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viltə yoluxsa onda, sağlam fonda olan hissənin digər müsbət əla-

mətlərinə baxmayaraq çıxdaş edilməlidir. Payızda yaxşı ailələrdən 

fərdi seçmədən əvvəl sınaq üçün 25 qoza götürülür. Nümunələr 2-ci 

və 3-cü simpodial budağın 1-ci yerindən götürülür və  qozanın orta 

iriliyi, lif çıxımı, lifin uzunluğu və toxumun miqdarı və çəkisi  təyin 

olunur. 
Lifin uzunluğunu müəyyən etmək üçün müxtəlif dilimlərin 

ortasından götürülmüş 22 ədəd uçağan texnologiya laborato-

riyasına verilir. Laboratoriyada lifin qırılma yükü, metrik nöm-

rəsi və lifin yetişkənliyi təyin olunur. F3 hibrid pitomnikindən 

sınaq nümunələr götürüldükdən sonra ən yaxşı kollar fərdi 

seçmə üçün nişanlanır. Eynicinsli F3 ailələrindən götürülmüş 

yüksək kompleks qiymətli təsərrüfat əlamətlərə görə yığılmış 

fərdi seçmə materialı seleksiya pitomnikində əkmək üçün ha-

zırlanır.  

Seleksiya pitomniki. Burada hər bir seçilmiş ailəyə qiy-

mət verilir. Pisləri çıxdaş edilir, yaxşıları isə təkrar öyrənilmək 

üçün saxlanılır. Seleksiya tarlasında ailələr 2-3 il öyrənilir. 

Hibrid pitomniklərində olduğu kimi seleksiya pitomnik-

lərində də bitkilər sağlam və infeksion fonda əkilir. Aqrotexniki 

becərmələr yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Hər ailə 30-50 ləkdə 

eyni vəziyyətdə yerləşdirilməlidir. Standart sortun 

yerləşdirilməsi hibrid pitomnikində olduğu kimidir. Seleksiya 

pitomnikində ailələrin eynicinsliyi, morfoloji və təsərrüfat qiy-

məli əlamətləri diqqətlə öyrənilir. Vegetasiya dövründə üç dəfə 

tarla baxışı keçirilir. İkinci tarla baxışı çiçəkləməyə qədər ap-

arılmalı və qeyri-tipik bitkilər sahədən çıxarılmalıdır. Əgər bir 

ailədə üçdən artıq qeyri-tipik bitki olarsa o, ailə bütünlükdə çıx-

daş edilir. Seleksiya pitomnikində mütləq fenoloji müşahidə 

aparılır. Çıxışın əvvəli və 50% çıxış əmələ gəlməsi, çiçəkləmə 

və yetişmə hesaba alınır. Yığım qabağı yenidən qeyri-tipik 

bitkilər sahədən çıxarılır. Əgər süni infeksiya fonunda əkilmiş 

ailələrin yarısı viltə qarşı zəif davamlılıq göstərirsə, onda sağlam 

fonda əkilən ailələrdə bütünlüklə çıxdaş edilir. Lifin 

uzunluğunu, lif çıxımını və qozanın iriliyini analiz etmək üçün 

çıxdaş edilməyən ailələrin hamısından 25 yaxud 50 qoza sınaq 

nümunələri götürülür.  
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Lifin texnoloji göstəriciləri üçün nümunə sahədən gözə 

yarı götürülür. Fərdi seçmələr, çıxdaş edilməmiş ailələrdən 

kompleks təsərrüfat əlamətlərinə görə hesaba alınır. Sınaq nü-

munələri, fərdi seçmələr və ümumi yığımın çəkisi 

cəmləşdirilərək məhsuldarlıq hesablanır. Məhsul bir bitkidən he-

sablanır.  

Seleksiya pitomnikində məhsul yığımı aşağıdakı ardıcıllıq-

la aparılır. Birinci növbədə çıxdaş edilmiş bitkilərin məhsulu 

yığılıb sahədən çıxarılır. Sonra sınaq nümunələri, fərdi seçmələr, 

nəhayət ailəvi yığımlar aparılır. Seleksiya pitomnikinə səpilmiş 

ailələrin bütün göstəriciləri standartla birlikdə əsas məlumat 

kimi seleksiya pitomnikində yazılır. Əgər əsas məlumata görə 

ailənin təsərrüfat qiymətli əlamətlərinin cəminin yarısı qonşu 

standartdan geri qalırsa həmin ailə nişanlanır və çıxdaş edilir. 

Ən yaxşı ailələrin və onların fərdi seçmələrinin toxumları 

ikinci  seleksiya pitomnikində əkilir. İkinci ili seleksiya pitom-

nikində hesabaalamalar birinci seleksiya pitomnikində olduğu 

kimi aparılır. Fərdi seçmələrin toxumları bir cərgədə, ailələrin 

toxumları isə toxumun miqdarından asılı olaraq bir neçə cərgədə 

əkilir. Bu tarladan götürülmüş toxumlar fərdi seçmələr və 

nümunələr müvafiq laboratoriya təhlilindən və hesablamadan 

sonra 3-cü il seleksiya pitomnikinə və ya nəzarət tarlasına 

keçirilir. Hər bir xətti artırmaq və ya bioloji təsərrüfat xüsu-

siyyətlərinə görə, sabit formaları almaq üçün 3-cü seleksiya pit-

omnikində öyrənilir. 3-cü seleksiya pitomnikində də fenoloji 

müşahidələr, tarla baxışları və hesabaalmalar əvvəlki pitom-

nikdə olduğu kimidir. Seleksiya pitomnikində bir neçə yüzdən, 

bir neçə minə qədər xətt və ailə öyrənilə bilər. Ləklərin sahəsi 

səpin materialından asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Müqayisə 

üçün hər 10-20 nömrədən bir standart sort yerləşdirilir. Qohum 

ailələrin toxumları birləşdirilir və geniş sort sınağına verilir. 2-ci 

seleksiya pitomnikində alınan məqbul xətlər 2-3 illik geniş sort 

sınağının nəticələrinə görə həmin müəssisədəki müsabiqəli sort-

sınağına verilir.  

Nəzarət pitomniki. Bu pitomnikdə seleksiya pitomnik-

lərindən seçilmiş ən yaxşı nümunələr öyrənilir. Məhsuldarlıq və 
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digər göstəricilərə görə xətləri daha dəqiq qiymətləndirmək üçün 

onlar nisbətən böyük ləklərdə, 3-4 təkrarda səpilir. Müşahidə və 

hesablamalar kolleksiya pitomniklərində olduğu kimi aparılır. 

Məhsuldarlıq göstəricilərinin nəticələri bir amilli dispersiya 

metodu ilə təhlil edilməlidir. Bundan sonra müsabiqəli sort 

sınağına və sortu artırma tarlasına verilir. Bütün bu işlər həmin 

seleksiya müəssisəsində həyata keçirilir. Paralel olaraq süni 

infeksiya fonunda müsabiqəli sort sınağı keçirilir. 

Müsabiqəli sort sınağına və ilkin artırma tarlasına verilən 

material artıq sort hesab olunur və ona müəyyən nömrə verilir. 

Həmin nömrə seleksiya müəssisəsinin özünün kataloquna daxil 

edilir.  

Ġnfeksiya pitomniki. Bu pitomnik təcrübə sahəsindən kə-

narda, digər səpinlərdən təcrid olunmuş qaydada aparılmalıdır. 

Sortların viltə davamlılığı çox qiymətli təsərrüfat əlaməti hesab 

olunur. Seleksiya materialları iki fonda öyrənilir. Yaxşı olar ki, 

bu prosesə F1-dən başlansın. Davamsız kombinasiyalar 

bütünlüklə çıxdaş edilməlidir. İkinci hibrid nəslini infeksiya fo-

nunda becərməklə bu əlamət üzrə ciddi çıxdaş olunmalıdır. 

Əksər seleksiyaçılar F2-ni bütünlüklə sağlam fonda becərirlər. 

F3-dən başlayaraq səpin hər iki fonda yarıbayarı səpilir. Sağlam 

fonda seçmə, məhsuldarlıq və digər qiymətli əlamətlərə görə o, 

ailələrdə aparılır ki, onlar infeksiya fonunda yüksək davamlılıq 

qabiliyyətinə malikdirlər. Süni infeksiya fonunda münbitliyin və 

yüksək aqrotexnikanın tətbiq olunması mütləqdir. İnfeksiya 

fonunda bitkilərin süni surətdə yoluxdurulması və onların xəs-

təliklərə davamlılığının yoxlanılması fitopotoloqlar tərəfindən 

həyata keçirilir. 

Pambığın sort sınağı. Sort sınağı yeni sortların hər tərəfli 

öyrənilməsi və qiymətləndirilməsidir. Seleksiya müəssisələrində 

iki tip ilkin və müsabiqəli sort sınağı keçirilir: 

a)İlkin sort sınağını çox vaxt nəzarət pitomniki də adlan-

dırırlar. Burada böyük miqdarda xətlər və sortlar (30-40 ədəd) 

öyrənilir. Onlardan 1/3-i başqa seleksiya müəssisələrindn 

təqdim oluna bilər. 
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Sort sınağı üçün sahə  relyefin düzlüyünə və  torpağın eyni 

cinsliyinə görə seçilir. Həmin sahədə aparılan aqrotexniki təd-

birlər rayon üçün tipik olmalı, bütün aqrotexniki tədbirlər eyni 

müddətdə aparılmalıdır. Sort sınağında hər bir xətt 2 cərgədə, 15 

m uzunluğunda ləkdə, 6 təkrarda qoyulmalıdır.  

Adətən sort sınağı qoşa yaxud standart metodla yerləşdi-

rilir. Hər sort iki cərgəli ləklərdə 75 yuvada olur. Standart sortu 

3-6 ləkdən bir səpirlər. İki standart arasında yerləşən sort blok 

təşkil edir. Bloklar təkrarların müxtəlif yerlərində ola bilər. 

Ümumiyyətlə, təkrarlar 2-3 sırada yerləşdirilir. Belə yerləşmədə 

təkrarlarda eyni adlı blok üfüqi yaxud şaquli vəziyyətdə yan-

yana düşməlidir. Çox vaxt 2-3 yaruslu təcrübələrdə blokları 

şahmat qaydasında yerləşdirirlər. Ən çox yayılmış metod 

blokların təkrarlarda təsadüfi yerləşdirilməsidir. Belə yerləşmə-

də torpaq münbitliyinin dəyişməsi sistematik olaraq tarazlanır. 

Sort sınağına daxil olmuş sortları müxtəlif əlamətlərə görə 

birləşdirmək olar. Məsələn: tezyetişkənliyə görə, yaxud budaq-

lanma tipinə görə və s. Məqsəd bioloji xüsusiyyətlərə uyğun 

sortları aqrotexniki differensiallaşdırmaq, tezyetişən və or-

tatezyetişən sortlara müxtəlif suvarma rejimi tətbiq etməkdir. 

Sort sınağında aşağıda göstərilən müşahidə və hesabaalmalar 

aparılmalıdır: 

1. Çıxışın başlanğıcı, 50% çıxış əmələ gəlməsi, çiçəkləmə 

və yetişmə; 

2. Bitkilərin vəziyyəti 1 iyuna, 1 iyula, 1 avqusta.  

Bunun üçün 1 iyuna 10 ədəd tipik bitkidə hər təkrar üzrə 

bitkinin hündürlüyü, əsas gövdə üzərində olan yarpaqların sayı, 

1-ci bar budağının yerləşmə hündürlüyü, onların üzərində olan 

simpodial budaqların sayı, bar orqanlarının miqdarı tarla 

dəftərində qeyd olunmalıdır. 1 avqusta bitkinin hündürlüyü, 

simpodial budaqların və qozaların sayını hesablamaq lazımdır. 

Çiçəkləmə qabağı sort təmizliyi faizi, bitkilərin vilt və hommoza 

yoluxma faizi, bitki sıxlığı müəyyən edilməlidir. 

Lifin uzunluğu, lif çıxımı, qozanın iriliyi, toxumun mütləq 

çəkisi, eləcə də lifin texnoloji keyfiyyətini araşdırmaq üçün  
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bütün təkrarlar üzrə 100 ədəd qoza götürülür. Nümunələr 2-4-cü 

meyvə budağının birinci yerindən yığılır. Şaxtalar düşənə qədər 

yığılan məhsul birinci yığım hesab olunur, məhsuldarlıq isə bir 

hektara  hesablanır. Məhsuldarlıq, boş yerləri çıxmaqla 

hesablanır. Hətta iki və daha çox boş yer olduqda o da 

hesabaalınır. Hesabdan çıxarma ancaq təsadüfi səbəblər olduqda 

nəzərə alınır.   

Təsərrüfat qiyməli əlamətlərin göstəriciləri əsas məlumat 

kimi geniş sort sınağında qeyd olunur. Məhsul yığımı sınaq 

nümunələri götürüldükdən sonra aparılır. Məhsuldarlıq göstəri-

ciləri dispersiya metodu ilə riyazi təhlil edilir. Sentnerlə ifadə 

olunan ümumiləşdirilmiş orta səhv, təcrübənin dəqiqliyi 0,95 

yaxud 0,99 səviyyədə ehtimal olunan variantlar arasındakı ən 

aşağı əsaslı fərq (ƏAƏF) müəyyən olunur. Yeni sort iki və daha 

çox il öyrənildikdən sonra müsabiqəli sort sınağına verilir.  

Müsabiqəli sort sınağı. Nəzarət pitomniklərində daha çox 

fərqlənmiş nömrələr və seleksiya müəssisələrindən göndərilmiş 

sortlar üç il bu pitomnikdə öyrənilir, son olaraq nömrələr 

qiymətləndirilir və sort adını alır. Müsabiqəli sort sınağı ilə 

yanaşı sortların xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlılığını 

qiymətləndirmək məqsədi ilə süni surətdə yaradılmış infeksiya 

fonunda da bu sortlar əkilir. Beləliklə, bu mərhələdə öyrənilən 

sortların təsərrüfat qiymətli əlamətləri tam, hər tərəfli 

qiymətləndirilir. Yeni sortun dövlət sort sınağına verilməsi həll 

edilir.  

Müsabiqəli sort sınağı Dövlət Sort sınaq şəbəkəsinin 

metodikası əsasında kiçik ləklərdə aparılır. Müsabiqəli sort 

sınağında öyrənilən sortların sayı digər pitomniklərdən az olur. 

Bu say 10-40 arasında dəyişə bilər. Ləkin sahəsi 25-50 m
2
, 

təkrarların sayı isə 4-6 götürülür. Bütün aqrotexniki tədbirlər 

istehsalatda qəbul olunmuş qaydada aparılır. Məhsuldarlıq gös-

təriciləri dispersiya metodu ilə təhlil olunur. 

Dövlət sort sınağı. Seleksiyaçılar tərəfindən yaradılmış 

yeni sortların daha dəqiq qiymətləndirilməsi, gələcəkdə rayon-

laşdırılması və istehsalatda tətbiq olunmasına icazə verilməsi  
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haqda Dövlət Reyestrində qeydiyata almaq üçün, zona və 

rayonları təyin etmək məqsədi ilə onlar seleksiya nailiyyətlərinin 

sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim edilir. 

Dövlət sort sınağının göstəricilərinə əsasən yeni sortun müəyyən 

zonada  rayonlaşdırılması tövsiyə olunur. 

Dövlət sort sınağına verilən əksər sortların göstərilən key-

fiyyətləri bəzən təsdiq olunmur. Hətta bir neçə qiymətli təsər-

rüfat əlamətlərinə görə standartdan geri qalır. Əsas səbəb yeni 

sortun təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə görə birinci növbədə isə 

məhsuldarlıq və lifin keyfiyyətinə görə bərabərləşdirilməsi 

aparılmamasıdır. Sortların eyni cinsli olmaması səbəbini onun 

yaradılması prosesində axtarmaq lazımdır. 

Sortların qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə görə 

bərabərləşdirilməsi metodu işlənib hazırlanmışdır. Bu metodun 

seleksiya müəssisələrindən Dövlət sort sınağına qədər  tətbiq 

olunması məsləhət görülür. 

Dövlət sort sınağı elmi tədqiqat müəssisələrindən asılı 

olmadan, müstəqil olaraq kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 

sortlarını ölkənin müxtəlif bölgələrində düzgün yerləşdirmək 

üçün onları hər tərəfli qiymətləndirir. Bu müəssisə yeni sortların 

qiymətləndirilməsinin son mərhələsini həyata keçirir. Onun əsas 

vəzifəsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin sınaqdan keçirilən yeni sort 

və hibridlərin obyektiv və dəqiq qiymətləndirilməsi, ən yüksək 

məhsula və başqa təsərrüfat qiymətli əlamətlərə malik olan 

sortları seçərək istehsalata tətbiq etməkdən, yəni rayon-

laşdırmaqdan ibarətdir. 

Dövlət sort sınağı Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti yanında yaradılmış Dövlət Komissiyası tərəfindən 

həyata keçirilir. O, respublikanın müxtəlif bölgələrində geniş 

sort sınaq şəbəkələrinə malikdir. 

Dövlət sort sınağına üç il müddətində müsabiqəli sort 

sınağında məhsuldarlığa və başqa təsərrüfat qiymətli 

əlamətlərinə görə standart sortdan əhəmiyyətli dərəcədə üstün 

olan və kifayət qədər eyni cinsli sortlar təqdim edilir. Sortların 

eyni cinsliyi toxum nəzarəti idarəsinin göstəricilərinə əsasən 

qiymətləndirilir. 
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Dövlət sort sınağına təqdim edilən hər bir sort üçün 

ayrılıqda sortun adı, botaniki növü, müəllifləri, sortun mənşəyi, 

sınaq illəri qeyd edilən xüsusi sənəd hazırlanır. Bu sənəddə eyni 

zamanda sortun morfoloji əlamətləri və onu başqa sortlardan 

fərqləndirən xüsusiyyətləri də təsvir edilir. Dövlət sort sınağına 

təqdim edilən sort yenidən standart sortla müqayisəli surətdə 

sınaqdan keçirilir. 

Yeni sortu Dövlət sort sınaq Komissiyasına aşağıdakı 

hallarda təqdim etmək olar. Yeni sort rayonlaşdırılmış sortdan 

ən azı 2 sentner və daha artıq məhsul verməklə, digər 

göstəricilərə görə rayonlaşmış sortla eyni olmasına baxmayaraq 

keyfiyyətinə və təsərrüfat göstəricilərinə görə rayonlaşmış 

sortdan çox üstün olsun.  

Sort Dövlət sınağına 2-3 il müsabiqəli, bir illik ekoloji və 

istehsalat sınağının göstəricilərinə görə təqdim olunur. Müəllif 

sortun aqrotexnikasını və sınaqdan çıxarıldığı rayonu 

göstərməlidir. 

Dövlət sort sınaq məntəqələrini səpin materialı ilə təmin 

etmək üçün 20-25 kq hesabı ilə toxum göndərilməlidir. 

Növbəti il üçün isə toxum tarla aprobasiya aktı ilə birlikdə 

göndərilməlidir. Bundan başqa həmin sortun toxumu fito sahə 

deyilən bir yerdə xəstəliklərə, xüsusilə viltə davamlılığı 

yoxlanılır. Sort sınağı sahələri növbəli əkin altından çıxmalıdır. 

Rayonun torpağı zona üçün tipik olmalı, relyefinə və 

məhsuldarlığına görə bərabər olmalıdır.  

Aqrotexniki tədbirlər rayonun qabaqcıl təsərrüfatları üçün 

tipik olan fonda aparılmalıdır. Üç illik sınaqdan sonra Dövlət 

sort sınaq Komissiyası sınağın dayandırılması haqqında qərar 

qəbul edir. Sortun rayonlaşdırılması qərarı qəbul edilir və 

Nazirlər Kabinetində təsdiq olunur. 
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5.9. Becərilən əsas pambıq növlərinin morfoloji, 

bioloji və təsərrüfat əlamətləri 

 
Gossypium hirsutum L. növünün ilkin yayılma arealı 

Meksikadır. Ona görə də, onu Meksika yaxud Mərkəzi Amerika 

növü adlandırırlar. Hazırda digər növlərlə müqayisədə bu növ 

dünya pambıqçılığında çox böyük bir sahədə əkilir. Bu növə 

dünyanın müxtəlif ölkələrində becərilən sortlar daxildir. Bu 

növün pambıqlarına uplandda deyilir. 

Bu növ pambıqlar becərilən rayonların iqlim şəraitinə və 

digər əlamətlərinə görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Bu 

bitki həm suvarılan həm də dəmyə şəraitində müxtəlif  atmosfer 

çöküntüləri ilə təmin olunan ölkələrdə becərilir. Respub-

likamızda əsasən bu növün pambıqları becərilir. Dünyada 

istehsal olunan mahlıcın 70%-ə qədəri Gossypium hirsutum 

növünün payına düşür. Bu növün müxtəlif sortlarının əsas 

təsərrüfat nişanələri aşağıdakılardır: tezyetişkənlik yəni, 

səpindən yetişmənin başlanğıcına qədər 100-155 və daha çox 

gün tələb olunur. Qozaları iri, qozada xam pambığın kütləsi 3-12 

qram və çox, lifin uzunluğu 20-42 mm, əksər hallarda 25-32 

mm, lif çıxımı 25-45%-ə qədər olur. 

Gossypium hirsutum L. növünün sortlarının əksəriyyəti 

xəstəliyə (hommoz və vertsilium viltinə) nisbətən asan tutulur. 

Bu növün pambıqları morfoloji əlamətlərinə görə aşağı-

dakı kimi xarakterizə olunur. 

Cücərtiləri adətən tüksüz və ya ləpəaltı dirsəyi çox seyrək 

tüklü olur. Ləpə yarpaqları orta irilikdə, yaşıl rəngdə, əsasında 

antosian ləkəsi olur. 

Gövdəsi yaşıl yaxud, qırmızı rəngdə olur. Qırmızı rəng  

xüsusən günəş düşən tərəfdən, müxtəlif intensivlikdə olur. Göv-

də və budaqlar nəzərə çarpacaq dərəcədə qara nöqtələrlə (vəz-

lərlə) örtülür. Tüklülük müxtəlif dərəcədə olur. Tüklülük yalnız 

bir qatlıdır. 

Bitki müxtəlif dərəcədə irilikdən xırdalığa qədər ağac və 

ya kol formasında olur. Becərilən formalar subtropik və müla-

yim  
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iqlimi olan cənub zonasında onlar kol formasında olur. Budaq-

lanma tipi ağac və uzun ölçülü formalara görə monopodiallıqdan 

simpodiallığa qədər olur. Becərilən formalar adətən simpodial 

budaqlanma tipinə malik olurlar. Quruluşuna görə kolları şaxəli 

yaxud yığcam (kompakt) və ya hər iki budaqlanmaya keçid 

formada olur. Simpodial budaq adətən hədsiz tip budaqlanmaya 

aiddir. Lakin, növün bir neçə formalarında hədli budaqlanmaya 

da rast gəlinir. 

Yarpağı müxtəlif ölçüdə, əksər hallarda orta irilikdən iri-

liyə qədər, üç, beş, yeddi dilimli olur. Dilimləri çox dərin, ürək-

vari təbəqədən ibarətdir. Yarpaq ayasının dilimləri enli, üçbucaq 

formalıdır, əsası geniş, dilimləri az oyuqlu olduğu üçün, 

dilimləri müxtəlif dərəcədə qısa olur. Uzunlaşmış üçbucaq 

formalı dilimlərədə, rast gəlmək olur. Bu dilimlərə çox az rast 

gəlinir. Az uzun oyuqlu lansetvari dilim formalarına daha çox 

rast gəlinir. Yarpaq ayası təxminən hamardır. Dilimlərin bir-

ləşdiyi yerdə müəyyən dərəcədə gözlə görünən qatlar vardır. 

Yarpaqların yuxarı hssəsi çox vaxt kəskin dərəcədə nazilib 

dartılmış olur. Müxtəlif dərəcədə tüklüdür. Lakin, tüksüz for-

malarada rast gəlinir. Yarpaq ayasının əsasına yaxın aşağı 

hissədə 1-3 ədəd əsas damarda oval formada ballıq yerləşir. 

Nadir hallarda onlar olmur. Növün əksər formalarında yarpaq-

ların rəngi açıq-yaşıl, bəzən isə tünd-yaşıl olur. Qırmızıya çalan 

rəngli yarpaqlar da mövcuddur. 

Yarpaqların sinir sisteminin birləşdiyi şəbəkənin rəngi-

açıq qırmızı olur. 

Yarpaqyanlıqları qulaqvari, müəyyən dərəcədə qısaldıl-

mış, təxminən 45
o
-ə bucaq altında yuxarı tərəfə yönəlmişdir. 

Meyvə saplağı adətən yoğundur, təxminən həmişə düzdür, 

əyilmir. 

Çiçəkyanlıqları müxtəlif növ və formalarda müxtəlif irilik-

də olur. Adətən onlar enlidir, ürəkvari formada, kənarları 

dişlidir. Lakin, əsasında tam kənarlıdır. Əksər hallarda çiçək 

yanlıqları bitişməyib sərbəstdir. Bəzi formalarda isə azacıq bi-

tişik olur. Çiçək yanlığının dişləri uzun, düz, tədricən yuxarıya 

doğru  
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itiləşir. Hər çiçək yanlığında dişlərin sayı 7-11ədəd, nadir 

hallarda isə 3-5 ədəd olur. Çiçək yanlığının əsasının xarici 

tərəfində bir ədəd tüksüz ballıq olur, bəzən isə olmur. 

Kasa beş ədəd kasa yarpaqlarının birləşməsi nəticəsində 

əmələ gəlir və beş dişli, beş kənarı olan dalğalı formada olur. 

Kasanın əsasının xarici tərəfi də çiçək yanlıqlarının kənarlarının 

ortasında əksər hallarda tüksüz ballıqlar olur (çiçəkdən kənar 

daxili ballıqlar). Çiçək daxili ballıqların isə tükləri vardır. 

Tac orta irilikdə, nisbətən yaxşı açılandır, açıq-sarı və ya 

solğun-sarı rənglidir. Mədəni növlərin ləçəklərinin əsasında 

antosian ləkəsi olmur, yalnız «kinq» formalı pambıqların 

bəzilərində bu ləkə var. Yabanı pambıq formalarında antosian 

ləkəyə daha çox təsadüf edilir. 

Dişi və erkək tozcuqlar açıq-sarı və solğun-sarı rəngdə 

olur. 

Qoza adətən 4-5 dilimli olur. Üç dilimli qozalara kolda çox 

az təsadüf olunur. Beş dilimdən artıq dilimi olan qozalara nadir 

hallarda təsadüf olunur. Qoza şarşəkilli, yumurtavari olur. 

Uzanmış-yumru və yumurtavari, konusvari formalar az olur. 

Qozanın burnu müxtəlif uzunluqda və iti olur, bəzən zəif 

buruncuqlu olur. 

Qozanın xarici səthi hamar və ya az çopur, tutqun yaxud 

azca parlaq, rəngi yaşıl, əksər hallarda açıq-yaşıl olur. Üzə-

rindəki vəzciklər çox aydın görünmür. Qərzəyin daxili tərəfində 

yalançı arakəsmələrdə bərk tüklər olmur, bəzən də olur. 

Yetişmiş qozalar çox yaxşı açılır, bəzi formalarda qərzəklər 

həddən artıq qatlanır və aşağıya əyilir. 

Uçağan normal temperatur şəraitində mayalanmadan və 

sortun bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir dilimdə 5-12 

ədəd toxum formalaşır. Çiyidin küncləri bilinməyən, yumur-

tavari yaxud armudvari formada olur. Çiyid üzərindəki liflə 

birlikdə uçağan adlanır. Əksər çiyidin üzərində lifdən başqa, 

müxtəlif sıxlıqda lifaltlığı da olur. 

Üzərində lifaltlığı olmayan lüt çiyidlərə çox az təsadüf 

edilir. Lifaltlığı yumşaq olur. O, ağ, bozvari, yaşılvari, zümrüdü 

və qonur rəngin çalarları rəngdə olur. Lif yumşaq, orta zərif-
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likdə, nadir hallarda kobud olur. Mədəni pambıq formalarında 

lifin rəngi adətən ağ, qonur,  nadir hallarda yaşıl rəngdə olur. 

Yabanı formaların lifi isə əksər hallarda yaşıl-qonur və ya qonur 

rəngdə  olur. 

Gossypium barbadense L. növünün vətəni Perudur. Bu 

növ pambığın ilkin yayılma arealı Cənubi Amerikanın tropik 

ölkələri Peru, Braziliya, Boliviya və onlara yaxın olan digər 

adalardır. Bu növ ilk dəfə Barbados adalarında tapıldığına görə 

adanın adı ilə adlandırılmışdır. Hazırda G.barbadense növünün 

təbii yayıldığı əsas ölkə Peru olduğu üçün, o Peru pambığı 

adlandırılır. Bu G.hirsutuma nisbətən gecyetişdiyinə görə az 

sahədə becərilir. G.barbadense növü Misirdə kifayət qədər 

böyük ərazidə əkildiyi üçün dünya bazarına əsas pambıq ixrac 

edən dövlət sayılır. Bu növ  Sudanda və Afrika qitəsinin bir neçə 

ölkələrində geniş yayılmışdır. Keçmiş SSRİ məkanında Orta 

Asiyanın cənub hissəsində becərilmişdir. Sonralar isə Türkiyə, 

İran və b. dövlətlər  əkməyə başlamışlar. 

Gossypium barbadense L. növünə Misir sortları və iqlimə 

uyğunlaşdırılmış Misir növünə aid olan zəriflifli sortlar daxildir. 

Bu növə çox uzun lifi və qiymətli texnoloji göstəriciləri olan Si-

Aylend növünə aid olan sortlar da daxildir. 

Si-Aylend çox az yayılmışdır. Əsas etibarı ilə Vest-Hind 

adalarında, Fidji adalarında və ABŞ (Florida ştatı) Cənubi-Şərq 

hissəsində az sahədə becərilir. 

Hazırda bütün dünyada istehsal olunan mahlıcın təxminən 

9-10%-i G.barbadensenin payına düşür. Bu növə aid olan pam-

bıq sortları aşağıdakı təsərrüfat əlamətlərinə malikdirlər:  yetiş-

kənliyi 135-140 gündən, 170 günə və daha çox; qozanın iriliyi 

2,5-4,0 q, əksər  hallarda 3,0-3,5 q, nadir hallarda Peru sortların-

da 6-7 q; lifin uzunluğu 27-66 mm, əksər hallarda 40-42 mm, lif 

çıxımı 20-30%-ə qədər olur. 

Bu növə aid olan sortların əksəriyyəti fuzarioz viltinə yo-

luxur. Hommoz xəstəliyinə isə G.hirsutuma nisbətən daha tez 

yoluxur. 
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Cücərtilərdə ləpə yarpaqaltı dirsək lüt, tüksüzdür. Ləpə 

yarpaqlarda iri yaşıl, az görünən yaxud, görünməyən antosian 

ləkələri olur. Bəzən o, çox yaxşı nəzərə çarpır.  

Gövdəsi G.hirsutumla müqayisədə çox-çox güclüdür, mü-

əyyən dərəcədə antosian ləkələrlə, qoza isə nöqtələrlə örtülüdür. 

Əksər hallarda lüt yaxud, seyrək tüklüdür. Bəzi hallarda isə keçə 

kimi tüklüdür. Tüklülük istər gövdədə, istərsə də digər 

orqanlarda bir yarusludur. 

Bitki ağacvari və ya kol formalıdır. Əksər hallarda iridir. 

Budaqlanma tipi ağac və çoxillik formalardan asılı olaraq mono-

podial, simpodial və ya aralıq formada ola bilər. 

Simpodial budaqlar uzun, hədsiz tiplidir. Adətən IV bəzən 

III yarımtipə aid edilir. Bu kolun sıx şaxəli və seyrək olması ilə 

əlaqədardır. Nadir hallarda hədli tipli kollar da olur. Bəzən 

mədəni bitkilər arasında simpodial budaqları olmayan (sıfır tipli) 

formalara da rast gəlinir. 

Yarpaq adətən iri və ya çox iri, 3-5-7 dilimli olur. Dilim-

lərdə ürəkvarilik çox halda dərin olmur. Ayanın dilimlərinin sət-

hi zəif çəkilmiş uzun üçbucaq formalıdır. Adətən gəmi kimi 

əyilmiş, bəzən isə düz olur. Dilimlərin birləşdiyi yerdə antosian 

ləkə ya zəif bilinir, ya da heç bilinmir. Yarpaq ayasının alt 

təbəqəsində əsas damarlarda 1-3 ballıq olur, nadir hallarda 

olmur. 

Meyvə saplağı bu və ya digər dərəcədə yoğundur, dik 

durur. 

Yarpaqyanlıqları lansetvari və yuxarı tərəfə istiqamətlidir. 

Çiçəkyanlığı azca bitişmiş olur, iridir. Kənarları dişlidir, 

dişlər nazik, bərk, itidir. Çox uzun deyil, dişlər mərkəzi dişdən 

yana meyillidir. Çiçək yanlıqları qaidəsində ətraf tərəfdən bir 

ədəd xarici tüksüz ballıq vardır. O, bəzən tüklü də olur. 

Kasa yuxarı kənarları düz yaxud dalğalıdır, beş çıxışı var-

dır. Kasanın qaidəsində xarici tərəfdən çiçək yanlıqlarının əsası 

arasında tüksüz ballıq vardır (daxili, çiçəkdən kənar ballıq). 

Çiçək daxili ballıqlar əksərən tüklü olur. 

Tac iridir, limonu-sarı rəngdədir, nadir hallarda krem 

rəngli olur. Ləçəklərin əsasında moruq rəngində antosian ləkəsi 
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var. Müxtəlif forma və növlərdə bu rəngin çoxluğu və in-

tensivliyi müxtəlif olur. Nadir hallarda antosian olmur. Ləçəklər 

öz kənarları vasitəsilə bir-birini çox möhkəm örtür, bunun 

nəticəsində tacın qatı çox geniş açılmır. 

Dişi və erkək tozcuqlar intensiv sarı rəngdə, çox nadir hal-

larda krem rəngində olur. 

Qoza formasına görə əksər hallarda yumurtavari, konus-

vari, uzadılmış sivri, nadir hallarda qısaldılmış yumru, oval 

formada olur. Qozada qərzəyin və yuvanın miqdarı 3-4 ədəd 

olur.  

Beş dilimli qozalara bu növ pambıqlarda çox nadir rast gə-

linir və tək-tək bir neçə kolda ola bilər. Qozanın üzəri xaricdən, 

gözlə görünən parlaq qara nöqtələrlə örtülü, rəngi tünd-yaşıl 

olur. Qərzəyin daxilindəki yalançı arakəsmələrdə bərk tüklər 

vardır, bəzən də olmur. Yetişmiş qozalar yaxşı çatlayır və 

qərzəklər asan aralanır. Ucları isə G.hirsutuma nisbətən az əyilir. 

Uçağan çiyidi bir az düzgün olmayan yumurtavari for-

madadır. Tüksüzdür, az miqdarda lifaltlığı mikropil və halazanın 

qurtaracağında olur. Nadir hallarda, lifaltlığı ilə tam örtülmüş və 

ya tam lüt çiyidə rast gəlmək olur. Lifaltlığı  ağ, müxtəlif çalarlı 

qonur və zümrüd rəngli olur. 

Lifi uzundur, əksər hallarda nazikdir, zərifdir, ipəkvaridir, 

möhkəmdir və elastikdir. Lakin, bəzi formalarda və sortlarda o, 

kobuddur, qalındır, tüklüdür. Lif adətən sarı rəngin müxtəlif 

çalarlarına malikdir. Nadir hallarda tam ağ rənglidir, bəzən 

qonur və tünd qırmızı-qonur rəngli də olur.  

 

5.10. AzETPĠ-nin pambıq sortları 

 

3038. Bu sort respublikamız da 1976-cı ildə 

rayonlaşdırılmışdır. Sortun müəllifləri Ə.M.Hüseynov, 

N.H.Yusibovadır. 
Sortun mənşəyi. Sort tezyetişən 2684x2680 pambıq sort-

larının çarpazlaşdırılmasından alınan hibrid nəslindən təkrar seç-

mə yolu ilə alınmışdır. Ortalifli G.hirsutum L. növünə aiddir 

(şəkil 30). 
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Kolu yığcamdır, hündürlüyü 90-100 sm-dir. 

Gövdəsi yoğun və möhkəmdir, yatmağa davamlıdır. Sort 

tezyetişən olduğundan birinci meyvə budağı 4-5-ci buğumda 

əmələ gəlir. Açıq-yaşıldır, orta dərəcədə tüklüdür, zəif 

dirsəkvaridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                        ġəkil 30. 3038  

Meyvə budaqları II tipə mənsubdur, açıq-yaşıl rəngli, orta 

dərəcədə tüklüdür. 

Monopodial budaqları 1-2 ədəddir. 

 Yarpağı tünd-yaşıldır, nisbətən xırdadır, əsas gövdə və 

budaqları üzərində 5 dilimli, bar budaqları üzərində isə 3 dilimli 

olur. Orta dərəcədə tüklüdür, dilimlənməsi zəifdir, yarpaq ayası 

düzdür. 

Qozası orta irilikdə, səthi hamar və tünd-yaşıldır, uzunsov 

formaya malikdir, iti buruncuqlu, ulduzcuqsuzdur. 

Çiçəyi orta irilikdə, ləçəyi və tozcuğu açıq-sarı rənglidir. 

Çiyidi orta dərəcədə tüklüdür, çirkli-boz rəngdədir. 1000 

ədəd çiyidin kütləsi 115-122 qramdır. 
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Vilt xəstəliyinə sirayətlənir. 3038 pambıq sortu 

respublikada əkilən sortlardan tez yetişir. Vegetasiya müddəti 

125-128 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

40-45 s/ha-dır. Müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 25-

30 s/ha, bir qozadan alınan xam-pambığın kütləsi 6,3 qramdır. 

Lifin uçağanda uzunluğu 32,5-33,0 mm, lif çıxımı 38-39%, lif 

məhsulu 11,4 s/ha-dır. 

Lifin texnoloji göstəriciləri. Lifin qırılma yükü 5,0 qq, 

xətti dolğunluğu 5200-5300 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 25,5-

26,0 qq/teks, ştapel uzunluğu 32/33 mm-dir. 

3038 pambıq sortunun lifi kobud olduğu üçün toxuculuq 

sənayesində V tipə uyğundur. İntensiv bartoplama və məhsulun 

açım tempinə görə uzun ömürlü  klassik sort sayılır. 

Becərmə texnologiyası. Bu sort Muğan və Şirvan bölgə-

sinin ağır torpaqlarında yüksək məhsuldarlığa malik olmuşdur. 

Əkilməsi üçün münbit və yaxşı hamarlanmış torpaq götürül-

məlidir. 

Dondurma şumu 2 yaruslu və ya ön kotançıqlı kotanla apa-

rılmaqla, noyabr ayının axırı və ya dekabrın əvvəlinədək başa 

çatdırılmalıdır. Bu sortun əkini üçün qış aratı edilməli və səpin 

qabağı becərməyə qədər nəmliyi saxlamaq üçün sahə ma-

lalanmalıdır. Səpin qabağı becərmə işləri başa çatdıqdan sonra 

torpaqda temperatur 14-16
o 
C olduqda aprel ayının 10-20-i səpin 

aparılmalıdır. 

Səpin zamanı toxumlar 4-5 sm dərinliyə basdırılır. Adi tor-

paqlarda bitki sıxlığı 90-100 min, ağır torpaqlarda isə 120-140 

min nəzərdə tutulur.  

Vegetasiya dövründə 4 kultivasiya, 3 dəfə ketmənləmə və 

2 dəfə yemləmə gübrəsi verilməlidir. 70-70-65 suvarma reji-

mində çiçəkləmə fazasında suvarmaya başlamaq lazımdır. 

Hektara gübrə norması bölgələr üzrə aşağıdakı kimidir: 

Mil-Qarabağda azot 120-150 kq, fosfor 150 kq, kalium 50 

kq. 

Şirvan-Mil bölgələrində azot 120-150 kq, fosfor 150-180 

kq, kalium 50 kq. 
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Qərb bölgəsində azot 120-150 kq, fosfor 100-150 kq, 

kalium 50 kq. 

Bütün zonalarda fosforun 80%-i, kaliumun hamısı dondur-

ma şumuna, azot gübrəsinin  40%-i səpinqabağı, qalanı isə 

yemləmə zamanı verilir. 

 I vegetasiya suvarmasına çiçəkləmə başlayandan sonra 

başlanmalıdır. Suvarma arasındakı vaxt Mil-Qarabağ, Şirvan və 

Qərb bölgəsində 15-16 gün, Muğan-Salyan bölgəsində isə 18-20 

gün olmalıdır. Kollarda 15-16 ədəd meyvə budağı əmələ 

gəldikdə avqust ayının 5-nə qədər kimyəvi və ya mexaniki 

ucvurma başa çatdırılmalıdır.  

AzNĠXĠ-33. Bu sort respublikamızda 1989-cu ildə 

rayonlaşdırılmışdır. Sortun müəllifləri N.N.Kazımov, 

X.T.Məmmədovadır. 
Sortun mənşəyi. Sort 2272x2018 pambıq sortlarının 

hibridləşdirilməsindən alınan formaların nəsilləri üzrə çox 

təkrarlı seçmə yolu ilə alınmışdır. Ortalifli G.hirsutum L. 

növünə aiddir (şəkil 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 31. AzNĠXĠ-33 

Kolu 100-110 sm hündürlükdə, yığcam, ensiz piramida 

formalıdır.  
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Gövdəsi orta yoğunluqda, möhkəmdir, yatmağa davamlı-

dır. 

Meyvə budaqları I-II tipə aiddir və nisbətən iti bucaq 

şəklində əmələ gəlir. 

Monopodial budaqları 1-2 ədəd olur və simpodial budaq-

lara nisbətən iti bucaq altında əmələ gəlir.  

Yarpaqları orta irilikdə, 5 dilimli, açıq-yaşıl rəngdədir. 

Yarpaq ayasının kənarları qırçınlıdır. 

Çiçəyi orta irilikdə, qədəh formalı, tozcuğu açıq-sarı rəng-

dədir. 

Qozası orta irilikdə, yumurtavari, iti buruncuqlu və zəif ul-

duzcuqludur. 

Çiyidi nisbətən xırdadır, az tüklü, çirkli-zümrüd rəngdədir. 

1000 ədəd toxumun çəkisi 105-110 qramdır. 

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlı sortdur. Tezyetişən ol-

maqla vegetasiya müddəti 130 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 50 

s/ha-dır, müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 30 s/ha, 

bir qozadan alınan xam-pambığın kütləsi 5,6-6,0 qramdır. Lifin 

uçağanda uzunluğu 34 mm, lif çıxımı 37,0 %, lif məhsulu 11,1 

s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,7 qq, xətti 

dolğunluğu 5850 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 27,5 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 33/34 mm-dir. 

AzNİXİ-33 sortu lifin texnoloji keyfiyyətinə görə V tipin 

təlabatını ödəyir. 

Becərmə texnologiyası. Dondurma şumu noyabrda aparıl-

malıdır. Sahə səpin qabağı malalanmalı və yaxşı hamar-

lanmalıdır. Səpinə orta temperatur 12-13
o 

C olduqda başlamaq 

lazımdır. Bu müddət Muğan-Salyan və Şirvan bölgələrində 

aprelin birinci, Mil-Qarabağ bölgələrində isə ikinci ongünlüyə 

təsadüf edir. 

Toxum arat olunmuş sahələrdə ağır qranulometrik tərkibli 

torpaqlarda 4 sm, yüngül torpaqlarda 5 sm dərinliyə, səpsuvar  
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olunacaq sahələrdə isə 3-4 sm dərinliyə basdırılır. Səpin bütün 

bölgələrdə aprelin 25-də başa çatmalıdır. 

Cərgəarası 60 sm olan əkinlərdə becərmələri 40-45 sm 

enində aparmaq lazımdır. Kultivatorun kənar işçi orqanları 6-8 

sm, orta işçi orqanları isə 12-14 sm dərinliyə quraşdırılmalıdır. 

Birinci kompleks becərmə mayın 15-nə kimi qurtarmalıdır. 

Seyrəltmə cərgəarası 60 sm olan əkinlərdə 12-15 sm-də bir 

bitki, 90 sm-lik əkinlərdə isə 8-10 sm-də bir bitki saxlanılır.  

Gübrə verilərkən fosforun illik normasının 80%-i şum 

altına, 20%-i isə səpinlə birlikdə və çiçəkləmə mərhələsində 

yemləmə şək- lində verilir. Azot gübrəsinin  40%-i səpin qabağı, 

digər hissəsi qönçələmə mərhələsində verilməlidir. Bu 

mərhələdə kalium gübrəsi də verilməlidır. Mineral gübrələr 

olmadıqda şum altına 20 t peyin verilməsi məsləhətdir. 

Yüksək məhsul almaq üçün Muğan-Salyan bölgələrində 

hektara 150-160 kq azot, 120-130 kq fosfor və 50-70 kq kalium 

tələb olunur. Suvarma 70-75-65 (4 su) rejimində, kütləvi 

çiçəkləmə mərhələsindən  əvvəl başlanmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində hektara 200-250 kq azot, 160-170 

kq fosfor və 80-90 kq kalium tələb olunur. Bu bölgədə suvarma 

70-75-65 (4 su) rejimində, çiçəkləmə mərhələsində başlanır. 

Şirvan bölgəsində hektara 180-190 kq azot, 130-140 kq 

fosfor, 70-80 kq kalium gübrəsi vermək lazımdır. Suvarma arası 

müddət 18-20 gün olmalıdır. 

Bitkilərin ucunun vurulması kolda 13-15 ədəd barəmələ 

gəldikdə aparmaq məsləhətdir. 

Muğan-395 . Muğan-395 sortu 1989-cu ildə 

rayonlaşdırılmışdır. Sortun müəllifi N.Z.Ələkbərovdur.                                                                  
Sortun mənşəyi. Sort Muğan 355x3312 sortlarının hibrid-

ləşməsindən alınan nəsildən çox təkrarlı istiqamətli seçmə yolu 

ilə alınmışdır. Muğan-395 pambıq sortu ortalifli G.hirsutum L. 

növünə aiddir (şəkil 32). 

Kolu yığcam, piramida şəkillidir, hündürlüyü 100-110 sm-

dir. 

Gövdəsi orta dərəcədə tüklü, yatmağa qarşı davamlıdır. 
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Meyvə budağı I-II tip budaqlanmaya aiddir. 1-ci bar 

budağı 5-6-cı buğumda olur. 

Monopodial budaqları 1-2 ədəddir. 

Yarpaqları orta böyüklükdə, açıq-yaşıl rəngdə olub, 5 di-

limlidir. 

Çiçəyi orta böyüklükdə, ləçəkləri və tozcuqları sarı-krem 

rəngindədir. 

Qozası iri yumurtavari, küt buruncuqlu, ulduzcuğu yoxdur. 

Çiyid boz rəngdə, tüklə örtülü olub, 1000 ədədinin mütləq 

çəkisi   120-122 qramdır. 

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlıdır. Vegetasiya müddəti 

128-130 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

hektardan 40-45 sentnerdir, müsabiqəli sort sınağında orta məh-

suldarlıq 30,0 s/ha olmuşdur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 32. Muğan-395 

 

Bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi 6,0 qramdır. 

Lifin uçağanda uzunluğu 34,5 mm, lif çıxımı 37,0%, lif məhsulu 

11,1 s/ha-dır. 
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Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,7 qq, xətti 

dolğunluğu 5800 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 27,5 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 34/35 mm-dir. 

Muğan-395  sortu IV tip lif keyfiyyətinə malikdir. 

Becərmə texnologiyası. Dondurma şumu noyabrda aparıl-

malıdır. Sahə səpin qabağı malalanmalıdır. Səpinə havada 12-

13
o 

C temperatur olduqda başlamaq lazımdır. Bu müddət 

Muğan-Salyan və Şirvan bölgələrində aprelin birinci, Mil-

Qarabağ bölgələrində isə ikinci ongünlüklərinə təsadüf edir. 

Arat olunmuş sahələrdə ağır qranulometrik tərkibli tor-

paqlarda toxum 4 sm, yüngül torpaqlarda 5 sm, səpsuvar olu-

nacaq sahələrdə 3-4 sm dərinliyə basdırılmalıdır. Səpin bütün 

bölgələrdə aprelin 25-də başa çatmalıdır. 

Becərmələr cərgəarası 60 sm olan əkinlərdə 40-45 sm, 90 

sm-lik əkinlərdə isə 70-75 sm enində aparılır. Kultivatorun kə-

nar işçi orqanları  6-8 sm, orta işçi orqanları isə 12-14 sm də-

rinliyə nizamlanmalıdır. Birinci kompleks becərmə mayın 15-nə 

kimi qurtarmalıdır. 

Seyrəltmə cərgəarası 60 sm olan əkinlərdə 12-15 sm-dən 

bir  bitki, 90 sm-lik əkinlərdə isə 8-10 sm-dən bir bitki 

saxlanılır. 
Gübrə verilərkən fosforun illik normasının 80%-i şum altına, 

20%-i isə səpinlə birlikdə və çiçəkləmə mərhələsində yemləmə şəklin-

də verilir. Azot gübrə normasının 40%-i səpin qabağı, digər hissəsi 

qönçələmə mərhələsində verilməlidir. Bu mərhələdə kalium gübrəsi 

də verilməlidır. Mineral gübrələr olmadıqda şum altına hektara 20 ton 

peyin verilməsi məsləhətdir. 

Yüksək məhsul almaq üçün Muğan-Salyan bölgəsində 

hektara 150-160 kq azot, 120-130 kq fosfor və 50-70 kq kalium 

tələb olunur. Suvarma rejimi 70x75x65 (4 su) sxemində, kütləvi 

çiçəkləmə mərhələsindən əvvəl aparılmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində hektara 200-250 kq azot, 160-170 

kq fosfor və 80-90 kq kalium tələb olunur. Bu bölgədə suvarma 

70x75x65 (4 su) rejimində, çiçəkləmə mərhələsində başlanır. 

Şirvan bölgəsində hektara 180-190 kq azot, 130-140 kq 

fosfor və 70-80 kq kalium gübrəsi vermək lazımdır. Suvarma 
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70x70x65 (3 su) sxemində aparılır. Suvarma arası müddət 18-20 

gün olmalıdır. 

Bitkilərin ucunun vurulması kollarda 13-15 ədəd bar 

budağı əmələ gəldikdə aparmaq məsləhətdir. 

AzNĠXĠ-104. Bu sort respublikamızda 1994-cü ildə 

rayonlaşdırılmışdır. Sortun müəllifləri T.Q.Mahmudov, 

F.X.Məmmədov və b. Respublikamızda 2000-ci ilə kimi 61100 

ha sahədə əkilib. 
Sortun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri. Vegetasiya 

müddəti 130 gün, məhsuldarlığı 32,1 s/ha, 1 qozanın çəkisi 6,3 

q, lif çıxımı 35,3%, lifin uzunluğu 35,5 mm, lifin qırılma yükü 

4,6 qq, lifin xətti dolğunluğu 6350 m/teks, lifin qırılma uzunluğu 

29,2 qq/teks, viltlə sirayətlənmə 15%-dir (şəkil 33). 

IV tip lif keyfiyyətinə malikdir. 

      Məhsulun açım tempinə görə digər sortlardan fərqlənir. 

Açım eyni vaxtda olduğundan məhsulun tez və itkisiz yığılma-

sına imkan verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 33. AzNĠXĠ-104 

 

Becərmə texnologiyası. Vaxtında və düzgün aparılmış 

dondurma şumu məhsuldarlığın əsas amillərindən olduğuna görə 

dekabr 
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ayının 10-a kimi başa çatdırılmalıdır. Əgər əsas şum yoncadan 

sonradırsa onda oktyabr ayının 20-dək üzləmə, dekabrın 1-ci 

ongünlüyündə isə şum aparılmalıdır. Üzləmə zamanı yoncanın 

kök boğazı 8-10 sm dərinlikdə kəsilməlidir. Yanvarın 15-dək 

arat aparılmalıdır. Şumla arat arasında 20 gün fasilə verilməlidir. 

Əgər torpağın su saxlama qabiliyyəti pisdirsə və ya qum-

saldırsa onda torpaq yaz aratına qoyulmalıdır. Yaz aratının 

aparılma müddəti mart ayının 15-dən, aprel ayının 5-nə kimidir. 

Pambıq altından çıxmış sahələr 28-30 sm, yonca altından çıxmış 

sahələr isə birinci il 32-35 sm, ikinci il isə 22-24 sm dərinliyində 

iki yaruslu və ön kotancıqlı kotanla dondurma şumu 

aparılmalıdır.  
Səpin qabağı becərmə zamanı «ziq-zaq» və ya yerli ağır mala-

dan istifadə edilməklə sahə tam hamarlanmalıdır. Aqrotexniki qay-

dalara düzgün əməl edilməsi toxumun normal çıxışına, nəmliyin it-

məməsinə və alaq otlarının 60-70% məhvinə səbəb olur. 

Torpaqda temperatur 12-14
o 

C olduqda respublikanın qərb böl-

gəsində aprelin 20-25-dək, Mil-Qarabağ bölgəsində aprelin 15-20-dək, 

Şirvan, Muğan-Salyan bölgəsində isə aprelin 5-10-dək səpin aparılma-

lıdır. Ümumiyyətlə, aprel ayının 25-dək səpin başa çatdırılmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində səpin zamanı alaq otlarına qarşı 

zolaq üsulu ilə herbisid verilməlidir. 

Səpindən 12-14 saat əvvəl toxumlar nəmləndirilir, həmçi-

nin xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlanır. 

Arat olunmuş torpaqlarda toxumlar 4 sm, yüngül torpaq-

larda 5 sm, səpsuvar olduqda isə 3-4 sm dərinliyə basdırılır. 

Səpin norması hektara tüklü toxumlarda 70-80 kq, lütlən-

miş toxumlarda isə 30-35 kq olmaqla hər metrə 40-45 ədəd to-

xum səpilir. 

Tam cücərtilər alındıqdan 5-7 gün sonra becərmələr baş-

lanır. 

Cərgəaralarının becərilməsi 60 sm-lik əkinlərdə 40-45 sm, 

90 sm-lik əkinlərdə isə 70-75 sm enində aparılır. 

Kultivatorun kənar işçi orqanları bitkilərdən 8-10 sm aralı 

6-8 sm dərinliyə, orta işçi orqanları isə 12-14 sm dərinliyə 

quraşdırılır. 
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Cərgəaraları 90 sm olan əkinlərdə isə bu dərinlik 10-12 və 

16-18 sm təşkil edir. Kultivasiyaların  aparılması arasındakı 

müddət 22-25 gün olmalıdır. 

Ketmənləmə 5-6 sm dərinlikdə aparılmalıdır. May ayının 

15-dək  I-ci  kompleks becərmə başa çatmalıdır. 

   Seyrəltmə 60 sm-lik əkinlərdə 12-15 sm-dən bir bitki (hek-

tarda 100-120 min), 90 sm-lik əkinlərdə isə 8-10 sm-dən bir 

bitki (120-140 min) saxlanmalıdır. Ağır torpaqlarda bu miqdarı 

10-15% artırmaq olar. 

Fosfor gübrəsinin 80%-i dondurma şumu altına, yerdə qa-

lanı isə səpinlə birgə və ya qönçələmə dövrünədək verilməlidir. 

Azot gübrəsinin 40%-i səpin qabağı becərmədə, qalanı 

çiçəkləmə fazasınadək verilir. Kalium gübrəsinin şum altına 

verilməsi məsləhətdir. Mineral gübrələr olmadıqda dondurma 

şumu altına hektara 25 ton üzvi gübrə kimi peyin verilməli və 

yaxud aralıq paxlalı bitkilərdən  payızlıq noxud, soya və s. 

əkilməsi məsləhətdir. 

Qərb bölgələrində sələf yonca olduqda azot 75-100 kq,  

fosfor 100-120 kq, sonrakı illərdə isə əksinə, azot çox, fosfor az 

tələb olunur. 65-70-65 suvarma rejimində çiçəkləmədən əvvəl 

suvarmaya başlanılır. 

Şirvan bölgəsində azot 160-200 kq, fosfor 130-165 kq, 

kalium 80-100 kq verilməli, 65-70-65 suvarma rejimində 

çiçəkləmə fazasından əvvəl suvarılmalıdır. 
Mil-Qarabağ bölgəsində azot 120-160 kq, fosfor 85-110 kq, ka-

lium 60-80 kq tələb olunmaqla 70-70-65 suvarma rejimində suvar-

maya  başlanmalıdır. 

Muğan-Salyan bölgəsində verilən gübrə müvafiq olaraq 150-

160 kq, 120-130 kq, 50-70 kq təşkil edir. Bu bölgə üzrə suvarma çi-

çəkləmə fazasından əvvəl 70-70-65  rejimində aparılır. 

Pambıq kollarında 13-15 və ya 16-18 ədəd meyvə budağı 

olduqda, yaxud hər kolda 3-4 ədəd normal qoza olduqda (avqust 

ayının 5-dək) kimyəvi və ya mexaniki ucvurma aparılmalıdır. 

  Hektara 75 q 5%-li PİKS və ya 250 q t.e.m. 60% TUR pre-

paratı 250-300 litr suda həll edilib, OBX-28 və ya əl çiləyici ilə 

sahəyə çilənir. 
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AzNĠXĠ-170. Bu sort 1994-cü ildə respublikamızda  

rayonlaşdırılıb. Sortun müəllifləri N.N.Kazımov, X.T.Məmməd-

ova, T.K.Bürcəliyeva, M.Ə.Rzayevadır. Respublikamızda 2000-

ci ilə kimi 91500 hektar sahədə əkilib. 
Sortun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri. Vegetasiya 

müddəti 135 gün, məhsuldarlığı 35,4 s/ha, 1 qozanın çəkisi 6,5 

q, lif çıxımı  35,7%, lifin uzunluğu 34,5 mm, lifin qırılma yükü 

4,7 qq, lifin xətti dolğunluğu 6220 m/teks, lifin qırılma uzunluğu 

29,2 qq/teks, viltlə sirayətlənmə 13%-dir. IV tip lif keyfiyyətinə 

malikdir (şəkil 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ġəkil 34. AzNĠXĠ-170 

Becərmə texnologiyası. Vaxtında və düzgün aparılmış 

dondurma şumu məhsuldarlığın artırılmasında əsas amillərdən 

biri olduğu üçün şum dekabr ayının 10-a kimi başa 

çatdırılmalıdır. Əgər yoncadan sonradırsa, oktyabr ayının 20-

dək üzləmə, dekabrın1-ci ongünlüyündə isə şum aparılmalıdır. 

Üzləmə zamanı yoncanın kök boğazı 8-10 sm dərinliyində 

kəsilməli sonra isə şumlanmalıdır. Yanvarın 15-dək arat apa-

rılmalıdır. Şumla arat arasında 20 gün fasilə verilməlidir. Əgər 

torpağın su saxlama qabiliyyəti pisdirsə və ya torpaq qu-

msaldırsa torpaq yaz aratına qoyulmalıdır. Yaz aratının aparılma 
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müddəti mart ayının 15-dən aprel ayının 5-ə qədərdir. Pambıq 

altından çıxmış sahələr 28-30 sm, yonca altından çıxmış sahələr 

isə birinci il 32-35 sm, ikinci il 22-24 sm dərinlikdə iki yaruslu 

və ön kotancıqlı kotanla dondurma şumu aparılmalıdır. 

Səpin qabağı becərmə zamanı «ziq-zaq» və ya yerli ağır 

maladan istifadə edilməklə sahə tam hamarlanmalıdır. Aqrotex-

niki qaydalara düzgün əməl edilməsi toxumun normal çıxışına 

nəmliyin itməməsinə və alaq otlarının 60-70% məhvinə səbəb 

olur. 

Torpaqda temperatur 12-14
o 

C olduqda respublikanın qərb 

bölgəsində aprelin 20-25-də, Mil-Qarabağ bölgəsində 15-20-də, 

Şirvan, Muğan-Salyan bölgəsində isə aprelin 5-10-dək səpin 

aparılmalıdır. Ümumiyyətlə aprel ayının 25-dək səpin başa 

çatdırılmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində səpin zamanı alaq otlarına qarşı 

zolaq üsulu ilə herbisid verilməlidir. Səpindən 12-14 saat əvvəl 

toxumlar nəmləndirilir, həmçinin xəstəlik və zərərvericilərə 

qarşı dərmanlanır. 

Arat olunmuş torpaqlarda toxumlar 4 sm, yüngül torpaq-

larda 5 sm, səpsuvar olduqda isə 3-4 sm dərinliyə basdırılır. 

Səpin norması hektara tüklü toxumlarla 70-80 kq, 

lütlənmiş toxumlarla  30-35 kq olmaqla hər xətti metrə 

40-45 ədəd toxum səpilir. Tam cücərtilər alındıqdan 5-

7 gün sonra becərmələr başlanır. 
Cərgə aralarının becərilməsi 60 sm-lik əkinlərdə 40-45 sm, 

90 sm-lik əkinlərdə isə 70-75 sm enində aparılır. 

Kultivatorun kənar işçi orqanları bitkilərdən 8-10 sm aralı 

6-8 sm dərinliyə, orta işçi orqanları isə 12-14 sm dərinliyə 

quraşdırılır. 

Cərgə araları 90 sm olan əkinlərdə isə bu dərinlik 10-12 və 

16-18 sm təşkil edir. Kultivasiyaların aparılması arasındakı 

müddət  22-25 gün olmalıdır. 

Ketmənləmə 5-6 sm dərinlikdə aparılmalıdır. May ayının 

15-dək  I kompleks becərmə başa çatmalıdır. 
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   Seyrəltmə 60 sm-lik əkinlərdə 12-15 sm-dən bir bitki (hek-

tarda 100-120 min), 90 sm-lik əkinlərdə isə 8-10 sm-dən bir 

bitki (120-140 min) saxlanmalıdır. Ağır torpaqlarda bu miqdarı 

10-15% artırmaq olar. 

Fosfor gübrəsinin 80%-i dondurma şumu altına, yerdə qa-

lanı isə səpinlə birgə və ya qönçələmə dövrünədək verilməlidir. 

Azot gübrəsinin 40%-i səpin qabağı becərmədə, qalanı çi-

çəkləmə fazasınadək verilir. Kalium gübrəsinin şum altına veril-

məsi məsləhətdir. Mineral gübrələr olmadıqda hər hektara 25 

ton olmaqla dondurma şumunun altına üzvi gübrə kimi peyin 

verilməli və yaxud, aralıq paxlalı bitkilərdən payızlıq noxud, 

soya və s. əkilməsi məsləhətdir. 

Qərb bölgəsində sələf yonca olduqda azot 75-100 kq, fos-

for 100-120 kq, sonrakı illərdə isə əksinə azot çox, fosfor az 

tələb olunur. 65-70-65% suvarma rejimində çiçəkləmədən əvvəl 

suvarmaya başlanır. 

Şirvan bölgəsində azot 160-200 kq, fosfor 130-165 kq, ka-

lium 80-100 kq verilməli, 70-70-65% suvarma rejimində çiçək-

ləmə fazasından əvvəl suvarmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində azot 120-160 kq, fosfor 85-110 

kq,  kalium 60-80 kq tələb olunmaqla suvarma 70-70-65% 

rejimində aparılmalıdır. 

Muğan-Salyan bölgəsində isə müvafiq olaraq 150-160 kq, 

120-130 kq, 50-70 kq təşkil edir. Bu bölgə üzrə suvarılma çiçək-

ləmə fazasından əvvəl 70-70-65% rejimində aparılır. 

AzNİXİ-170 sortu fosfor gübrəsinə daha çox həssas oldu-

ğuna görə bu sortun əkinlərində bölgələr üzrə fosfor gübrəsinin 

optimal norması maksimum götürülməlidir. Birinci vegetasiya 

suvarmasına isə  çiçəkləmə müşahidə edildikdə başlanmalıdır. 

Pambıq kollarında 13-15 və ya 16-18 ədəd meyvə budağı 

yaxud, hər kolda 3-4 ədəd normal qoza olduqda avqust ayının 5-

dək kimyəvi və ya mexaniki ucvurma aparılmalıdır. 

  Hektara 75 q 5%-li PİKS və ya 250 q t.e.m. 60% TUR prepara-

tı 250-300 litr suda həll edilib, OBX-28 və ya əl çiləyicisi ilə 

sahəyə çilənir. 
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AzNĠXĠ-195. Bu sort respublikamızda 1998-ci ildə 

rayonlaşdırılmışdır. Sortun müəllifləri T.Q.Mahmudov, 

L.C.Sadıxova, F.X.Məmmədov, S.İ.Eldarov, M.İ.Kazımov, 

Q.Ə.Axundovdur. 
Sortun mənşəyi. Sort təkrar bekkross etməklə Akala 4-41x3012x 

C-4727x3273 istiqamətli seçmə yolu ilə alınmışdır. AzNİXİ-195 pam-

bıq sortu ortalifli G.hirsutum L. növünə aiddir (şəkil 35). 

Kolu yığcam, piramida şəkillidir, hündürlüyü 90-100 sm-

dir. 

Gövdəsi antosian ləkəli, zəif tüklü və yatmağa davamlıdır. 

Meyvə budaqları I-II tip budaqlanmaya aiddir. 

          Monopodial budaqları 1-2 ədəd olur. 

         Yarpaqları orta irilikdə, tünd-yaşıl rəngli, 3-5 dilimlidir. 

Çiçəyi orta irilikdə, sarımtıl krem rəngli, tozcuqları isə sarı 

rənglidir. 

       Qozası iri, yumurtavari formalı, küt uca malik, zəif ulduz-

cuqludur. 

       Çiyidin rəngi bozdur, 1000 ədəd çiyidin mütləq çəkisi 122 

qr-dır. 

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlıdır. AzNİXİ-195 sortu tez-

yetişən olmaqla vegetasiya müddəti 124 gündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 35.  AzNĠXĠ-195 

       



253 

 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

hektardan 45-50 sentner, müsabiqəli sort sınağında orta məhsul-

darlığı 31,8 s/ha, bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi 6,2 

qramdır. Lifin uçağanda uzunluğu 35,0 mm, lif çıxımı 35,6%, lif 

məhsulu 11,3 s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,9 qq, xətti 

dolğunluğu 6000 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 29,4 qq/teks, 

ştapel uzunluğu  34/35 mm-dir. IV tipin təlabatına cavab verir. 

Becərmə texnologiyası. Vaxtında və düzgün aparılmış don-

durma şumu məhsuldarlığın artırılmasında əsas amillərdən biri 

olmaqla dekabr ayının 10-a kimi başa çatdırılmalıdır. Əgər 

yoncadan sonradırsa oktyabr ayının 20-dək üzləmə, dekabrın 1-ci 

ongünlüyündə isə şum aparılmalıdır. 

Üzləmə zamanı yoncanın kök boğazı 8-10 sm dərinliyində 

kəsilməlidir. Yanvarın 15-dək arat aparılmalıdır. Şumla arat ara-

sında 20 gün fasilə verilməlidir. Əgər torpağın su saxlama 

qabiliyyəti pisdirsə və ya torpaq qumsaldırsa  yaz aratına qoyul-

malıdır. Yaz aratının aparılma müddəti mart ayının 15-dən aprel 

ayının 5-nə kimidir. Pambıq altından çıxmış sahələr 28-30 sm, 

yonca altından çıxmış sahələr isə birinci il 32-35 sm, ikinci il isə 

22-24 sm dərinliyində iki yaruslu və ön kotancıqlı kotanla 

dondurma şumu aparılmalıdır. 

Səpin qabağı becərmə zamanı «ziq-zaq» və ya yerli mala-

dan istifadə edilməklə sahə tam hamarlanır. Aqrotexniki qay-

dalara düzgün əməl edilməsi toxumun normal çıxışına, nəmliyin 

itməməsinə və alaq otlarının 60-70% məhvinə səbəb olur. 

Səpin torpaqda temperatur 12-14
o 

C olduqda respubli-

kanın qərb bölgəsində aprelin 20-25, Mil-Qarabağ bölgəsində 

15-20, Şirvan, Muğan-Salyan bölgəsində isə aprelin 15-dək apa-

rılmalıdır. Ümumiyyətlə, aprel ayının 25-dək səpin başa çat-

malıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində səpin zamanı alaq otlarına qarşı 

zolaq üsulu ilə herbisid verilməlidir. 

Səpindən 12-14 saat əvvəl toxumlar nəmləndirilir, həmçi-

nin xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlanır. 
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Arat olunmuş torpaqlarda toxumlar 4 sm, yüngül 

torpaqlarda 5 sm, səpsuvar olduqda isə 3-4 sm dərinliyə 

basdırılır. 
Səpin norması hektara tüklü toxumlarla 70-80 kq, lütlənmiş tox-

umlarla isə 30-35 kq olmaqla, hər xətti metrə 40-45 ədəd toxum səpil-

ir. 

Tam cücərtilər alındıqdan 5-7 gün sonra becərmələr başlanır. 

Cərgə aralarının becərilməsi 60 sm-lik əkinlərdə 40-45 sm, 

90 sm-lik əkinlərdə isə 70-75 sm enində aparılır. 

Kultivatorun işçi orqanları bitkilərdən 8-10 sm aralı, 6-8 

sm dərinliyə, pəncələr isə 12-14 sm dərinliyə quraşdırılır. 

Cərgə araları 90 sm olan əkinlərdə isə bu dərinlik 10-12 

sm və 16-18 sm təşkil edir. Kultivasiyaların aparılması ara-

sındakı müddət 22-25 gün olmalıdır. 

Ketmənləmə 5-6 sm dərinlikdə aparılmalıdır. May ayının 

15-dək I-ci kompleks becərmə başa çatdırılmalıdır. 
Seyrəltmə 60 sm-lik əkinlərdə 12-15 sm-dən bir bitki (hektarda 

100-120 min), 90 sm-lik əkinlərdə isə 8-10 sm-dən bir bitki (120-140 

min) saxlanılmalıdır. Ağır torpaqlarda bu miqdarı 10-15% artırmaq 

olar. 

Fosfor gübrəsinin 80%-i dondurma şumu altına, yerdə qalanı isə 

səpinlə birlikdə və ya qönçələmə dövrünədək verilməlidir. 

Azot gübrəsinin 40%-i səpin qabağı becərmədə, qalanı çiçəklə-

mə fazasınadək verilir. Kalium gübrəsinin şum altına verilməsi məslə-

hətdir. Mineral gübrələr olmadıqda dondurma şumunun altına  hektara 

25 ton peyin verilməli və yaxud aralıq paxlalı bitkilərdən payızlıq no-

xud, soya və s. əkilməsi məsləhətdir. 

Qərb bölgəsində sələf yonca olduqda azot 70-75, fosfor 

100-120 kq, sonrakı illərdə isə əksinə azot çox, fosfor az tələb 

olunur. 65-70-65% suvarma rejimində, çiçəkləmədən əvvəl 

suvarmaya başlanılır. 

Şirvan bölgəsində azot 160-200 kq, fosfor 130-165 kq, ka-

lium 80-100 kq verilməli, 65-70-65% suvarma rejimində çiçək-

ləmə fazasından əvvəl suvarılmalıdır. Mil-Qarabağ bölgəsində 

azot 120-160 kq, fosfor 85-110 kq, kalium 60-80 kq tələb 

olunmaqla suvarma 70-70-65% rejimində suvarmaya başla-

nılmalıdır. 
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Muğan-Salyan bölgəsində bu miqdar müvafiq olaraq 150-160 

kq, 120-130 kq, 50-70 kq təşkil edir. Bu bölgə üzrə suvarma çiçəklə-

mə fazasından əvvəl 70-70-65% rejimində aparılır. 

Pambıq kollarında 13-15 və ya 16-18 ədəd meyvə budağı yaxud 

hər kolda 3-4 ədəd normal qoza olduqda avqust ayının 5-dək kimyəvi 

və ya mexaniki ucvurma aparılmalıdır. 

75 q 5%-li PİKS və ya 250 q t.e.m. 60%-li TUR preparatı 250-

300 litr suda həll edilib OBX-28 və ya əl çiləyicisi ilə sahəyə çilənir. 

Gəncə-2. Gəncə-2 pambıq sortu 2002-ci ildə 

rayonlaşdırılıb. Sortun müəllifləri Ə.Ə.Tağıyev, M.Ə.Rzayeva, 

Ş.M.Əliyevdir.  
Sortun mənşəyi. Sort təcrübi mutagenez metodu ilə 

Mutant-24/6  formasından çox təkrarlı istiqamətli seçmə yolu ilə 

alınmışdır. Gəncə-2 pambıq sortu ortalifli G.hirsutum L. növünə 

aiddir (Şəkil 36). 

Kolu yığcam, piramida şəkillidir, hündürlüyü 100-120 sm-

dir. 

Gövdəsi qabırğalı və möhkəmdir, nisbətən az tüklüdür. 

Meyvə budaqları I-II tip budaqlanmaya aiddir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 36. Gəncə-2 

 Monopodial budaqları 1-2 ədəd olur. 

 Yarpaqları orta irilikdə, açıq-yaşıl rəngli, az tüklü, 3-5 di-

limlidir. 
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Çiçəyi orta böyüklükdə, açıq-sarı rəngli, gövdəsində xal 

yoxdur. 

Qozası iri, forması ovalvari, səthi hamar və tünd-yaşıl 

rəngli, buruncuğu küt, ulduzcuğu zəif görünür. 

Çiyidin üzəri lifaltlığı ilə ortülü olub, rəngi bozdur. 1000 

ədəd çiyidin mütləq çəkisi 115-120 qramdır. 

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlı sortdur. Gəncə-2 pambıq 

sortu tezyetişən olmaqlavegetasiya müddəti 130 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

50-55 s/ha-dır. Müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 

30,2 s/ha, bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi 6,6 qramdır. 

Lifin uçağanda uzunluğu 36,1 mm, lif çıxımı 37,7%, lif məhsulu 

1,4 s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 5,0 qq, xətti 

dolğunluğu 5930 m/teks, nisbi qırıma uzunluğu 29,4 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 34/35 mm-dir. Gəncə-2 pambıq sortu IV tipin 

təlabatına cavab verir. 

Becərilmə bölgələri və sələfləri. Muğan-Salyan, Şirvan və 

Mil-Qarabağ bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Yonca və 

taxıl bitkilərindən sonra səpilməsi tövsiyə olunur. 

Səpinə havada temperatur 12-13
o 

C olduqda başlamaq 

lazımdır. Bu müddət aprelin birinci və ikinci ongünlüyünə 

təsadüf edir. 

Səpin norması hektara 60-80 kq-dır. Bitki sıxlığı hektara 

90-110 min bitki saxlanmalıdır. 

Gübrə norması Gəncə-2 pambıq sortu intensiv tipli oldu-

ğundan onun əkinlərindən yüksək məhsul almaq üçün bütün böl-

gələrdə azot, fosfor, kalium gübrələrinin maksimum norma-

larından istifadə edilməlidir. Bütün bölgələrdə fosforun 80%-i, 

kaliumun hamısı dondurma şumu altına, azot gübrəsinin 40%-i 

səpin qabağı, qalanı isə yemləmə zamanı verilir. 

Suvarma rejimi. 70-75-65 (4 su) sxemində, kütləvi çiçək-

ləmə mərhələsindən əvvəl başlanmalıdır. Suvarmalar arasında 

vaxt 15-18 gün olmalıdır. 
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Bitkilərin ucunun vurulması. Kollarda 13-15 ədəd bar 

budağı əmələ gəldikdə aparmaq məsləhətdir. Ucvurma axırıncı 

vegetasiya suyundan əvvəl aparıldıqda çox səmərəli olur. 

Gəncə-8. Gəncə-8 pambıq sortu 2002-ci ildə 

rayonlaşdırılmışdır. Sortun müəllifləri N.N.Kazımov, 

X.T.Məmmədova, S.S.Süleymanova, T.K.Bürcəliyeva, 

R.İ.Nəbiyevdir.  

Sortun mənşəyi. Sort uzaq növarası 3038 və S-6029 

sortlarının çarpazlaşmasından alınan formaların nəsilləri üzrə 

çox təkrarlı seçmə yolu iləalınmışdır. Ortalifli G.hirsutum L. nö-

vünə aiddir (şəkil 37). 

Kolu ümumi görünüşünə görə ana forması 3038 pambıq 

sortunu xatırlatsada qozasının iriliyi, yarpağının nisbətən iri 

açıq-yaşıl və ətli olması ilə kəskin fərqlənir. Kolu yığcamdır, 

orta hündürlüyü 90-100 sm-dir. 

Gövdəsi zəif tüklü, zəif antosian ləkəlidir. 

Meyvə budaqları 1-1,5 tip budaqlanmaya aiddir. 

Monopodial budaqları 2 ədəddir. 

Yarpağı orta irilikdə, tüksüz, açıq-yaşıl, 3-5 dilimlidir. 

Qozası orta irilikdə, uzunsov, solğun-yaşıl, səthi hamar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 37. Gəncə-8 
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4-5 dilimli, uc hissəsi kütdür. 

Çiçəyi iridir, sarımtıl rəngdədir. Ləçəkləri və tozcuqları 

sarı- krem rəngdədir. 

Çiyidi çirkli zümrüdü rəngdədir. 1000 ədəd çiyidin mütləq 

çəkisi 117 qramdır. 

Vilt xəstəliyinə və zərərvericilərə qarşı nisbətən davamlı 

sortdur. Gəncə-8 pambıq sortu tezyetişən sortlar qrupuna aid ol-

maqla vegetasiya müddəti 134 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

50-55 s/ha-dır, müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 30,0 

s/ha, bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi 6,5 qramdır. Lifin 

uçağanda uzunluğu 34,4 mm, lif çıxımı 36,1%, lif məhsulu 10,4 

s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,7 qq, xətti 

dolğunluğu 6320 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 29,6 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 34/35 mm-dir. 

 Gəncə-8 pambıq sortunun lifinin texnoloji keyfiyyəti IV 

tipin təlabatına cavab verir. 

Sortun becərilmə aqrotexnikası. Gəncə-8 sortunun 

Muğan-Salyan və Mil-Qarabağ bölgələrində əkilməsi tövsiyə 

olunur. 

Optimal səpin müddəti aprel ayının ikinci ongünlüyüdür. 

Bitki sıxlığı hektarda 90-100 min olmalıdır. 

Qida rejimi. Sort mineral gübrələrə, xüsusi ilə azot güb-

rəsinə çox həssaslıq göstərir. Ona görə də sələfdən asılı olaraq 

bölgələr üçün optimal gübrə normalarında yüksək məhsul 

yetişdirilə bilər. 

Suvarma rejimi. Sort üçün əlverişli 65-70-65 (üç su) su-

varma rejimidir. Birinci suvarma çiçəkləmə fazası ərəfəsində 

aparılmalıdır. Torpağın su tutumundan asılı olaraq suvarmalar 

arası müddət 14-17 gündən çox olmamalıdır. 

Ucvurma bitkilərdə 12-14 meyvə budaqları əmələ gəldik-

də, axırıncı vegetasiya suyundan əvvəl aparıldıqda çox səmərəli 

olur. 

Sələf Gəncə-8 pambıq sortu üçün əlverişli yonca, tərəvəz, 

paxlalı və pambıq bitkiləridir. 
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Gəncə-80. Gəncə-80 pambıq sortu respublikamızda 

2006-cı ildə rayonlaşdırılıb. Sortun müəllifləri N.N.Kazımov, 

S.S.Süleymanova, R.İ.Nəbiyev, K.A.Bayramovdur.   
Sortun mənşəyi. Sort G.hirsutum L. növünə mənsub olan, 

Gəncə-17 pambıq sortundan istiqamətli seçmə yolu ilə yaradıl-

mışdır (şəkil 38). 

Gövdəsi yoğun, yatmağa qarşı davamlı, zəif tüklüdür. Bu-

daqlanması 1-1,5 tiplidir. 

Qozası orta irilikdə, forması yumurtavaridir, məhsulu tö-

külmür. Bir qozada xam pambığın kütləsi  5,8 qr-dır. 

Kolu orta hündürlükdə (110 sm), yığcam, piramida forma-

lıdır. 

Monopodial budaqları 1 ədəddir. 

Toxumu orta irilikdə, orta dərəcədə tüklüdür, kül rənglidir. 

1000 ədəd toxumun kütləsi 120 qramdır. 

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlı sortdur. 

Təsərrüfat göstəriciləri.Tezyetişəndir, vegetasiya müddəti 

119 gündür, Gəncə-80 pambıq sortunun potensial məhsuldarlığı 

45-50s/ha- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ġəkil 38. Gəncə-80 
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dır, müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 30,4 s/ha-dır. 

Lifin uçağanda uzunluğu 34,5 mm, lif çıxımı 34,3%, lif məhsulu 

10,4 s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,7 qq, xətti 

dolğunluğu 6000 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 29,2 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 33/34 mm-dir. 

Gəncə-80 pambıq sortunun lifinin texnoloji keyfiyyəti IV 

tipin təlabatına cavab verir. 

Becərmə texnologiyası. Vaxtında və düzgün aparılmış don-

durma şumu məhsuldarlığın artırılmasında əsas amillərdən biri 

olmaqla dekabr ayının 10-a kimi başa çatdırılmalıdır. Əgər 

yoncadan sonradırsa oktyabr ayının 20-dək üzləmə, dekabrın 1-ci 

ongünlüyündə isə şum aparılmalıdır. Üzləmə zamanı yoncanın 

kök boğazı 8-10 sm dərinliyində kəsilməlidir. Yanvarın 15-dək 

arat aparılmalıdır. Şumla arat arasında 20 gün fasilə verilməlidir. 

Əgər torpağın su saxlama qabiliyyəti pisdirsə və ya torpaq qum-

saldırsa sahə yaz aratına qoyulmalıdır. Yaz aratının aparılma 

müddəti mart ayının 15-dən aprel ayının 5-nə kimidir. Pambıq 

altından çıxmış sahələr 28-30 sm, yonca altından çıxmış sahələr 

isə birinci il 32-35 sm, ikinci il isə 22-24 sm dərinliyində iki 

yaruslu və ön kotancıqlı kotanla dondurma şumu aparılmalıdır. 

Səpin qabağı becərmə zamanı «ziq-zaq» və ya yerli ağır 

maladan istifadə edilməklə sahə tam hamarlanır. Aqrotexniki 

qaydalara düzgün əməl edilməsi toxumun normal çıxışına, nəm-

liyin itməməsinə və alaq otlarının 60-70% məhvinə səbəb olur. 

Torpaqda temperatur 12-14
o 

C olduqda respublikanın qərb 

bölgəsində aprelin 20-25-də, Mil-Qarabağ bölgəsində 15-20-də, 

Şirvan və Muğan-Salyan bölgəsində isə aprelin 5-10-dək səpin 

aparılmalı, ümumiyyətlə aprel ayının 25-dək səpin başa 

çatdırılmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində səpin zamanı alaq otlarına qarşı 

zolaq üsulu ilə herbisid verilir. 

Səpindən 12-14 saat əvvəl toxumlar nəmləndirilir, həmçi-

nin xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlanır. 

Arat olunmuş torpaqlarda toxumlar 4 sm, yüngül torpaqlar-

da 5 sm, səpsuvar olduqda isə 3-4 sm dərinliyə basdırılır. 
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Səpin norması hektara tüklü toxumlarda 70-80 kq, lütlən-

miş toxumlarla isə 30-35 kq olmaqla hər xətti metrə 40-45 ədəd 

toxum səpilir. Tam cücərtilər alındıqdan 5-7 gün sonra becər-

mələr başlanır. 

Cərgə aralarının becərilməsi 60 sm-lik əkinlərdə 40-45 sm, 

90 sm-lik əkinlərdə isə 70-75 sm enində aparılır. Kultivatorun 

işçi orqanları bitkilərdən 8-10 sm aralı, 6-8 sm dərinliyə pəncələr 

isə 12-14 sm dərinliyə quraşdırılır. 

Cərgə araları 90 sm olan əkinlərdə isə bu dərinlik 10-12 sm 

və 16-18 sm təşkil edir. Kultivasiyaların aparılması arasında 

müddət 22-25 gün olmalıdır. 

Ketmənləmə 5-6 sm dərinlikdə aparılmalıdır. May ayının 

15-dək 1-ci kompleks becərmə başa çatmalıdır. 

Seyrəltmə 60 sm-lik əkinlərdə 12-15 sm-dən bir bitki (hek-

tarda 100-120 min), 90 sm-lik əkinlərdə isə 8-10 sm-dən bir bitki 

(120-140 min) saxlanmalıdır. Ağır torpaqlarda bu miqdarı 10-

15% artırmaq olar. 

Fosfor gübrəsinin 80%-i dondurma şumu altına, yerdə qa-

lanı isə səpinlə birgə və ya gönçələmə dövrünədək verilməlidir. 

Azot gübrəsinin 40%-i səpin qabağı becərmədə, qalanı çi-

çəklənmə fazasınadək verilir. Kalium gübrəsinin şum altına ve-

rilməsi məsləhətdir. Mineral gübrələr olmadıqda hər hektara 25 

ton olmaqla dondurma şumunun altına üzvi gübrə kimi peyin ve-

rilməli və yaxud aralıq paxlalı bitkilərdən payızlıq noxud, soya 

və s. əkilməsi məsləhətdir. 

Qərb bölgəsində sələf yonca olduqda azot 75-100 kq, fosfor 

100-120 kq, sonrakı illərdə isə əksinə azot çox, fosfor az tələb 

olunur. 65-70-65% suvarma rejimində çiçəkləmədən əvvəl 

suvarılmağa başlanılır. 

Şirvan bölgəsində azot 160-200 kq, fosfor 130-165 kq, ka-

lium 80-100 kq verilməli, 65-70-65% suvarma rejimində çiçək-

ləmə fazasından əvvəl suvarılmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində azot 120-160 kq, fosfor 85-110 

kq, kalium 60-80 kq tələb olunmaqla 70-70-65% suvarma 

rejimində suvarmaya başlanılmalıdır. 
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Muğan-Salyan bölgəsində bu miqdar müvafiq olaraq 150-

160 kq, 120-130 kq, 50-70 kq təşkil edir. Bu bölgə üzrə suvarma 

çiçəkləmə fazasından əvvəl 70-70-65% rejimində aparılır. 

Gəncə-80 sortu fosfor gübrəsinə daha çox həssas olduğuna 

görə bu sortun əkinlərində bölgələr üzrə fosfor gübrəsinin op-

timal norması maksimum götürülməlidir. Birinci vegetasiya 

suvarmasına isə bitkilərdə çiçəkləmə müşahidə edildikdə başla-

nılmalıdır. 

Pambıq kollarında 13-15 ədəd və ya 16-18 ədəd meyvə bu-

dağı olduqda, yaxud hər kolda 3-4 ədəd normal qoza olduqda 

avqust ayının 5-dək kimyəvi və ya mexaniki ucvurma aparıl-

malıdır. 75 qr 5%-li PİKS və ya 250 q, təsiredici maddə hesabı 

ilə 60%-li TUR preparatı 250-300 litr suda həll edilib OBX-28 

və ya əl çiləyicisi ilə bir hektara çilənməlidir.   

Gəncə-78. Gəncə-78 pambıq sortu 2007-ci ildə rayonlaşdırılıb.      

Sortun müəllifləri M.Ə.Rzayeva, P.M.Əyyubova, K.A.Bayramovdur. 
Sortun mənşəyi. Sort G.hirsutum L. növünə mənsub 3348 və 

3273 sortlarının çarpazlaşmasından alınan hibrid nəslindən çox təkrar-

lı istiqamətli seçmə yolu ilə alınmışdır (şəkil 39). 

Kolu orta hündürlükdə (110-120 sm), az dağınıq formalıdır. 

Gövdəsi orta dərəcədə tüklü, yatmağa qarşı davamlıdır. 

Budaqlanması 1-1,5 tiplidir. 
Qozası iri, yumurtavari, ulduzcuqludur. 

Monopodial budaqları 1-2 ədəd olmaqla zəifdir. 

Yarpağı orta irilikdə, tünd-yaşıl rəngli, 3-5 dilimlidir. 

Çiçəyi iri, açıq-sarımtıl rəngdə, tozcuqları solğun rəngdədir. 

Toxumu orta böyüklükdə, orta dərəcədə tüklüdür, kül rən-

gindədir. 1000 ədəd toxumun kütləsi 110-120 qramdır.  

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlı sortdur. Gəncə-78 

pambıq sortu tez yetişən olmaqla vegetasiya müddəti 119 

gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

45-50 s/ha-dır, müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 

31,1s/ha, bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi 7,0 qr, lifin 

uçağanda uzunluğu 34,5 mm, lif çıxımı 36,2%, lif məhsulu 11,3 

s/ha-dır. 
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Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,7 qq, xətti dol-

ğunluğu 5820 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 27,2 qq/teks, ştapel uz-

unluğu 34/35 mm-dir. 

Gəncə-78 pambıq sortu lifinin texnoloji keyfiyyətinə görə V tip-

in təlabatına cavab verir. 

Becərmə texnologiyası. Dondurma şumu noyabrda apa-

rılmalıdır. Sahə səpin qabağı malalanmalı və yaxşı hamar-

lanmalıdır. Səpinə havada gündəlik orta temperatur 12-13
o 

C 

olduqda başlamaq lazımdır. Bu müddət Muğan-Salyan və Şirvan 

bölgələrində aprelin birinci, Mil-Qarabağ bölgələrində isə ikinci 

ongünlüyünə təsadüf edir. Arat olunmuş sahələrdə ağır 

qranulometrik tərkibli torpaqlarda toxum 4 sm, yüngül torpaq-

larda 5 sm dərinliyə basdırılmalıdır. Səpsuvar olunacaq sahələr-

də isə toxum3-4 sm dərinliyə basdırılır. Səpin bütün bölgələrdə 

aprelin 25-nə kimi başa çatmalıdır. 
Cərgəarası becərmələri 60 sm əkinlərdə 40-45 sm enində apar-

maq lazımdır. Kultivatorun kənar işçi orqanları 6-8 sm, orta işçi or-

qanları isə 12-14 sm dərinliyə quraşdırılmalıdır. Birinci kompleks bec-

ərmə mayın 15-nə kimi başa çatdırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ġəkil 39. Gəncə-78 

Gübrə verilərkən fosforun illik normasının 80%-i şum al-

tına, 20%-i isə səpinlə birlikdə və çiçəkləmə mərhələsində 

yemləmə şəklində verilir. 
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Azot gübrə normasının 40%-i səpin qabağı, digər hissəsi 

qönçələmə mərhələsində verilməlidir. Bu mərhələdə kalium 

gübrəsi də verilməlidir. 

Mineral gübrələr olmadıqda şum altına 20 ton peyin veril-

məsi məsləhətdir. 

Yüksək məhsul almaq üçün Muğan-Salyan bölgələrində 

hektara 150-160 kq azot, 120-130 kq fosfor və 50-70 kq kalium 

tələb olunur. Suvarma rejimi 70-70-65 (4 su) sxemində, kütləvi 

çiçəkləmə mərhələsindən əvvəl başlanmalıdır. 

Mil-Qarabağ bölgəsində hektara 200-250 kq azot, 160-170 

kq fosfor və 80-90 kq kalium tələb olunur. Bu bölgədə suvarma 

70-75-65 (4 su) rejimində, çiçəkləmə mərhələsində başlanır. 

Şirvan bölgəsində hektara 180-190 kq azot, 130-140 kq 

fosfor, 70-80 kq kalium gübrəsi vermək lazımdır. Suvarma 65-

70-65 (3 su) rejimində aparılır. Suvarma arası müddət 18-20 gün 

olmalıdır. 

Bitkilərin ucunun vurulması kollarda 13-15 ədəd bar buda-

ğı əmələ gəldikdə aparmaq lazımdır. 

Gəncə-110. Bu sort 2008-ci ildə rayonlaşdırılmışdır. 

Sortun müəllifləri Ə.Ə.Tağıyev, D.Q.Əliyeva və M.H.Ab-

basovdur.                                                                                                           

Sortun mənşəyi. Sort təcrübi mutagenez metodu ilə formasından 

çox təkrarlı istiqamətli seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Gəncə-110 

pambıq sortu ortalifli G.hirsutum L. növünə aiddir (şəkil 40). 

Kolu yığcam, piramida şəkillidir, hündürlüyü 90-110 sm-

dir. 

Gövdəsi yoğun və möhkəmdir, yatmağa qarşı davamlıdır, 

solğun-yaşıl rəngli, nisbətən zəif tüklüdür. 

Meyvə budaqları iti bucaq altında əmələ gələrək, I-II tip 

budaqlanmaya aiddir. 

Monopodial budaqları 1-2 ədəd olur. 

Yarpaqları orta irilikdə, tünd-yaşıl rəngli, orta dərəcədə 

tüklü,  3-5 dilimlidir,  yarpaq  ayası  düzdür. 
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Çiçəyi orta irilikdə, sarımtıl rəngdədir. Ləçəkləri və toz-

cuqları sarı rəngdədir. 

Qozası iridir, səthi hamar və tünd-yaşıldır, forması uzun-

sov, yumurtavari olmaqla buruncuğu küt, ulduzcuqludur. 

Çiyidi orta böyüklükdə, orta dərəcədə tüklüdür, çirkli-züm-

rüdü rəngdədir. 1000 ədəd çiyidin çəkisi  120 qramdır. 

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlıdır. Gəncə-110 pambıq 

sortu tezyetişən olmaqla vegetasiya müddəti 118 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

50-55 s/ha-dır, müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 42,5 

s/ha, bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi 6,2 qramdır. Lifin 

uçağanda uzunluğu 36,1 mm, lif çıxımı  38,5%, lif məhsulu  

17,0 s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yükü 4,9 qq, xətti 

dolğunluğu 5980 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 29,1 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 35/36 mm-dir. Gəncə-110 pambıq sortu IV tipin 

təlabatına cavab verir. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 40. Gəncə-110 

Becərmə texnologiyası. Vaxtında və düzgün aparılmış 

dondurma şumu məhsuldarlığın artırılmasında əsas amillərdən 

biri olmaqla 2 yaruslu və ya ön kotancıqlı kotanla  dekabr ayının 

10-a kimi başa çatdırılmalıdır. Əgər torpağın su saxlama 
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qabiliyyəti pisdirsə və ya torpaq qumsaldırsa torpaq yaz aratına 

qoyulmalıdır. Yaz aratının aparılma müddəti mart ayının 15-dən, 

aprel ayının 5-nə kimidir. 

Səpin qabağı becərmə zamanı «ziq-zaq» və ya yerli ağır 

maladan istifadə edilməklə sahə tam hamarlanır. 

Torpaqda temperatur 12-14
o 

C olduqda respublikanın qərb 

bölgəsində aprelin 20-25-də, Mil-Qarabağ bölgəsində 15-20-də, 

Şirvan, Muğan-Salyan bölgəsində isə aprelin 5-10-dək səpin 

aparılmalıdır. Ümumiyyətlə aprel ayının 25-dək səpin başa 

çatdırılmalıdır. 

Arat olunmuş torpaqlarda toxumlar 4 sm, yüngül torpaq-

larda 5 sm, səpsuvar olduqda isə 3-4 sm dərinliyinə basdırılır. 

Səpin norması hektara tüklü toxumlar 60 kq, lütlənmiş to-

xumlar 30 kq olmaqla hər xətt metrə 40-45 ədəd toxum səpilir. 

Adi torpaqda bitki sıxlığı 90-100 min, ağır torpaqlarda isə 

120-140 min nəzərdə tutulur. 

Vegetasiya dövründə 4 kultivasiya, 3 dəfə ketmənləmə, 2 

dəfə yemləmə gübrəsi verilməklə 70-75-65 (4 su) suvarma 

rejimində çiçəkləmədən əvvəl suvarmaya başlanılmalıdır. Su-

varmalar arasındakı vaxt 15-18 gün olmalıdır. 

Hektara gübrə norması bölgələr üzrə aşağıdakı kimidir: 

Mil-Qarabağ bölgəsində azot 120-150 kq, fosfor 100-

150kq, kalium-50 kq. 

Şirvan bölgəsində azot 160-200 kq, fosfor 130-165 kq, 

kalium 80-100 kq. 

Muğan-Salyan bölgəsində bu miqdar müvafiq olaraq 150-

160 kq, 120-130 kq, 50-70 kq təşkil edir. 

Qərb bölgəsində azot 120-150 kq, fosfor 100-150 kq, ka-

lium  50 kq. 

Bütün zonalarda fosforun 80%-i, kaliumun hamısı dondur-

ma şumu altına, azot gübrəsinin isə 40%-i səpin qabağı, qalanı 

isə yemləmə zamanı verilir. 
Pambıqçılıqda ucvurma vaxtında həyata keçdikdə məhsuldarlığı 

20-30% artırmaq mümkündür. Kollarda 15-16 ədəd meyvə budağı 

əmələ gəldikdə avqust ayının 5-nə qədər kimyəvi və ya mexaniki uc-
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vurma başa çatdırılmalıdır. Ucvurmanı axırıncı vegetasiya suyundan 

əvvəl apardıqda çox səmərəli olur.  

Gəncə-103. Gəncə-103 pambıq sortu 2009-cu ildə rayonlaşdır-

ılıb. Sortun müəllifləri F.K.Qəhrəmanov, T.Q.Mahmudov, L.C.Sadıx-

ova, M.İ.Kazımov, F.X.Məmmədov, R.İ.Nəbiyevdir.  

Sortun mənşəyi. Sort təcrübi mutagenez metodu ilə çox 

təkrarlı, istiqamətli seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Gəncə-103 

pambıq sortu ortalifli G.hirsutum L. növünə aiddir (şəkil 41).  

Kolu 100-120 sm hündürlükdə, yığcam, piramida formalı-

dır. 

Gövdəsi açıq-yaşıl rəngli, zəif tüklüdür. Yatmağa qarşı da-

vamlıdır. 
Simpodial  budağı I-II tipə aid olmaqla, birinci meyvə budağı 4-

5-ci buğumda yerləşir. 

Monopodial  budağı 1-2 ədəd olmaqla zəifdir. 

Yarpağı orta böyüklükdə, 3-5 dilimli, tünd-yaşıldır. 

Çiçəyi orta böyüklükdə, sarımtıl rəngdədir, ləçəklərində an-

tosian ləkələr yoxdur. Tozcuqların sarımtıl rəngindədir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 41. Gəncə-103 

Qozası orta böyüklükdə olub, yumurtavaridir, küt uclu, 

səthi hamardır, rəngi yaşıldır. 

Çiyidin rəngi bozdur. 1000 ədəd çiyidin kütləsi 121 qram-

dır. 

Vilt xəstəliyinə və zərərvericilərə qarşı davamlı sortdur. 
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Gəncə-103 tezyetişən olmaqla vegetasiya müddəti 127 

gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri. Sortun potensial məhsuldarlığı 

45-50 s/ha-dır, müsabiqəli sort sınağında orta məhsuldarlığı 41,8 

s/ha, bir qozadan alınan xam pambığın  kütləsi 6,3 qramdır. 

Lifin uçağanda uzunluğu 35,7 mm, lif çıxımı 39,1%, lif məhsulu 

16,3 s/ha-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti. Lifin qırılma yük 4,8 qq, xətti 

dolğunluğu 5943 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 28,2 qq/teks, 

ştapel uzunluğu 35/36 mm-dir. 

Gəncə-103 pambıq sortu IV tipin tələbatına cavab verir.   

Becərmə texnologiyası. Vaxtında və düzgün aparılan don-

durma şumu dekabr ayının 10-a kimi başa çatdırılmalıdır. Əgər 

yoncadan sonradırsa oktyabr ayının 20-dək üzləmə, dekabrın 1-

ci ongünlüyündə isə şum aparılmalıdır. 

Əgər torpağın su saxlama qabiliyyəti pisdirsə və ya torpaq 

qumsaldırsa torpaq yaz aratına qoyulmalıdır.  

Səpin qabağı becərmə zamanı «ziq-zaq» və ya yerli ağır 

maladan istifadə edilməklə sahə tam hamarlanmalıdır. Aq-

rotexniki qaydalara düzgün əməl edilməsi toxumun normal çıx-

masına, nəmliyin itməməsinə və alaq otlarının 60-70% məhvinə 

səbəb olur. 

Torpaqda temperatur 12-14
O
C olduqda qərb bölgəsində 

aprelin 20-25-də, Mil-Qarabağ bölgəsində 15-20-də, Şirvan, 

Muğan-Salyan bölgəsində isə aprelin 5-10-dək səpin aparılmalı-

dır.  Aprel ayının 25-dək səpin başa çatdırılmalıdır. 

Səpindən 12-14 saat əvvəl toxumlar nəmləndirilir, həmçi-

nin,  xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlanır.  

 Arat olunmuş torpaqlarda toxumlar 4 sm, yüngül torpaq-

larda 5 sm, səpsuvar olduqda isə 3-4 sm  dərinliyində basdırılır. 

Səpin norması adi səpinlərdə hektara 70-80 kq, dəqiq 

səpində isə 20 kq-dək toxum götürülür.  

Səpin aqreqatı adi səpində hər metrə 35-40, dəqiq səpində 

isə hər yuvaya 2-3 ədəd toxum düşməyə görə nizamlanır. 
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Cərgə aralarının becərilməsi 60 sm-lik əkinlərdə 40-45 sm, 

90 sm-lik əkinlərdə isə 70-75 sm enində aparılır.  

Ketmənləmə 5-6sm dərinlikdə aparılmalıdır. May ayının 

15-ə dək I-ci   kompleks becərmə başa çatmalıdır.  

Seyrəltmə 60 sm-lik əkinlərdə 12-15 sm-də, 90 sm-lik 

əkinlərdə isə 8-10 sm-də bir bitki saxlanılmalıdır. Ağır 

torpaqlarda bu miqdarı 10-15% artırmaq olar. 

 Fosfor gübrəsinin 80%-i dondurma şumu altına, yerdə qa-

lanı isə səpinlə birgə və ya qönçələmə dövrünədək verilməlidir. 

Azot gübrəsinin 40%-i səpin qabağı becərmədə, qalanı çi-

çəkləmə fazasınadək verilir. Kalium gübrəsinin şum altına 

verilməsi məsləhətdir. Mineral gübrələr olmadıqda hektara 25 

ton dondurma şumunun altına peyin verilməsi məsləhətdir. 

Pambıq kollarında 13-15 ədəd meyvə budağı, yaxud hər 

kolda 3-4 ədəd normal qoza olduqda, avqust ayının 5-dək kim-

yəvi və ya mexaniki ucvurma aparılmalıdır. Ucvurmanı axırıncı 

vegetasiya suyundan əvvəl apardıqda çox səmərəli olur.  

 

 

 

       5.11. Toxumçuluq 

 
Toxumçuluq kənd təsərrüfatı istehsalının xüsusi bir sahəsi 

olmaqla, yüksək məhsul alınmasını təmin edən tədbirlər sis-

temidir. Onun əsas vəzifəsi sortun təmizliyini, bioloji və məh-

suldarlıq keyfiyyətini saxlamaqla toxumları artırmaqdan iba-

rətdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, məhsuldarlıq yalnız yaxşı sort və 

yüksək aqrotexniki tədbirlər tətbiq etməklə deyil, həm də 

keyfiyyətli toxum əkilməsi hesabınada yüksələ bilir. Toxumların 

artırılmasında aşağıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmalıdır:  

1) Hər il səpin və sortluq toxum fondu yaratmaq məqsədi 

ilə lazımi miqdarda cins toxumlar artırmaq; 

2) Sortların təmizliyini saxlamalı, onların bioloji və 

mexaniki zibillənməsinin qarşısını almaq; 
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3) Çiyidin yetişdirilməsi prosesində onların  

məhsuldarlığını və təsərrüfat göstəricilərini qorumalı. 

Aqrotexniki tədbirlər düzgün aparıldığı halda mexaniki 

zibillənmə onu minimuma endirir. Bioloji zibillənmə isə təbii 

olaraq insandan asılı olmayaraq  baş verdiyinə görə, onun 

qarşısını almaq mümkün deyildir. Buna görə də toxumlar 

vaxtaşırı yeni, yüksək  keyfiyyətli toxumlarla əvəz olunmalıdır. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq toxumçuluq işində iki 

proses həyata keçirilməlidir: 

1. Sort dəyişmə; 

2. Sort təzələmə. 

Sort dəyişmə istehsalatda istifadə edilən köhnə sortların 

yeni rayonlaşmış sortla əvəz olunmasıdır. Sort təzələmə isə, 

sortluq və bioloji keyfiyyəti pisləşmiş toxumların həmin sortun 

ən yaxşı keyfiyyətli toxumları ilə dəyişdirilməsidir. 

Respublikada bu günə qədər 8 sort dəyişmə aparılmışdır. 

Hər bir sort dəyişmə dövründə pambığın həm keyfiyyəti, həm də 

məhsuldarlığı artmışdır. 

Birinci sort dəyiĢmə dövrü. 1922-1930-cu illəri əhatə 

etmişdir. İnqilaba qədərki və inqilabdan sonrakı illər də becə-

rilən zavod qarışığı adlanan sortlar Kinq, Klevlend, Rusells və 

digərləri ABŞ-dan Türkmənistana gətirilərək 19-cu əsrin 

sonlarında əkilmişdir. Bu toxumlar gətirilənə qədər (1884) 

G.herbaceum L. növləri əkilirdi. Bütün zavod qarışığı adlanan 

sortlar inqilaba qədərki seleksiya sortları Navrotski, Triumf 

Navrotski, 1838, 182 (Ağ Cura), 169 (Dehqan), 915 ilə əvəz 

olundu. 

İnqilaba qədərki seleksiya sortlarının ən böyük qüsuru 

onun qısa lifli (25-28 mm) və  kobud olması idi. Bu da 

toxuculuq sənayesinin tələbini təmin etmirdi. 

Ġkinci sort dəyiĢmə dövrü. 1934-1937-ci illəri əhatə edir. 

Bu dövrdə becərilən sortlar ortayetişən 1817 (kolxozçu), 36M2 

(Paxtakor), tezyetişən 2017 (Kim), 2034 (Bolşevik), 8196 

(Uzun), 1306 (Şreder) və 246 sortu ilə əvəz olundu . 
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Üçüncü sort dəyiĢmə dövrü. 1941-1944-cü illəri əhatə 

etmişdir. Bu dövrdə viltə nisbətən davamlı C-460, C-450, 

18819, 31-f, 1306DB və 1298 sortları əkilirdi. 

Təkcə 1298 sortu Azərbaycanda 260 min ha sahədə əkilir-

di. Zaqafqaziya ETPİ-nin (indiki AzETPİ) yaratdığı 114, 915, 

412, 278, 246, 259 sortları yuxarıda qeyd olunan sortlarla tam 

əvəz edildi. Bu dövrdə AzETPİ-də yaradılmış 1298 və 1363 

sortları rayonlaşdırılaraq 915, 114 və 241 sortlarını əvəz etdi. 

Dördüncü sort dəyiĢmə dövrü. 1950-1961-ci illəri əhatə 

etmişdir. Bu illərdə AzETPİ-də yaradılmış yeni və daha 

məhsuldar lif keyfiyyətinə malik olan 1298, 2018, 2011, 2011/2, 

2172 sortları əvvəlki sortları tədricən əvəz etməyə başladı. 1961-

ci ildə Daşkənd, Səmərqənd vilayətlərində ortayetişən C-4727 

sortu rayonlaşdırıldı. Nəhayət o, sort Azərbaycanda da əkilməyə 

başladı. 

BeĢinci sort dəyiĢmə dövrü. 1962-1964-cü illəri əhatə 

edir. Orta Asiya sortu olan 108F Azərbaycanda geniş miqyasda  

əkildi.  

180F sortu yeni viltə davamlı Daşkənd-1, Daşkənd-2 və 

Daşkənd-3 sortları tərəfindən sıxışdırıldı. Tezliklə Daşkənd sort-

ları 108F, 149F, 153F, 159F sortlarını sıxışdırdı. Bu dövrdə 

Azərbaycanda 2421 daha sonra isə 2833 sortları rayonlaşdırıldı. 

Altıncı sort dəyiĢmə dövrü. 1967-1968-ci illəri əhatə 

edir. Bu dövrdə Orta Asiyadan gətirilmiş S-4727 və yerli 

yaxşılaşdırılmış 2421 sortları əvvəlki sortları əvəz etməyə baş-

ladı. 

Yeddinci sort dəyiĢmə dövrü. 1967-1987-ci illəri əhatə 

edir. Bu dövrdə AzETPİ-də yaradılmış 3038, AzNİXİ-33 və 

AMEA-nın Genetika və Seleksiya institutunun yaratdığı Ağdaş-

3 sortları əvvəlki sortları tam sıxışdırdı.  

Səkkizinci sort dəyiĢmə dövrü. 1988-ci ildən bu günə 

qədər davam edir. Bu müddətdə AzETPİ-nin əməkdaşlarının 

yaratdığı yuxarıda adları çəkilən sortlardan başqa daha 

məhsuldar, yüksək keyfiyyətli texnoloji göstəricilərə malik olan 

sortlar yaradılaraq rayonlaşdırılmış və istehsalatda tətbiq  
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olunmuşdur. Onlardan: AzNİXİ-170, Muğan-395, AzNİXİ-195, 

Gəncə-2, Gəncə-8, Gəncə-80, Gəncə-78, Gəncə-110, Gəncə-103 

sortları rayonlaşdırılaraq fermerlərin istifadəsinə verilmişdir. 

Sort təzələmə isə sortluq və bioloji keyfiyyətləri pisləşmiş 

toxumların həmin sortun ən yaxşı keyfiyyətli toxumları ilə 

dəyişdirilməsidir.  

Hər bir sort üç mərhələdən keçir:  

I. Sortun seleksiya müəssisələrində yaradılması, onun ilkin 

artırılması və dövlət sort sınağına təqdim edilməsi;  

II. Dövlət sort sınaq şəbəkələrində sortun bioloji və 

təsərrüfat əlamətlərinə görə qiymətləndirilməsi; 

III. Rayonlaşdırılmış sortların toxumlarının toxumçuluq 

təsər- rüfatlarında artırılması və istehsalat əkinlərində tətbiq 

edilməsi. Sonuncu mərhələ toxumçuluq işidir ki, bu da sortların 

rayonlaşdırılmasından sonra başlayır.  

Toxumçuluqda ən keyfiyyətli toxumlara elit toxumlar de-

yilir. Elit seleksiya müəssisələri və elit təsərrüfatları tərəfindən 

toxumçuluq təsərrüfatları üçün hazırlanır. O, 100% toxum tə-

mizliyinə malik olmalı, cücərməsi ikinci sinifdən aşağı olma-

malı, dövlət standartlarına görə yüksək səpin və texnoloji key-

fiyyətlərinə görə seçilməlidir. Elit toxumlar və onların repro-

duksiyaları beşillik sxemə əsasən sort təzələmə məqsədi ilə 

aşağıdakı mərhələlər üzrə istehsal edilir: 

I-ci il xüsusi ayrılmış elit-toxumçuluq təsərrüfatlarında elit 

toxumların istehsalı; 

II-ci il həmin təsərrüfatlarda birinci reproduksiyalı 

toxumların istehsalı; 

III-ci il elit və birinci reproduksiyalı toxum əldə edən 

rayonda və həmin elit toxumçuluq təsərrüfatının əhatə etdiyi 

bölgələrin, rayonların yüksək sabit məhsul əldə edən fermer 

təsərrüfatlarında iiknci reproduksiyalı toxum istehsalı; 

IV-cü il ayrı-ayrı pambıq təmizləmə zavodlarının xidmət 

etdikləri yüksək məhsul əldə edən fermer təsərrüfatlarında 

üçüncü reproduksiyalı toxum səpilən sahələrdən başqa digər 

sahələri də toxumla təmin edir; 



273 

 

V-ci il toxumçuluğa yaramayan təsərrüfat səpinləri olan 

dördüncü reproduksiya. 

Dördüncü və sonrakı reproduksiyalı toxumlardan çox nadir 

hallarda yeni yaranmış qiymətli bir sortun sahələrini 

genişləndirmək üçün yüksək reproduksiyalı toxumların çatışma-

dığı vaxtlarda istifadə olunur.Yuxarıda göstərilən sxem üzrə elit 

təsərrüfatları elit və birinci reproduksiyalı toxum istehsalı ilə 

məşğul olurlar. İkinci, üçüncü reproduksiyalı toxum istehsalı ilə 

toxumçuluq təsərrüfatları məşğul olur.  

İlkin toxum artırma təsərrüfatlarından göndərilən toxum 

elit təsərrüfatlarının elit tarlasına səpilir. Bu tarladan alınan 

toxum növbəti ildə yenidən həmin təsərrüfatda səpilir. Belə 

əkinlər birinci reproduksiya əkinləri, alınan toxum isə birinci 

reproduksiyalı toxum adlanır. 

Alınan birinci reproduksiyalı toxumu artırılmaq məqsədi 

ilə növbəti ildə toxumçuluq təsərrüfatlarına göndərilir. Burada 

alınan toxum  II reproduksiya toxum adlanır. Beləliklə, pambıq 

bitkisinin toxum artırma dövriyyəsi beş il çəkir. 

Toxumun keyfiyyəti bir çox amillərdən o, cümlədən  yı-

ğım müddətindən, saxlanması və qurudulması üsullarından, 

emalından, aqrotexniki tədbirlərdən və torpağın münbitliyindən 

və s. asılıdır. 

Ona görə də ən yaxşı münbitliyə, sağlam, təmiz məhsula 

malik olan tarlalar seçilərək  aprobasiyası  aparılır. 

Toxumçuluq əkinləri üzrə aprobasiya planı Kənd Təsər-

rüfatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanır. Bu plana elit I, II və III 

reproduksiya əkinləri daxil edilir. Göstərilən tarlalarda kifayət 

qədər toxum olmasa onda, plana digər reproduksiya əkinləri 

daxil edilir.  

Ən yaxşı toxum almaq məqsədi ilə əkinlərin məhsuldarlıq, 

sortluq və cinslik keyfiyyətini müəyyən etmək məqsədi ilə tarla 

şəraitində aparılan yoxlamanı tarla aprobasiyası adlandırmaq 

olar. Bu iş avqust ayında həyata keçirilir. Sentyabrın birindən 

gec olmayaraq nəticələr təsərrüfata təqdim olunur. 
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Xəstəlik və zərərvericilərlə sirayətlənmiş, aqrotexniki təd-

birlər pozulmuş, seyrək və susuzluqdan əziyyət çəkərək vax-

tından əvvəl açmış sahə aprobasiya zamanı çıxdaş edilir. 

Toxuma olan təlabatı  nəzərə alaraq, lazım olan sahədən 20-30% 

çox sahə götürülməlidir. 

Bu işə cəlb olunan komissiya üzvləri lazımi dərəcədə mə-

lumatlandırılır. Toxumluq pambıq hazırlamaq məqsədi ilə apa-

rılan aprobasiyanın əsas vəzifəsi, sağlam, yüksək məhsuldar, 

tarlaları seçməkdir. Bunun üçün aşağıdakı məsələlərə aydınlıq 

gətirilməlidir: 

1. Əkilmiş toxumu xarakterizə edən sənədlə tanış olmaq; 

2. Sahə baxışı keçirilərək az məhsuldar, xəstəlik və 

zərərvericilərlə sirayətlənmiş sahələr çıxdaş edilir, ən yaxşı sahə 

seçilir; 

3. Vilt və hommoz xəstəliyinə sirayətlənmə dərəcəsi 

müəyyən edilərək, tarlalar qruplaşdırılır; 

4. Gözlənilən ümumi məhsulun həcmi müəyyən edilir; 

5. Aprobasiyanın nəticələrinə əsasən əkinlərin sort 

təmizliyi müəyyən edilir. 

Sonra aprobasiyanın nəticələri sənədləşdirilir. Toxumçuluq 

təsərrüfatında əkilmiş toxumu xarakterizə edən sahələrlə tanış 

olduqdan sonra aprobasiyaçı aqronomlar işə başlayır. İlk 

növbədə tarlalara baxış keçirilir. Az məhsuldar, xəstəlik və 

zərərvericilərlə güclü sirayətlənmiş sahələr çıxdaş edilir. 

Toxumluq xam pambıq yığılaraq partiyalar üzrə komplekt-

ləşdirilir. Bir botaniki sortun məhsulu bir yerə yığıla bilər. 

Pambıq toxumuna olan tələblər Dövlət standartı ilə təyin 

edilir. Səpində istifadə olunan toxumlar üçün Dövlət standartı 

tərəfindən əsas göstəricilərə görə cücərmə qabiliyyəti, tüklülük 

dərəcəsi, zibillilik dərəcəsi, nəmlik faizi və sortluq müəyyən 

edilir.  

Cücərmə qabiliyyəti laboratoriya şəraitində yoxlanılaraq 

normal cücərtilər verən toxumların miqdarı faizlə ifadə olunur. 

Cücərmə qabiliyyətindən asılı olaraq toxumlar üç sinifə bölünür: 

I sinif 95%; II sinif 90%; III sinif 85%. 
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Toxumun üzərindəki tüklərin miqdarı toxumun tüklülük 

dərəcəsini göstərir. Tüklülük dərəcəsi tüklü toxumlarda 0,8%-

dən lüt toxumlarda isə 0,4%-dən çox olmamalıdır. 

Mexaniki zədələnmiş toxumların miqdarı əllə yığılmış 

xam pambıqda 5%, maşınla yığımda isə 7%-ə qədər olması yol 

veriləndir. 

Nəmlik əllə yığılan pambıqda 10%-dən, maşınla yığımda 

isə 11 %-dən çox olmamalıdır. 

Səpin materialının sortluğu, müvafiq sortun irsi əlamət və 

xüsusiyyətlərinə malik olan toxumların miqdarı ilə müəyyən 

edilir. 

Elit toxumlar 100%, birinci reproduksiya 99%, II repro-

duksiya 98%, III reproduksiya 96% sort təmizliyinə malik 

olmalıdır. 

Beləliklə, yeni yaradılmış hər bir sort istehsalat şəraitində 

2-3 il becərildikdən sonra mexaniki və bioloji zibillənməyə 

məruz qalır və keyfiyyətini itirdiyi üçün  tez-tez çıxdaş edilir.  

Toxumçuluq işi ilə göstərilən bu nöqsanları aradan qaldır-

maq olar. Pambıq əkinlərində ən keyfiyyətli toxum hesab olunan 

elit, I-IV reproduksiyalı toxumlardan istifadə olunmalıdır. Ona 

görə də, hər beş ildən bir toxumlar təzələnməlidir.   
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VI FƏSĠL. PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN  

AQROTEXNĠKASI 

 

       6.1. Pambıq növbəli əkinləri  

 
Növbəli əkinlər illər və tarlalar üzrə bitkilərin növbələş-

məsinin elmi sistemidir. Əkinçilik mədəniyyətindən və 

torpaqdan səmərəli istifadə etməklə, torpağın münbitliyinin, su-

fiziki xassələrinin yaxşılaşdırılması, əkiləcək əsas bitkinin 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi istiqamətində aparılan 

aqrotexniki tədbirlər sistemində növbəli əkinlərin xüsusi yeri 

vardır. Əkin sahəsinin strukturuna uyğun olaraq hər bir sahədən 

maksimum məhsul götürülməsi nəzərdə tutulmalıdır. 

Növbəli əkinlər planlaşdırılarkən bitkilərin bioloji xüsusiy-

yətləri nəzərə alınaraq, onlar sahədə müəyyən ardıcıllıqla yerləş-

dirilir. Ayrılan ərazi becəriləcək bitkilərin əkin sahələrinə görə 

eyni ölçülü tarlalara bölünür. Tarlaların ölçüsü arasındakı fərq 

5%-dən artıq olmamalıdır. Növbəli əkinlər bir neçə tarladan 

ibarət olmaqla, hər bir tarlada bir və ya  bir neçə bitki əkilir. 

Nəzərdə tutulmuş bitkilərin yaxud, heriyin növbəli əkin 

tarlasında yerləşdirilməsi növbəli əkin sxemi adlanır. Növbəli 

əkin sxemində hər hansı bir bitkinin bütün tarlaları keçərək öz 

əvvəlki yerinə qayıtdığı vaxta rotasiya dövrü deyilir. Hər bir 

növbəli əkində rotasiya dövrü tarlanın sayına uyğun olur. 

Növbəli əkinlərin yerləşməsinə bir çox amillər o, cüm-

lədən torpaqdan istifadənin ölçüləri, idarə etmənin quruluşu 

təsərrüfatın ixtisaslaşması və s. təsir edir. 

Növbəli əkinlərin qəbul olunmuş təsnifatına görə aşağıdakı 

növləri vardır: 

1. Tarla növbəli əkinləri: mövcud ərazinin yarısından çox 

sahəsi dənli, texniki və ərzaq bitkiləri altında olur; 

2. Yem növbəli əkinləri: sahənin yarıdan çox hissəsi yem 

bitkiləri altında olur; 
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3. Xüsusi təyinatlı növbəli əkinlər: pambıqçılıq, tütünçülük 

və s. 

Eyni adlı bitkilər uzun müddət bir sahədə becərildikdə tor-

paqdan bir tərəfli qida maddələri çıxarılır, alaq otlarının, xəstəlik 

və zərərvericilərin miqdarı artır. Bu və ya digər səbəblərdən də 

bitkilərin növbələşdirilməsi zərurəti meydana gəlmişdir. 

Xüsusi təyinatlı pambıq növbəli əkinlərini nəzərdən ke-

çirək. 

AzETPİ-də aparılan tədqiqatların nəticələrinə görə suvarı-

lan torpaqların təxminən 70%-i pambıq əkininə, qalan 30%-i isə 

dənli və yem bitkilərinin əkini üçün ayrılmalıdır. Ayrı-ayrı 

bölgələrin təsərrüfatlarında bu göstəricilər fərqli ola bilər. Yəni, 

pambığın və yem bitkilərinin xüsusi çəkisi təsərrüfat eləcədə 

torpaq şəraitləri nəzərə alınaraq dəyişdirilməlidir. 

Pambıq əkinlərinin sahəsini dəyişməkdə əsas şərt 

torpaqların şoranlıq dərəcəsidir. Çox şoran torpaqlarda onu 60-

65%-ə qədər azaltmaq olar. Buna müvafiq olaraq dənli bitkilər 

və yoncanın əkin sahələri çoxaldılmalıdır. Bu isə düzgün 

aqrotexnikaya riayət etdikdə torpaqların meliorativ vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəticədə 

başdan-başa otluqla örtüldüyünə və xeyli yarpaq səthinə malik 

olmaqla torpağı kölgələndirir və  bütün vegetasiya boyu günəşin 

istisindən qoruyur. Buna görə də torpaqdan rütubətin buxarlan-

ması və torpağın aşağı horizontlarından duzların yuxarılara keç-

məsi demək olar ki, tamamilə dayanır. Yoncanın vegetasiya 

suvarmaları nəinki torpaqda nəmlik ehtiyatını artırır, eyni 

zamanda həm də onu əhəmiyyətli dərəcədə yuyur. Yoncanın çox 

möhkəm və dərinə işləyən kök sistemi olduğuna görə, yaşıl küt-

lənin əmələ gəlməsi üçün torpağın aşağı qatlarından olduqca çox 

su istifadə edir. Bir vegetasiya dövründə 100-120 s/ha məhsul 

almaq üçün 12-15 min m
3
/ha su mənimsəyir. Əhəmiyyətli 

dərəcədə torpaq qatını qurutmaqla qrunt sularının səviyyəsinin 

aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu yollada torpağın 

bataqlaşmasının qarşısı alınır. 

Təbii ki, torpağın şorlaşmasına qarşı drenaj şəbəkəsi və 

kifayət qədər dərin drenlər olduqda, onların alaq otlarından və 



278 

 

zərərvericilərdən təmizlənməsi zamanı, yəni minerallaşmış 

suyun axması üçün şərait olduqda ən böyük səmərə yaranır.  

Yoncanın köklərində atmosfer azotunu mənimsəyən kök 

bakteriyaları vardır. Onun köklərində 2,0-2,5%-ə qədər azot 

vardır. Hər il məhv olan və parçalanan köklər hesabına 500-600 

kq/ha azot toplanır. Bu bitkinin təsirindən torpaq əhəmiyyətli 

dərəcədə humusla və qida maddələri ilə zənginləşir. 

Duzların azalmasına təsir edən başqa bir amil yoncanın 

çox möhkəm inkişaf etmiş və şaxələnmiş kök sisteminin 

olmasıdır. Onun da böyük hissəsi torpağın yuxarı hori-

zontlarında yerləşir. Torpaqda köklər öldükdə bütün şum qatı və 

şumaltı qatın əksər hissəsi məsaməli olur. Bu isə suyun dərinə 

daha yaxşı daxil olmasına və yuxarı qatların yalnız yoncanın 

böyüdüyü dövrdə deyil, həm də şumlamadan sonra, xüsusilədə 

4-5 il ərzində duzlaşmanın azalmasına şərait yaradır. Təcrübə 

müəssisələrinin göstəricilərinə görə yoncanın 3 il ərzində torpa-

ğın 20-25 sm qatında humusun miqdarını 8-15 t/ha artırır. Bu 

torpağın strukturuna, onun su-fiziki xassələrinə, susızdırma və 

susaxlama qabiliyyətinə əlverişli təsir göstərir, onun qaysaq 

əmələ gətirmə qabiliyyətini azaldır. Buna görə də yonca 

şumlandıqdan sonra ilk 2-3 il ərzində pambıq bitkisinin suya 

olan təlabatı azalır.  

Yoncanın köklərinin parçalanması zamanı torpaqda 

mütəhərrik fosfor birləşmələrinin bir qədər artması müşahidə 

olunur. O, çətin həll olan birləşmələrdən fosforu mənimsəməyə 

qadirdir. Torpağın su-fiziki xassələri yaxşılaşdığından fosfor 

gübrələrinin səmərəliliyi artır. Məlumdur ki, təkbitkilik 

(monokultura) şəraitində bir ton azot və fosfor gübrələrindən 

adətən 2 tona yaxın xam pambıq alınır. Pambıq-yonca əkin 

dövriyyəsində Ümumittifaq ET Pambıqçılıq İnstitutunun və Az-

ETPİ-nin çox illik təcrübələrinə görə 3,0-3,5 ton, yəni tək bitki 

ilə müqayisədə 1,5-1,7 dəfə çox xam pambıq alınır. Buna səbəb 

torpaq üzvi maddələrlə zənginləşdikdə, tətbiq olunan azot 

gübrələri daha uzun müddət fəaliyyətdə olan köklərin yayılma 

zonasında olur, onlar səthə daha az çıxır. Fosfor gübrələri isə 
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daha uzun müddət ərzində bitkilərin mənimsəyə biləcəyi 

formada torpaqda qalır.  

Viltlə mübarizədə yoncanın böyük rolu vardır. Onun törə-

diciləri yoncanın köklərində inkişaf etmir və müvafiq substrat 

(qida mühiti) tapmayaraq məhv olurlar. Buna görə də pambığın 

viltlə sirayətlənməsi tək bitkiliyə nisbətən növbəli əkinlərdə 

xeyli az olur. Beləliklə, o vilti tamamilə məhv etmir lakin, onun 

əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını təmin edir. 

Yonca növbəli əkin dövriyyəsində pambıq bitkisinin ən 

yaxşı sələfidir. Bundan başqa o heyvandarlıq üçün davamlı yem 

bazasının yaradılmasında böyük rol oynayır. 

Qabaqcıl təsərrüfatların təcrübələri və elmi-tədqiqat müə-

ssisələrinin tədqiqatları göstərir ki, yoncanın təsirindən 

pambığın məhsuldarlığı 5-7 s/ha yüksəlir.  

V.R.Vilyams torpaq tədqiqatları apararaq bu qənaətə gəl-

mişdir ki, torpaq münbitliyinin artırılması aqronomiya elminin 

əsas vəzifəsidir. O, qeyd edirdi ki, bitkilərin məhsul verməsi 

üçün torpaqda qida maddələrinin miqdarını, ümumiyyətlə 

torpağın bioloji potensialını artırmaq lazımdır. Bu maddələr 

bitkilərin qidası hesab edilir. Bitki öz qidasının bir qismini 

havadan, bir qismini isə torpaqdan alır. Bitkilərin normal 

inkişafı üçün istilik və işıq lazımdır. Bunlardan başqa məhsul is-

tehsalı üçün bitkiyə xeyli su lazımdır. O, bitkiyə fasiləsiz daxil 

olmalıdır. 

Bu dörd amil işıq, istilik, qida, su bitkiyə eyni dərəcədə va-

cibdir. Onlar bir-birini əvəz edə bilməz və heç nə ilə əvəz olun-

mazdır. Onlar bitkiyə tələb olunan miqdarda daxil olmalıdır. Bu 

amillərdən hər birinin çatışmamazlığı  məhsul itkisinə səbəb 

olur. 

Bitkilərə işıq və istiliyin daxil olması insan iradəsindən 

asılı deyil. Lakin, suyun və qidanın daxil olması insan iradəsi 

ilə, aqrotexniki tədbirlərlə həyata keçirilir. 

V.R.Vilyams daha sonra qeyd edir ki, əkinçilik sisteminin 

əsas məqsədi torpağın strukturunu yaxşılaşdırmaq və onun 

möhkəmliyini dövrü olaraq bərpa etməkdir. Torpaq strukturunun 

möhkəmliyini bərpa etmək üçün əkin sahələrində çoxillik dənli 
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bitkilərin və çoxillik qarışıq əkin dövriyyəsinin tətbiqi əlverişli 

hesab olunur. Çoxillik dənli bitkilər dərin olmayan, lakin xeyli 

şaxələnmiş kökləri ilə şum qatını xırda topacıqlara bölür. Hər il 

dənli bitkilərin kökləri öldükdən sonra topacıqlara eyni çürüntü 

hopur. 

Çoxillik paxlalı bitkilər öz kökləri ilə torpağın dərin qatın-

dan əhəngi mənimsəyir. Köklər öldükdə, torpaqda parçalanma 

prosesi gedir və əhəng azad olaraq və çoxillik mədəni bitkilərin 

köklərindən əmələ gələn çürüntülərə hopur. Əhəng hopduqdan 

sonra çürüntü suda dağılmır və ona hopmuş topacıqlar möhkəm 

olurlar. 

V.R.Vilyamsın işləyib hazırladığı əkinçilik sistemində ot-

larla olan əkin dövriyyəsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Onun təd-

qiqatlarına görə növbəli əkin dənli, texniki, tərəvəz və yem 

bitkiləri kimi digər  bitkilərdən də yüksək məhsul almağa şərait 

yaratmalıdır. 

V.R.Vilyamsa görə növbəli əkin dövriyyəsində otların qısa 

müddətdə (2 il) olması məqsədəuyğundur. Yem bitkiləri əkin 

dövriyyəsində texniki, tərəvəz, silos bitkilərinə olan yüksək 

təlabatı eləcə də, böyük qida ehtiyatını, yüksək və davamlı su 

ehtiyatını ödəmək üçün onların ömrünün 2-3 il olması kifayət 

etmir. Yem bitkilərinin əkin dövriyyəsində otları  4-5 il 

saxlamaq lazımdır. 

V.R.Vilyamsın fikrincə  pambıqçılıq rayonlarında pambıq 

bitkisinin sələfi kimi yoncanın dənli bitkilərlə qarışığından isti-

fadə olunmalıdır. 

Bir qayda olaraq əkin dövriyyəsində yonca 3 il olmalıdır. 

Şorlaşmaya xeyli meyilli torpaqlarda və intensiv yonca toxum-

çuluğu ilə məşğul olan rayonlarda isə 4 il qala bilər.  

İ.V.Yakuşinə görə əkin dövriyyəsində tətbiq olunan bitki 

yer dəyişməsi münbitliyin artırılmasını və məhsuldarlığın 

yüksəldilməsini təmin edir. Müəllifə görə torpaq münbitliyinin 

artırılmasına çoxillik paxlalı dənli bitkilərin qarışıqlarının 

əkilməsi daha məqsədəuyğundur. Belə ki, onların kök qalıqları 

qida maddələri ilə zəngin olur. Bu bitkilər bir yerdə əkildikdə 
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davamlı kəltənvari strukturu bərpa olunur. Ona görə də onlardan 

sonra becərilən bitkilər su və qida maddələrindən daha yaxşı 

istifadə edirlər. Əgər əkin dövriyyəsinə çoxillik otlar daxil edil-

məzsə o, zaman bu torpaqların şum qatında  münbitliyin aşağı 

düşməsi hətta,  yox olması təhlükəsi yaranır.  

Pambıqçılıq rayonlarında növbəli əkin dövriyyəsinin ya-

ranmasına İ.V.Yakuşin böyük diqqətlə yanaşırdı. O, hesab edirdi 

ki, suvarılan torpaqların münbitliyinin və məhsuldarlığının 

artırılması ilə yanaşı növbəli əkin dövriyyəsi torpağı 

şorlaşmadan qoruyur və pambıq bitkisinin xəstəliklərə tutulma 

təhlükəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

Uzun müddət AzETPİ-yə rəhbərlik etmiş professor 

Ə.Q.Orucov qeyd edirdi ki, pambıq-yonca əkin dövriyyələri 

pambıq bitkisinin məhsuldarlığının artırılmasında, əmək və su 

resurslarına qənaət edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Ona görədə çoxillik otlar, xüsusilə də yonca torpaqda böyük 

sayda üzvi maddə və azot toplayır, möhkəm struktur yaradır və 

nəticədə torpağın münbitliyi yüksəlir. Bundan başqa o, davamlı 

yem bazasının yaradılmasına şərait yaradır. 

Mərhum prof. Ə.Q.Orucovun fikrincə Azərbaycan üçün ən 

münasib 7-8 tarlalı pambıq-yonca növbəli əkin dövriyyəsidir ki, 

onlar da 1946-1955-ci illərdə Qərb və Qarabağ bölgəsinin pam-

bıqçılıq sahəsində aşağıdakı sxemdə əkilmişdir: 

 

I sxem 

1) yonca birinci il                                5) pambıq 

2) yonca ikinci il                                 6) herik 

3) pambıq                                             7) dənlilər 

4) pambıq   

II  sxem 

1) yonca birinci il                                   5) pambıq 

2) yonca ikinci il                                      6) herik 

3) pambıq                                                7) dənlilər 

4) pambıq                                                8) dənlilər 
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A.S.Belousov torpaqda münbitliyi saxlamaq üçün pambıq 

səpinləri arasında paxlalı bitkilərin (noxud, şabdar təmiz və ya 

çovdarla arpa qarışığı) əlavə səpinlərini aparmağı təklif edir. Bu 

təklif yaşıl gübrə yaxud yaşıl yem kimi çox əhəmiyyətlidir. 

Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı illərdə Azərbaycanda 

tövsiyə olunan növbəli əkin sxemi on tarlalı, altısı pambıq, 

doqquz tarlalı 55% pambıq, səkkiz tarlalı 50% pambıq altında 

olan növbəli əkinlər olmuşdur. Həmin dövrdə növbəli əkin 

sxemində yoncanın iki il saxlanması nəzərdə tutulmuşdur.  

Məlumdur ki, bitkiləri növbələşdirərək əkdikdə bitki 

kökləri torpağın dərin qatlarına işləyərək qida maddələrindən 

hər tərəfli səmərəli istifadə edib, sağlam inkişaf edirlər.  

Növbəli əkin sxemi təsərrüfatın ixtisaslaşmasına uyğun se-

çilməlidir. Yəni, növbəli əkinlər həm əsas, həm də, sələf bitkilə-

rindən yüksək məhsul alınmasını təmin etməlidir. Keçmiş 

sovetlər birliyinin təsərrüfat sistemi elə qurulmuşdur ki, 

ixtisaslaşma istiqamətindən asılı olmayaraq bütün təsərrüfatlarda 

heyvandarlıq, quşçuluq da inkişaf etdirilirdi. Pambıqçılıq 

təsərrüfatlarında da heyvandarlığın inkişafı ilə əlaqədar böyük 

sahələrdə dənli taxıl, dənli paxlalı və paxlalı yem bitkilərinin 

əkilməsi zəruri idi. 

Buna görədə növbəli əkin sxemi seçərkən torpaq-iqlim 

şəraiti nəzərə alınmaqla, təsərrüfatın dövlət tədarükü planının 

yerinə yetirilməsi və torpağın münbitliyini bərpa edən, tə-

sərrüfatın yemə olan təlabatını ödəyə bilən sxemlər tutulmalıdır. 

Belə təsərrüfatlarda ən yaxşı, münbit və su ilə təmin olunan 

sahələr pambıq altına ayrılmalıdır. 

Keçən əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycanın pambıq əkən 

rayonlarında aşağıda göstərilən sxemdə pambıq-yonca növbəli 

əkinlərinin tətbiq olunması tövsiyə olunmuşdur: 

I sxem 7 tarlalı: 

1-2-ci tarla yonca, 3-4-5-6-7-ci tarla pambıq (pambıq 

71,5%). 

II sxem 6 tarlalı: 

1-2-ci tarla yonca, 3-4-5-6-cı tarla pambıq (pambıq 

66,4%).  
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III sxem 5 tarlalı: 

1-ci tarla silosluq qarğıdalı+yonca, 2-ci tarla yonca, 3-4-5-

ci tarla pambıq (pambıq 60,0%). 

IV sxem 6 tarlalı: 

1-ci tarla arpa örtük altında yonca, 3-4-5-6-cı tarla pambıq 

(pambıq 66,4 %).  

Vsxem 6 tarlalı: 

1-ci tarla silosluq qarğıdalı məhsulu yığıldıqdan sonra 

yonca səpini, 2-ci tarla yonca, 3-4-5-6-cı tarla pambıq (pambıq 

66,4%). 

3:9; 3:7; 3:6 və s. iki üzvlü sxemlərdə göstərilən birinci rə-

qəm yonca, ikinci rəqəm isə pambıq tarlasının sayını göstərir. 

Digər çox üzvlü sxemlərdə isə məsələn: 1:3:3:1:2 əkin sxemində 

birinci rəqəm meliorasiya tarlasının, ikinci rəqəm yonca 

tarlasının, üçüncü rəqəm pambıq tarlasının, dördüncü rəqəm 

siderat əkini, beşinci rəqəm yenədə pambıq tarlasının sayını 

göstərir. 

Növbəli əkinlərdə pambığın əsas sələfi yonca bitkisidir. 

Yüksək  aqrotexniki şəraitdə qiymətli yem keyfiyyətlərinə malik 

olmaqla, torpağın münbitliyini artırmaqla, ən ucuz başa gələn 

əvəz edilməz yem bitkisidir. Quraqlığa və şaxtaya, xəstəlik və 

zərərvericilərə qarşı nisbətən davamlıdır. Soyuğa davamlı 

olmaqla bərabər isti sevəndir. Toxumları aşağı temperaturda 

cücərir. Torpağa və gübrəyə az tələbkardır. Alaq otlarına qarşı 

davamlıdır (birinci il istisna olmaqla). 

Göstərilən müsbət bioloji keyfiyyətləri onun istehsalatda 

becərilməsini son dərəcə asanlaşdırır. Bu bitki hava şəraitindən 

asılı olaraq su ilə yaxşı təmin olunsa, bir vegetasiya müddətində 

4-6 biçim verir. Bu şəraitdə 500-700 s/ha yaşıl kütlə, 90-120 

s/ha quru ot almaq mümkündür. Digər şəraitdə yaxşı inkişaf 

edərək 3-4 biçimdə 350-400 s/ha yaşıl kütlə, 75-90 s/ha quru ot 

və ya 59-76 s/ha yem vahidi, 8,8-11,4 s/ha həzm olunan protein 

verir. 

Yoncanın quru otunda 150-170 q, yaş kütləsinin 1yem va-

hidində 150-200 qr həzm olunan protein vardır. Bu rəqəmlər üç 

yarpaq yoncada müvafiq olaraq 120-124 qr və 140-150 qr, xaşa-
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da 118 qr və 140-160 qr, qarğıdalının yaşıl kütləsində 50-60 qr, 

qarğıdalı silosunda isə 40 qr-dır. 

Yonca kimyəvi tərkibinə və aqrotexniki xüsusiyyətlərinə 

görə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sahə vahidindən alınan zülalın 

miqdarına, yem keyfiyyətlərinə və kimyəvi tərkibinə görə digər 

bitkilərdən üstündür. Yerüstü hissəsindən başqa onda çoxlu 

miqdarda kök və kök boğazcığı əmələ gəlir.  

Çoxsaylı tədqiqat işləri ilə müəyyən olunmuşdur ki, bitki-

nin kök sisteminin miqdarı birinci ili 33-45, ikinci ili 50-80, 

üçüncü ili isə 120-150 s/ha və daha çox olur. Kök boğazcığının 

miqdarı isə hektarda 10-15 sentner və daha çoxdur. 

Kök sistemi çürüdükdən sonra çoxlu çıxıntılar yaranır ki, 

bu da torpağın su-fiziki xassələrinin və strukturunun yaxşılaş-

masına, suyun həmin çıxıntılarla dərin qatlara hopmasına, su-

varma zamanı isə torpağın üst qatının duzlardan yuyulmasına 

səbəb olur.  

1968-1970-ci ildə AzETPİ-nin Mərkəzi Təcrübə 

Bazasında və Ağstafa atçılıq zavodunun təsərrüfatında suvarma 

şəraitində, mineral gübrələrin norma və verilmə müddətlərinin 

yonca bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri 

öyrənilmişdir ( B.M.Seyidova, 1968-1970). Üç ildə gübrəsiz 

variantdan 1797,0 s/ha yaşıl kütlə, 445,6 s quru ot məhsulu 

alındığı halda, hektara 100 kq fosfor gübrəsi verilən variantdan 

2024,7 s/ha yaşıl kutlə və 503,5 s/ha quru ot məhsulu alınmışdır. 

Hektara 100 kq fosfor gübrəsi və 30 kq azot gübrəsi verdikdə bu 

göstəricilər müvafiq olaraq 2104,9 s/ha və 524,5 s/ha olmuşdur. 

Ən yüksək nəticə isə N50P200 variantda alınmışdır (2516,8 s/ha 

və 626,1 s/ha). 

Kök sisteminin miqdarı artdıqca torpaqda humusun və 

ümumi azotun miqdarı da artır. Bu da o, deməkdir ki, yonca 

bitkisindən sonra pambıq bitkisi əkilərsə gübrəyə və suya qənaət 

edilmiş olar. Lakin, yoncadan sonra pambığın əkilməsi torpaqda 

toplanan humus və azotun azalmasına səbəb olur. 

Suvarma şəraitində aerob proses anaerobdan üstün olduğu-

na görə burada çoxillik otlar vasitəsi ilə qazanılmış münbitlik 

tezliklə öz təsirini itirir. Ona görə də suvarma əkinçiliyində 
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pambıq-yonca növbəli əkin sistemində yonca səpini tez-tez 

təkrar olunmaqla qısa dövriyyəli növbəli əkin sisteminin tətbiq 

edilməsi olduqca vacibdir. 

Bundan başqa yonca əkilən torpaqlarda münbitliyin tez 

itməsinin qarşısını almaq üçün sahəyə siderat (payızlıq noxud, 

arpa, vələmir, şabdar və s.) bitkilər əkilməlidir. Sideratın 

əkilməsində iki şeyə nail olunur. Birincisi torpaqda müəyyən 

dərəcədə münbitlik bərpa olunur, ikinci isə yazın əvvəlində mal-

qara kifayət qədər yaşıl yemlə təmin olunur. Siderat bitkilər tək-

tək və qarışıq halda əkilir. Növbəli əkinlərdə isə siderat 3-4-cü 

pambıq tarlasından sonra əkilə bilər.  

Siderat bitkisi təsərrüfatın yemə olan ehtiyacından asılı 

olaraq yem kimi deyil yaşıl gübrə kimidə istifadə oluna bilər. 

Belə ki, o KУТ-1,5 və ya KУТ-1,4 markalı aqreqatlar vasitəsilə 

xırda-xırda doğranaraq torpağa verilib şumlanır. 

Çoxsaylı tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, sideratın 

şumlanması torpağın münbitliyini artırmaqla, əkilən pambıq bit-

kisinin məhsuldarlığının yüksəlməsini təmin edir.  

Siderat bitkiləri torpağın su-fiziki xassəsini və mikrobioloji  

proseslərin gedişini yaxşılaşdırır. Bu bitkilər payız, qış və erkən 

yazda əkilir. Buna görə də mütləq şaxtaya davamlı çöl noxudu, 

şabdar, payızlıq çovdar və s. bitkilərin əkilməsi məsləhətdir. 

Yuxarıda göstərilən növbəli əkin dövriyyəsi keçmiş 

Sovetlər məkanında daha çox tətbiq olunurdu. Həmin dövrdə 

əkinə yararlı çox böyük torpaq sahələri olan kolxoz və sovxoz 

təsərrüfatları mövcud idi. Həmin təsərrüfatlarda uzun müddətli 

növbəli əkin dövriyyəsi tətbiq etmək mümkün idi. 

Azərbaycan Respublikası 18 oktyabr 1991-ci ildə müs-

təqillik qazandıqdan sonra, bütün sahələrdə olduğu kimi kənd 

təsərrüfatında da köklü islahatlar aparıldı. 1991-1993-cü illərdə 

aparılam aqrar islahatdan sonra bütün torpaqlar kəndlilər 

arasında paylandı. Həmin vaxtdan da kəndli-fermer təsərrüfatları 

yarandı. Ailə, fermer və digər təsərrüfat qurumlarında torpaq 

sahəsi 2-3 hektardan tutmuş 70-80 ha-a qədər oldu. Ona görə də  
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kəndli-fermer təsərrüfatlarında 5-9 tarlalı növbəli əkin döv-

riyyəsi yaratmaq mümkün deyildir.  

İctimai quruluşun dəyişməsi, istehsal münasibətlərinin də-

yişməsi zərurətini yaratdı. Bu dəyişkənlik kənd təsərrüfatı 

sahəsindən də yan keçməmiş, bitkilərinin əkin sahələri 

azalmışdır. Ona görə də yeni sistemin tələbinə cavab verən qısa 

dövriyyəli növbəli əkin sisteminin yaradılması zəruridir.  

Son illərdə AzETPİ-də Texniki bitkilərin 

aqrotexnologiyası şöbəsində aparılan tədqiqatlarda qısa 

dövriyyəli növbəli əkin sistemi (bitki yerdəyişməsi) işlənib 

hazırlanmışdır. Üç tarlalı pambıq-yonca-taxıl növbələşməsində 

bitkilərin bir-birinə düzgün sələf seçilməsi nəticəsində torpaq 

münbitliyi artmış, torpağın su-fiziki xassələri yaxşılaşmış, 

növbəli əkinlərdə becərilən bitkilərdən yüksək və sabit məhsul 

alınmışdır (F.Ş.Ələkbərov). 

 

İllər Tarlalar üzrə bitkilərin növbələşməsi 

I Taxıl Yonca Pambıq 

II Yonca Pambıq Taxıl 

III Pambıq Taxıl Yonca 

 

Bunun üçün sahə üç tarlaya bölünür. Birinci il birinci tar-

lada payızlıq taxıl, ikinci tarlada yazda (fevralın ortaları) yonca, 

üçüncü tarlada isə pambıq səpilir. 

İkinci ili birinci tarlada yazda (fevralın ortaları) taxıl örtü-

yü altına yonca səpilir, ikinci tarlada yonca yerinə pambıq sə-

pilir, üçüncü tarlada pambıq yığıldıqdan sonra payızlıq taxıl sə-

pilir. 

Üçüncü il birinci tarlada ilyarımlжq yonca payızda pambıq 

əkini üçün şumlanır, ikinci tarlada payızlıq taxıl səpilir, üçüncü 

tarlada yazda (fevralın ortalarında) taxıl örtüyü altına yonca 

səpilir. Bu qayda üzrə tarlaların növbələşməsi davam edir. 

Xırda fermer təsərrüfatlarında torpağın münbitliyinin artı-

rılması istiqamətində aparılan tədqiqatlardan biridə pambıq bit-

kisinin soya ilə növbələşməsi yəni, yerlərinin dəyişdirilməsidir. 

Belə ki, birinci ili soya, ikinci ili pambıq, üçüncü ili soya və s. 
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bitkilər becərilir. Əkinlərdə bitkilərin hər biri torpaq sahəsinin 

50%-ni tutur. 

Belə növbələşmə nəticəsində pambıq istehsalı artır, soya 

dəni əldə olunur, torpaq bioloji azotla zənginləşir. Bu isə təmiz 

ərzaq və heyvandarlığın qüvvəli yemlə təmin olunmasına əhə-

miyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Tədqiqatın nəticələrinə görə tək bitki şəraitində hektardan 

29,4 sentner xam pambıq məhsulu alındığı halda,  soyadan sonra 

becərilən pambıq əkinlərindən 33,4 s/ha  məhsul alınmış, artım 

isə 4,0 s/ha təşkil etmişdir.  

AzETPİ-də torpağın münbitliyinin artırılması 

istiqamətində qısa tarlalı əkin dövriyyəsi prof. V.S.Zaytsev və 

aparıcı elmi işçi a.e.f.d. R.Ə.Tağıyev tərəfindən təklif 

edilmişdır. Qısa dövriyyəli (pambıq, şəkər çuğunduru, payızlıq 

noxud+arpa) növbəli əkin tədqiqatı 2009-2010-cu illərdə 

aparılmışdır. 2009-cu ildə pambıq məhsulu üçün əsas şum 2008-

ci il noyabrın ikinci on günlüyündə, 2010-cu ilin məhsulunu hə-

min ilin yanvarın əvvəlində, qarışıq əkin tarlasındakı isə martın 

sonunda şumlanır. Qarışıq əkinlər (payzlıq noxud+arpa) 

oktyabr-noyabr aylarında (6 ay müddətində), xeyli yerüstü və 

kök kütləsi əmələ gətirir. Əmələ gəlmiş bu bitki kütləsi 

şumlanaraq torpağa qarışdırılır və  növbəti il pambıq bitkisi 

ondan qida mənbəyi kimi istifadə etsin. Biometrik hesab-

lamalarla təklif olunan üsullardan (3,38 əmsalından) istifadə et-

məklə müəyyən olunmuşdur ki, torpaqda təxminən 212,0 kq/ha 

bioloji azot toplanır. Tədqiq olunan bu mövzular növbəli əkin 

sistemi kimi deyil, bitki yerdəyişməsi kimi qəbul olunmalıdır.  

 

        6.2. Torpağın səpinə hazırlanması  
 

Torpağın səpinə hazırlanması əsas və səpin qabağı becər-

mədən ibarətdir. Respublikamızda torpağın becərilməsi əkin-

çiliyin intensiv aparılması prinsipinə əsaslanır.  

Yüksək məhsulun alınmasını təmin edən şərtlərdən biri və 

demək olar ki, ən əsası torpağın səpinə düzgün və keyfiyyətli 
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hazırlanmasıdır. Pambıq əkini üçün torpağın becərilməsinə 

payızdan başlanır. 

Torpağın becərilməsində başlıca məqsəd, münbitliyin əsa-

sını təşkil edən qalın şum qatını yaratmaqdan ibarətdir. Bu pro-

sesə müxtəlif sələf bitkiləri altından çıxmış sahələrin şumlan-

ması, pambıq altından çıxmış sahələrdən quza-payının 

(pambığın yerüstü kütləsi) çıxarılması, onun əsaslı və cari ha-

marlanması, arat, səpinqabağı və vegetasiya suvarmaları, üzvi 

və mineral gübrələrin verilməsi, şumlamanın üsulları və şumun 

dərinliyi  və s. tədbirin yerinə yetirilməsi daxildir. Hər hansı bir 

tədbirlərin yerinə yetirilməsində səhvlərə yol verilərsə yaxud 

keyfiyyətsiz aparılarsa bu keyfiyyətin və məhsuldarlığın aşağı 

düşməsinə səbəb olar. Torpağın becərilməsində qeyd olunan 

nöqsanlara yol verməmək üçün, hər bir təsərrüfatın torpaq-iqlim 

şəraiti nəzərə alınaraq əvvəlcədən iş planı tutulmalıdır. 

Torpağın şumlanması üçün ən yaxşı vaxt dekabr ayının 

sonu hesab olunur. Lakin, respublikamızda payız fəslinin ikinci 

yarısında noyabr və dekabr aylarında məhsul yığımının vaxtında 

başa çatmasına, sahələrin quza-payından təmizlənməsinə və 

torpağın yüksək keyfiyyətlə şumlanmasına yağışlar mane olur. 

Digər tərəfdən yuyucu və ehtiyat suvarmaları keçirmək üçün 

torpağın şumlanmasının qurtarması ilə, torpaqda rütubət 

ehtiyatını toplamaq yaxud yumaqdan ötəri tarlaya su buraxılma-

sı arasında azı bir ay fasilə verilir. Beləliklə, ölkə şəraitində 

pambıq əkini üçün dondurma şumunun aparılmasının normal 

vaxtı noyabr ayının birinci yarısıdır. Bu vaxtın bir qədər tə-

rəddüd etməsi respublikada seleksiyaçıların yaratdıqları 

tezyetişən və məhsuldar pambıq sortlarının hər bölgədə tətbiq 

edilməsini, habelə bütün məhsulun vaxtında yığılmasını 

(sentyabr-oktyabr aylarında) təmin edən əkinçilik sisteminin 

quruluşundan asılıdır. 

Dondurma şumunun payızda aparılması nəticəsində torpa-

ğa gecələr və səhər saatlarında şaxta, gündüzlər isə istilik təsir 

edir. Şaxtanın təsirindən torpaq məsamələrində olan suyun 

donması nəticəsində onun həcmi genişlənir və nəticədə torpaq 

kəltənləri xırda hissələrə bölünür. 
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Dondurma şumu torpağın yumşaldılmasına və onun mün-

bitliyinin artırılmasına zəmin yaradır. Məlumdur ki, torpaqda 

olan qida maddələri müxtəlif formalarda yəni, az mənimsənilən 

yaxud heç mənimsənilməyən şəkildə olurlar. Torpaqda gedən 

mikrobioloji proseslər nəticəsində həmin qida maddələri 

mənimsənilən formaya çevrilir. Torpaqda kifayət qədər hava, su, 

temperatur olduqda mikrobioloji proseslərin səmərəsi yüksək 

olur. Torpaq yumşaq, xırda, dənəvər olduqda münbit şərait çox 

əlverişli olur ki, bu da dondurma şumunun nəticəsində yaranır.  

Torpağı yazda şumladıqda bu proseslərin keçməsinə vaxt 

qalmır, hətta dəfələrlə becərildikdə belə, torpağı lazımi dərəcədə 

xırdalamaq olmur və şumlanmış yer kəsəkli qalır. 

Çiyid səpini üçün dondurma şumu  payızlıq dənli bitkilər-

dən sonra yəni, iyulun sonunda, faraş dənli bitkilərdən sonra isə 

sentyabrın birinci yarısınadək, yoncadan sonra oktyabrın orta-

larından noyabrın birinci yarısına kimi, pambıqdan sonra isə 

noyabrın ortalarına kimi  qurtarmaq lazımdır. 

Yaz şumuna çiyid yalnız aralıq yaxud siderat bitkilərdən 

sonra (şabdar, payızlıq noxud, təmiz yaxud arpa çovdarla qarışıq 

halda) əkilir. 

Yuxarıda qeyd olunan ümumi qaydalardan başqa ölkənin 

pambıqçılıq bölgələrində payızlıq dənli bitkilərin məhsulu yığıl-

dıqdan sonra torpağı üzləmə etmədən şumun aparılması məq-

sədəuyğun deyildir. Təsərrüfatın şumlama imkanı varsa yaxşı 

olar ki, şumlamadan əvvəl sahə suvarılsın. Bu zaman alaq 

otlarının cücərməsi və torpağın xırdalanması daha yaxşı alınır.  

Bəzən, dondurma şumu apararkən torpaq çox qurumuş 

olur və kotanı istənilən dərinlikdə aparmaq olmur. Şum çox kəl-

tənli və aşağı keyfiyyətli olur. Şumun eyni dərinlikdə apa-

rılması, torpağın yaxşı ovxalanması üçün, qrunt suları dərində 

yerləşən sahələrdə şumlanmadan əvvəl sahə suvarılmalıdır. 

Torpağın qranulometrik tərkibindən asılı olaraq şum qa-

bağı suvarma normaları ağır torpaqlarda hektara 1000-1200 m
3
 

yüngül torpaqlarda  600-800 m
3
qəbul edilmişdir. 
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Paxlalı yem bitkiləri və yazlıq dənli bitkilər biçildikdən 

sonra, qrunt sularının üzdə və dərində olmasından asılı olaraq 

birinci halda şum qabağı suvarma norması hektara 700-1000 m
3
, 

ikinci halda isə 1200-1500 m
3
-dir. 

Yuyucu və nəmlik ehtiyatı toplayıcı suvarmalar keçirilmə-

si nəzərdə tutulan sahələrdə dondurma şumu aparan kotanlar 

malalarla qoşulur. Burada malalar torpağın yaxşı xırdalanmasını 

və sahənin eyni vaxtda hamarlanmasını təmin edir və sonrakı 

suvarma əməliyyatlarında şırımların çəkilməsini asanlaşdırır. 

Torpağı bu qaydada hazırladıqdan sonra payızlıq və qışı keçirən 

alaqlar yaxşı cücərir. Səpin qabağı becərmədə bu alaqlar kökdən 

çıxarılır yaxud malalama yolu ilə məhv edilir. 

Keçmiş Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq 

İnstitutunun  məlumatına görə, şum aparılan sahədə, birinci 

cərgəarası becərməyə qədər alaq otlarının miqdarı şum 

aparılmayan sahəyə nisbətən dörd dəfə az olmuşdur. 

AzETPİ-nin çoxillik təcrübələrinə görə malalanmayan 

dondurma şumunda alaq otlarının miqdarı birinci kultivasiya 

zamanı bir kvadrat metr sahədə orta hesabla 28,2 ədəd,  ikinci 

kultivasiyada 16,4 ədəd olmuşdur. Malalanmış dondurma şu-

munda isə müvafiq olaraq 22,4 və 8 ədəd olmuşdur.  

Dondurma şumu ön kotancıqlar işlədilməklə aparıldıqda 

alaq otlarının və zərərvericilərin miqdarı kəskin surətdə azalır. 

Yonca və digər sələf bitkilərinin kökləri və kövşən qalıqları 

torpağa  basdırılır.  

Torpaq ön kotancıqlı kotanla şumlandıqda əkinlərin hər 

kvadrat metrində alaqların miqdarı müxtəlif illərdə 6,3; 39,5; 

19,7 ədəd olmuşdur. Ön kotancığı olmayan kotanla şumlama 

aparıldıqda isə göstərilən rəqəmlər müvafiq olaraq 11,0; 73,2; 

25,9 ədəd olmuşdur. Çoxsaylı tədqiqatlarla müəyyən olun-

muşdur ki, ön kotancıqlı kotanla şumlanan torpaqda pambıq 

sovkasının puplarının tələf olması 84%-ə çatır, ön kotancığı 

olmayan kotanla şumlanılan torpaqda isə yalnız 50,0%-i məhv 

olur. Qış aratının keçirilməsi isə pambıq sovkası puplarını ta-

mamilə məhv edir. Tor gənəciyi haqqında da eyni sözləri demək 

olar. 
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Yarpağın alt hissəsində toplanan tor gənəcikləri yerə tökül-

dükdən sonra ön kotancıqlı kotanla aparılan şumda o, şırımın di-

binə düşərək  anaerob şəraitdə məhv olur.  

Sahələrin quza-payından təmizlənməsi. Dondurma şumu 

pambıq altından çıxmış sahələrdə aparmazdan öncə quza-payın-

dan (yerüstü hissə) təmizlənməlidir. Pambıq bitkisinin 

gövdəsində müxtəlif xəstəlik törədicilər yuva salır. Belə 

xəstəliklərdən ən qorxulusu vilt xəstəliyinin törədiciləridir. Bu 

xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün şumlamadan qabaq 

quza-payı yığılıb sahədən kənarlaşdırılmalıdır. Quza-payının 

sahədən çıxarılması sahənin təmiz olmasına, rahat şum-

lanmasına və sonrakı əməliyyatların aparılmasına normal şərait 

yaradır.  

Şirvan bölgəsinin boz torpaqlarının zəif qələvi reaksiyası 

viltin törədiciləri üçün əlverişli deyildir. Bu torpaqların su-fiziki 

xassələri pisdir. Ona görə də bu bölgələrdə  pambıq bitkisinin 

gövdəsinin xırdalanaraq yerə basdırılması geniş tətbiq 

olunmalıdır. Belə gövdələrin bir tonu 15-18 kq azotu əvəz edir. 
Belə tədbir vilt xəstəliyi yayılan sahələrdə məsləhət görülmür. 

İqtisadi səmərəlilik baxımından pambıq çöplərini xırdalayaraq torpağa 

verdikdə vilt xəstəliyinin qarşısını almaq üçün onlar torpağa dərin bas-

dırılmalı və həddən artıq dərin kultivasiya aparılmamalıdır. Çünki, 

kultivator pambığın kök sistemini zədələyər və zədəli yerdən bitkiyə 

viltin törədiciləri daxil ola bilər. 

AzETPİ-də aparılan tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir 

ki,quza- payından üzvi gübrə kimi istifadə etməklə yüksək 

məhsul almaq mümkündür. Quza-payını doğrayıb istər peyinlə, 

istərsədə, təmiz halda torpağa verdikdə o, torpaqda çürüyərək 

bitki üçün əlverişli qida sahəsi yaratmaqla torpağın su-fiziki 

xassələrini yaxşılaşdırır, məhsuldarlığı nəzarətə nisbətən 0,2-1,7 

s/ha artırır.   
Quza-payının sahəyə verilib verilməməsi məsələsi həll olunduq-

dan sonra torpaqların duzlardan yuyulması məsələsi həll olunmalıdır. 

Bu işlərin gecikdirilməsi isə məhsul itkisi ilə nəticələnir. Odur ki, sa-

hələr quza-payından azad olduqdan sonra əkin üçün nəzərdə tutulmuş 

sahənin bir hissəsini şumlamadan yumağa başlayırlar. Sahənin digər 

hissəsi isə şumlanır və duzdan yuyulur . Duzu çox olan sahələr əv-
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vəlcədən şumlanmalıdır. İsti günlərdə torpaqdan duz nə qədər 

tez yuyularsa bu iş üçün su az tələb olunar. 
Pambıq yığımından sonra payızda sahələrdə yuma aparıl-

madıqda onu erkən yazda yuyurlar. Tədqiqatlarla müəyyən edil-

mişdir ki, şumlanmamış yuyulan torpaq şumlandıqdan sonra 

yuyulan torpaqdan tez yetişir. Belə torpaqlarda vaxtında səpin 

aparmaq mümkündür.  
Tətbiq olunan ГУМ, KC-4 və KC-4M markalı aqreqatlar  pam-

bıq gövdəsinin qalıqlarını sahədən təmiz çıxarmaqla topa halında bir 

yerə yığır, sonra isə kənara çıxarılır. 

Torpağın becərilməsi sisteminə daxil olan əməliyyatlardan 

biri də, yoncalıqların şumlanması müddətlərinə düzgün əməl 

olunmasıdır. Yoncalıqların tez (sentyabrda) və ya gec (dekabr-

da) şumlanmasının xoşa gəlməz nəticələri olur. Belə ki, tez şum-

landıqda yonca tərəfindən toplanmış üzvi birləşmələrin mineral-

laşması güclənir, gec şumlandıqda isə üzvi maddələrin 

çürüməsinin ən qızğın vaxtı çiyid səpini ilə bir vaxta düşür. Bu 

zaman üzvi maddənin çürüməsi nəticəsində əmələ gələn 

maddələr yeni əmələ gəlmiş cücərtilərə öldürücü təsir göstərir. 

Bundan başqa gec şumlanmış yoncalıqlarda çiyid səpini aprelin 

birinci yarısında keçirildikdə pambıq əkinləri kök çürümə xəs-

təliyindən çox əziyyət çəkirlər. Çünki, yoncanın kök qalıqları 

xəstəlik törədicisinin inkişafı üçün fəal qidalandırıcı mühit yara-

dır. 
Yoncalıqların əlverişli müddətlərdə şumlanması (15.X-15.XI) 

təsərrüfatın hektardan 20-25 sentner artıq  ot məhsulu alması, yaxud 

bir müddət malqaranın otarılması üçün çox faydalıdır. 

Yoncalıqları oktyabr-noyabr aylarında şumladıqda köklə-

rin qalıqlarının çürümə prosesi başa çatmış olur. Çürümə 

nəticəsində alınan maddələrin cücərtilərə mənfi təsiri və əkin-

lərin seyrək olmasının qarşısı alınmış olur. Ona görə də  səpini 

aprelin 15-25-i arasında aparmaq daha məqsədəuyğundur.  

Aparılan tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, yonca nə qə-

dər gec şumlanarsa onun regenerasiya qabiliyyəti bir o qədər  
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çox olur. Belə ki, yoncanın köklərinə yaxın olan rozetlərində 

toplanmış yatmış tumurcuqlardan daha çox yonca gövdələri 

cücərib çıxır.  

Yoncanın yenidən cücərməsinin qarşısını almaq üçün iki, 

yaxud üç yaruslu kotanla dərin şumlama aparılmalıdır. Bu za-

man yoncanın kök boğazcıqları tam kəsilir və şumun dərin 

qatlarına basdırılır. Belə olduqda, cücərmənin qarşısı alınır, üzvi 

maddələrin çürümə prosesi uzanır. Təsərrüfatlarda iki yaruslu 

kotanlar olmadıqda adi kotanlarla 5-6 sm dərinlikdə üzləmə 

aparılır. Bu zaman kotanlardan laydır çıxarılır və gavahinlərə 

dəmir əlavə etməklə uzadılır. 

Gavahinləri iti saxlamaq məqsədilə vaxtaşırı çarxda iti-

ləyirlər. Belə olduqda kök boğazının yazda cücərmə qabiliyyəti 

azalır. Üzləmə və şumlamanın bir əməliyyatda aqreqat-

laşdırılması daha əhəmiyyətlidir. Bu zaman PM-16 markalı 

kotan xüsusi ön kotançıqlarla əvəz edilən П5-35M, П5-35ЦУ 

markalı adi kotanla yerinə yetirilir. İki əməliyyatın birlikdə 

aparılması vaxta və yanacağa xeyli qənaət edir. 

AzETPİ-nin çoxillik  məlumatlarına görə yoncalıqlar şum-

lanmaya qədər hətta iki dəfə üzləmə aparıldıqda belə rozetləri 

100% kəsmək mümkün olmur. Bunun qarşısını almaq üçün 

kimyəvi mübarizə üsulundan  istifadə edilməsi  tövsiyə olunur. 

Sahənin hamarlanması (planirovka). Suvarma əkinçiliyi 

şəraitində yüksək məhsul alınması şərtlərindən biri də sahənin 

düzgün hamarlanmasını təmin etməkdir. Düzgün hamarlanmış 

sahələrdə vaxtında və normal səpin aparmaqla suvarmaları istə-

nilən qaydada təşkil etmək olar. 

Pambıq əkinlərində suvarmalar şırımlarla aparılır. Hamar-

lanmış yerlərdə su şırımlarla aparılmaqla suya qənaət olunur və 

sahə bərabər qaydada nəmləndirilir. Hamar olmayan sahələrdə 

isə su itkisinə yol verilərək əmək məhsuldarlığı xeyli aşağı 

düşür. Belə ki, hamarlanmış sahədə suçu bir iş günündə 1-1,5 

hektar sahə suvarırsa, hamar olmayan sahələrdə həmin müd-

dətdə 0,4-0,5 hektar sahəni suvarır.  
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Hamarlama iki cürdür: əsas və cari hamarlama. Əsas ha-

marlama 10-15 ildən bir aparılmaqla çox vəsait tələb edir. Bu 

cür hamarlama dövlət planına salınaraq, ixtisaslaşmış təşkilatlar 

tərəfindən aparılır. Cari planirovka hər il təsərrüfat tərəfindən 

aparılır. Belə ki, suvarma şırımlarının tirələri çökəklər, şum 

zamanı traktorların dönəcəklərində əmələ gələn çökək və 

təpəciklər və sahənin kənarında olan qeyri-bərabər sahələr 

hamarlanır. Bu işin aparılmasında qreyderlər, buldozerlər, volo-

kuşalar, ütülər, malalar və əl ilə işlədilən alətlərdən istifadə 

edilir. 

ġumun dərinliyi. Dondurma şumunun dərinliyi torpağın 

becərilmə sistemində mühüm amillərdən biri hesab olunur. 

Şumun dərinliyi torpağın qranulometrik tərkibindən, su-fiziki 

xassələrindən, qrunt suyunun səviyyəsindən və şumaltı qatın 

vəziyyətindən asılıdır. 

Respublikanın pambıqçılıq bölgələrində dondurma şumu 

əsasən 28-30 sm dərinlikdə aparılır. Şumun dərinliyinin  pambıq 

əkən rayonlar üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Şumlama dərinliyi 

nəinki zona hüdudunda hətta zona daxilində belə fərqlidir.  

Gəncə-Qazax və Mil-Qarabağ bölgəsi demək olar ki,  boz-

qəhvəyi (şabalıdı) və çəmən torpaqlarından ibarətdir. Bu 

torpaqlarda 30 sm dərinlikdə şumun aparılması 

məqsədəuyğundur. 

Məlumdur ki, şum qatının dərinliyi məhsuldarlığa müsbət 

təsir edir. Bütün torpaq tiplərində eyni dərinlikdə şum aparmaq 

olmaz. Çınqıllı, gilli və qumsal torpaqlarda 25 sm-dən artıq şum 

məsləhət deyildir. 

Şirvan bölgəsinin  torpaqları əsas etibarı ilə boz torpaqlar-

dır. Bu torpaqların arasında şorlaşmış və şorakətləşmiş çəmən 

torpaqlarda vardır. Şum qatının dərinliyi bu torpaqlarda 20 sm-

dir. Sonra isə torpağın qleyli (yapışqanlı) qatı gəlir. Burada 

şumaltı qatdan 2-2,5 sm aşağı (dərində) şumlamaq üçün hektara  

30-40 ton peyin və yüksək  normada (500-600 kq)  fosfor 

gübrəsi vermək lazımdır. Şirvanın arxyanı, nisbətən yararlı hala 

salınmış torpaqlarında 27-30 sm dərinlikdə şumlama müsbət 

nəticə verir.  
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Muğan-Salyan zonasının boz-çəmən torpaqlarında  şumun 

dərinliyini 30 sm-ə qədər artırdıqda pambıq məhsuldarlığı stabil 

surətdə artır. Belə ki,  torpaq 20 sm dərinlikdə şumlandıqda 

alınan məhsul 100% qəbul edilərsə, şumun dərinliyi 25 sm 

olduqda pambıq məhsulu 108%, 30 sm olduqda isə 125%-ə 

çatır. 

AzETPİ-də aparılan tədqiqatlar göstərir ki, aqrotexniki 

tədbirlərin iqtisadi səmərəsini yüksəltmək üçün seçilən torpağın 

becərmə dərinliyi, pambıq növbəli əkin sistemində fərqli 

olmalıdır. Göstərilən fərq pambığın sələfi olan yonca bitkisinin 

yaratdığı münbitlikdən səmərəli istifadə etmək yollarıdır.  

Yoncalıqları dərin şumlamaq, ikinci, üçüncü illər şumun 

dərinliyini azaltmaq, dördüncü ildə isə təkrar dərin şum aparıl-

malıdır. Pambıq əkiləcək torpağın şumlanma dərinliyinin fərqli 

olmasının nəzəri əsası aşağıdakılardır: 

1. Yoncanın topladığı üzvi maddənin 65-70%-ə qədərini 

torpağın üst 0-10 sm qatında cəmləşdirmək;      

2. Üzvi maddələrin sürətlə parçalanmasının qarşısını 

almaq məqsədilə torpağın daha dərin qatlarına havanın 

keçməsini azaltmaq, temperaturu aşağı salmaq; 

3. Torpağın dərinliyində üzvi maddənin anaerob 

parçalanma prosesinə şərait yaratmaqla münbitliyi artıran 

humusun əmələ gəlməsinə kömək etmək. 

Göstərilən sxemə uyğun olaraq yoncalıqların şumlandığı il 

torpaq qatı 30-32 sm dərinlikdə çevrilir. İkinci və üçüncü ildə 

şumlanma dərinliyi 23-24 sm, dördüncü ilində isə 32 sm dərin-

likdə aparılır. 

Yoncalıqlar dərin şumlandıqda torpaqda olan kök və köv-

şən qalıqları anaerob şəraitə düşdüyünə görə üzvi maddələrin 

parçalanması ləng gedir. 23-24 sm-lik üst torpaq qatının şumla-

ma dərinliyi ikinci,  üçüncü illərdə azaldıqda, üzvi maddə ilə 

zəngin olan torpaq qatına hava keçməsinin qarşısı xeyli alınır. 

Dördüncü ildə aşağıda yerləşən yaxşı su-fiziki xassələrə malik 

olan torpaq qatı faraş cücərtilər alınması üçün istifadə olunur. 

Torpağın becərilməsi üsulunun düzgün seçilməsi çox əhə-

miyyətlidir. Sübut olunmuşdur ki, yoncalıqlar iki dəfə diqqətlə 
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üzləndikdən sonra şumlandıqda orta hesabla pambıq məhsulu: 

32 sm dərinlikdə laylı kotanla keçirilən şumlamada hektarda 

39,2 sentner, 40-45 sm dərinlikdə laydırsız kotanla keçirilən 

şumlamada 36,9 sentner olmuşdur.  

Kombinasiyalı və laydırsız kotanla şumlama məhsulun sta-

bil artmasını təmin edir. Bu isə sıxlaşmış şumaltı qatın yu-

mşalması və şum qatının su fiziki-xassəsinin yaxşılaşması ilə 

əlaqədardır. 

Aralıq bitkilərdən sonra ən yaxşı becərmə üsulu torpaq 

qatını çevirməklə dərin (30 sm) şumun aparılmasıdır. Belə bir 

əməliyyatdan sonra sahədən pambıq əkini üçün istifadə etdikdə, 

torpağın şumlanması ilə çiyidin səpilməsi arasında mütləq 10-12 

gün fasilə verilməlidir. 

Ehtiyat və yuyulma suvarmaları. Dondurma şumu apa-

rarkən bəzən torpaq o, qədər qurumuş olur ki, şumu lazım olan 

dərinlikdə aparmaq olmur, şum iri kəltənli və keyfiyyətsiz olur.  

Qrunt suları dərində olan sahələrdə şumdan əvvəl torpağın 

yaxşı ovxalanması və şumun dərinliyini nizamlamaq üçün sahə 

suvarılmalıdır. 

Şumlanmış sahələrdə qış aratı, şorlaşmış torpaqlarda isə 

yuyucu suvarmalar aparılmalıdır. Sonra isə torpaqdakı nəmlik 

ehtiyatını  saxlamaq və duzların şum qatına çıxmasının qarşısını  

almaq üçün torpağı malalamaq lazımdır.  

Ehtiyat suvarmaların keçirilməsi və erkən yazda aparılması 

iqlimlə sıx surətdə əlaqədardır. Çünki, həmin dövrlərdə yağan 

yağışlar torpaqdakı olan rütubət təlabatını ödəmir. 

Suvarma mənbələrində bir qayda olaraq yazda çiyid əkilən 

dövrdə su az olur. Arat hesabına torpaqda yaranan rütubət 

ehtiyatı çiyidin tam cücərməsini təmin edir. 

Qış aratı torpaqda fiziki-kimyəvi və bioloji proseslərin ge-

dişinə təsir edərək, torpağın strukturunu yaxşılaşdırır. Bu isə öz 

növbəsində torpağın su rejiminin yaxşılaşmasına, istilik tutu-

munun artmasına səbəb olur. Deməli, qış aratı alaq bitkilərinin 

tez cücərməsinə səbəb olur ki, bu da səpin qabağı becərmədə 

məhv edilir. 
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AzETPİ-də aparılan təcrübələrdə müəyyən edilmişdir ki, 

qış aratının aparılması birinci vegetasiya suvarmasının gecik-

dirilməsinə və su məsarifi normasını azaltmağa imkan verir. 

Mövsümdə su təchizatı pis olan rayonlarda bunun böyük əhə-

miyyəti vardır. 

Qış aratı 12-14 sm dərinlikdə 60-70 sm enində şırımlarla 

aparılır. Onun keçirilməsinin ən yaxşı vaxtı dekabr ayıdır.  

Qış aratından sonra günəşli günlərin sayı çox olan rayon-

larda, habelə torpaqları qış aratına qoyulmamış lakin, yağmur-

ların hesabına rütubətlənmiş torpaqlardan buxarlanmaya az su 

sərf olunması məqsədilə torpağın səthi malalanır.  

Torpağın vəziyyətindən asılı olaraq fevralın sonu, martın 

birinci yarısında sahə torpağın kəltənli olmasından, alaqlanma 

dərəcəsindən, sıxlaşmasından asılı olaraq malalanmalı, 

disklənməli yaxud çizellənməli və eyni zamanda 

malalanmalıdır. Kökümsov gövdəli alaq bitkiləri basmış sahələri 

diskləmək olmaz. Çünki, kökümsov gövdələr doğrandığına görə 

sahədə alaqların miqdarı artır. Belə sahələri malalamaq yaxud 

çizelləməklə alaqlar sahədən kənara çıxarılır. 

Dondurma şumu edilmiş lakin, qış aratı keçirilməmiş tor-

paqlarda səpin qabağı becərmələr başlanmamış yaz aratı keçi-

rilməlidir. Yaz aratı martın 20-dən aprelin 15-dək aparılmalıdır. 

Əgər torpaq kəltənlidirsə o, zaman aratdan qabaq sahə dis-

klənməlidir. Aratdan sonra torpaq yetişən kimi sahəyə mala 

çəkilməlidir. 

Torpağın səpin qabağı becərilməsi. Torpağın səpin qa-

bağı becərilməsi yazda tarlanın vəziyyətinə uyğun olan üsullarla 

keçirilməli, toxumun normal cücərməsi və lazım olan dərinlikdə 

yerləşməsi üçün torpaqda xırda dənəvərliyin yaradılması, payız-

qış fəslində toplanmış nəmliyin qorunması və alaq otlarının 

məhv edilməsindən ibarətdir. 

Respublikanın bütün torpaq tipləri üçün səpin qabağı tar-

lada 8-10 sm dərinlikdə dayaz kultivasiya, sonra isə dırmıqlama 

və malalama aparılmalıdır. Bu məqsədlə  çizelə düz kəsici iş 

orqanları bağlanılır. Bu becərmədə torpaqdakı rütubət eh-

tiyatının qorunub saxlanmasını təmin edən və üzvi maddələrin 
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daha yavaş parçalanması üçün, əlverişli olan yumşaldılmış xırda 

topavari torpaq qatı yaradılr. Torpağın üst qatı səpin qabağı 

dayaz becərildikdə, səpin zamanı toxumlar sıxlaşmış torpaq üz-

ərinə düşür və torpağın şaquli kapillyarları ilə çiyid, aşağı 

qatlardan yaxşı nəmlənir. Çiyidin üzərini örtən yumşalmış 

torpaq qatı isə tez isinir və havanı özündən yaxşı keçirir. 

Nəticədə toxumların tez və eyni vaxtda cücərməsi üçün şərait 

yaranır. 

Dondurma şumunu 16-18 sm dərinlikdə səpin qabağı lay-

dırsız kotanla yenidən şumlanmasına yol vermək olmaz. Çünki, 

bu cür becərmə nəticəsində sələf bitkilərinin kökləri və kövşən 

qalıqları şumun səthinə çıxır və aerob parçalanma şəraitinə 

düşərək sürətlə minerallaşır. Lakin, torpağın üst qatı həddindən 

artıq quru olduğundan bitkilər minerallaşan məhsuldan çox az 

istifadə edə bilir. Pis su-fiziki xassəyə malik olan ağır 

torpaqların səpin qabağı yenidən şumlanması (pərşum) daha 

zərərlidir. Çünki, tarlanın səthində tez quruyan və heç bir alətlə 

xırdalanmayan kəltənlər əmələ gəlir. Belə torpaqlarda cücərtilər 

seyrək, məhsul isə az olur. 

Dondurma şumu yazda təkrar şumlandıqda alaq otlarının 

miqdarı yalnız səpindən qabaq azalır, sonra isə suvarma aparıl-

dıqda və ya yağış yağdıqda alaq bitkilərinin torpaq səthinə 

çevrilmiş toxumları cücərir və sahəni daha çox alaq basır.  

Beləliklə, torpağı səpin qabağı becərmək üçün tarlanın və-

ziyyətini və torpağın su-fiziki xassələrini nəzərə almaq lazımdır. 

Güclü alaqlanan sahələrdə mala ilə yastı kəsən və oxvari pəncə-

ləri olan çizellərdən bir aqreqatda istifadə edilməlidir. 

İri kəltənləri olan şumda isə malalarla bir aqreqatda kəsici 

diskləri olan БДТ-2,2 markalı dişli mala işlədilir ki, bu da səpin 

qabağı becərmədə müsbət nəticə verir. 

Gəncə-Qazax və Qarabağ-Mil zonasının pambıq əkən ra-

yonlarında yaxşı su-fiziki xassələrə malik açıq-şabalıdı, şabalıdı 

və çəmən torpaqlarında arat etdikdə 5-7 sm dərinlikdə yu-

mşaldıcı ziq-zaq mala yaxşı nəticə verir. 
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«Şirvanmala» adlanan ağır mala torpaq səthini yaxşı ha-

zırlayır. Bu mala torpağı 7-8 sm dərinlikdə başdan-başa yum-

şaldır. 

Yerli ağır malalar hər bir təsərrüfatda düzəldilə bilər. Şir-

van, Muğan və Mil düzlərinin ağır torpaqlarında səpin qabağı 

becərmənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yerli ağır 

malanın çizellə, halqavari, dişli və hamar vərdənələrlə aqreqat-

laşdırılmasının bir neçə variantı işlənmiş və müsbət nəticə ver-

mişdir. Beləliklə, ağır torpaqları səpinə hazırlamaq, yaxşı toxum 

yatağı əmələ gətirmək və bununlada toxumların bərabər 

cücərməsini, bitkilərin istənilən sıxlığını və yüksək pambıq 

məhsulu alınmasını təmin etmək üçün yerli ağır malalarla yanaşı 

diskli ağır malalardan (6КГП-1) istifadə etmək lazımdır.  

 

 

       6.3. Toxumun səpinə hazırlanması  

 

Toxumun keyfiyyəti və onların səpinə hazırlanması. 
Yüksək və keyfiyyətli məhsul almağın şərtlərindən biridə 

yüksək və keyfiyyətli toxumların vaxtında səpilməsidir. Bütün 

bitkilərdə olduğu kimi toxum canlı orqanizmdir. O, canlı olduğu 

üçün onda daimi həyati proseslər gedir. O, nəfəs alır, onun hu-

ceyrələrində maddələr mübadiləsi gedir, xarici mühit amillərinə 

qarşı çox həssas olur. Əlverişsiz şərait onun həyat fəaliyyətini 

zəiflədir və hətta məhv edir. 

Hər il pambıq əkinlərindən tonlarla çiyid əldə edilir. 

Çiyidin bir qismi toxum materialı kimi payızdan gələn ilin 

yazına qədər anbarlarda xüsusi qaydada saxlanılır. Anbarlarda 

normal şəraitlərdə saxlanılan çiyidin cücərmə enerjisi artır ki, 

buda səpin materialının keyfiyyətinin yaxşılaşması deməkdir. 

Qeyri-normal şəraitdə uzun müddət saxlanılmış çiyidin 

rüşeymində gedən fizioloji və biokimyəvi proseslər nəticəsində 

o, öz cücərmə qabiliyyətini itirə bilər. Yüksək məhsul almaq üç-

ün bütün keyfiyyət göstəricilərinə cavab verən yüksək 

keyfiyyətli toxumlar səpilməlidir. Çiyidin tam yetişməsi onun 

pambıq kolunda böyümə xarakterindən və qozanın inkişafından 
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asılıdır ki, bunlar da eyni vaxtda əmələ gəlmir. Belə ki, əvvəlcə 

pambıq kolunun əsas gövdəsinə yaxın olan qozalar inkişaf edir. 

Buna bitkinin birinci, ikinci və qismən üçüncü aşağı simpodial 

budaqlarda yerləşən qozalar daxildir. Kolun daxili hissəsində 

adətən birinci, ikinci və üçüncü konuslar, ətraf hissəsində isə 

qalan konuslar olur. Ətraf konuslara nisbətən kolun daxili ko-

nuslarında olan qozalar daha əlverişli şəraitdə əmələ gəlir. Bu 

dövrdə bitkinin həyat fəaliyyəti yüksək olduğu üçün onun 

vegetativ orqanlarında çoxlu miqdarda ehtiyat maddələr toplanır 

ki, bunlar da qozanın inkişafına müsbət təsir göstərir. Qozaların 

əmələ gəlməsi üçün bitkinin topladığı maddələrin 60-70%-ni 

çiyidin və lifin əmələ gəlməsinə sərf edir. 

Səpin üçün toxum materialı birinci yığımdan götürülür. 

Çiyidin yetişməsi yığımdan sonra davam edir. Bu bir çox 

amillərdən-aqrotexniki tədbirlərdən, hava şəraitindən, növdən 

sortdan, yığımdan asılı olaraq, yığımdan sonra çiyidin yetişmə 

müddəti bir neçə gündən bir neçə aya qədər davam edə bilər. 

Çiyiddə daim tənəffüs prosesi və maddələr mübadiləsi 

gedir. Əlverişsiz mühitdə onun cücərmə qabiliyyəti azalır, bəzən 

isə tamamilə məhv olur. Xarici şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar 

olaraq çiyid öz keyfiyyətini dəyişə bilər. Uzun müddət 

saxlanılan çiyidlər üçün rütubət 7-9% olmalıdır. Bu rütubətdə və 

normal temperaturda çiyidlər uzun müddət saxlanıla bilər. 

Çiyidin optimal rütubətliyi 9-10% olmaqla o, adi temperaturda 

qalın olmayan laylarda saxlanılmalıdır. Temperatur 0
0
-yə yaxın 

olduqda o, öz cücərmə qabiliyyətini uzun müddət saxlaya bilir.   

Əlverişli şəraitdə toxumun rüşeymindən onun valideyin-

lərinə xas olan bütün əlamətlər və xüsusiyyətlər inkişaf edir. 

Deməli, toxum bütün bioloji, təsərrüfat və sort xüsusiyyətlərinin 

daşıyıcısıdır. Buna görə də gələcək məhsulun kəmiyyət və 

keyfiyyəti toxumun vəziyyətindən xeyli asılıdır. Yalnız sağlam, 

tam yetişmiş, yaxşı yetişdirilmiş, normal saxlanmış və səpinə 

düzgün hazırlanmış toxumlardan yüksək məhsuldarlığa malik 

bitkilər yetişə bilər. 
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Toxumun səpin və sort keyfiyyətinə təlabatı. Səpin ma-

terialı müəyyən dövlət standartlarına cavab verməlidir. Stan-

dartın tələbinə cavab verən toxumlar kondisiyalı toxumlar ad-

lanır. Standartın tələbinə cavab verməyən toxumların səpini qəti 

qadağandır. 

Pambıq toxumlarının səpin keyfiyyətini göstərən Dövlət 

Standartı tərəfindən əsas göstəricilərə görə norma 

müəyyənləşdirilib: cücərmə qabiliyyəti, nəmlik, sortluq, 

mexaniki zədələnmə, qalıq tüklülük. 

Cücərmə qabiliyyəti laboratoriya şəraitində normal cücər-

tilər verən toxumların miqdarına deyilir və faizlə ifadə olunur. 

Cücərmə qabiliyyətindən asılı olaraq pambıq toxumları üç sinfə 

bölünür:  

Sinif                                              1       2       3 

Cücərmə qabiliyyəti, %-lə             95     90     85 

Səpin üçün cücərmə qabiliyyəti ən azı 85% olan 

toxumlardan istifadə olunur. 

Toxumların cücərmə qabiliyyəti onun yetişkənlik dərəcə-

sindən asılıdır. Şaxtaya qədər yetişmiş və açılmış qozalar yaxşı 

cücərmə qabiliyyətinə malik olmaqla yuksək cücərmə faizi 

verirlər (85%-dən yuxarı). Əksinə şaxtadan sonra yığılan 

qozalardan götürülən toxumların əksəriyyəti yetişməmiş olur, 

cücərmə qabiliyyəti isə 85%-dən aşağı olur. Yaxşı 

yetişdirilməmiş, yüngül çəkili toxumlar zəif çıxış verir. Belə to-

xumlar yazın əlverişsiz şəraitində güclü əziyyət çəkir, xəstəlik 

və zərərvericilərə qarşı az davamlı olurlar. Vaxtından əvvəl tam 

açmamış qozalardan yığılan yetişmiş toxumlarda yüksək 

nəmliyə və aşağı cücərmə faizinə malik olmaqla, onları an-

barlarda saxladıqda xarab olub çürüyürlər. 

Toxumun nəmliyi. Orta Asiyada və Qazaxıstan respubli-

kasında əl ilə yığılan toxumlarda 9,0%-dən, maşınla yğılanlarda 

isə 10,0%-dən çox olmamalıdır. Azərbaycanda, Özbəkistanın 

Qaraqalpaq MR və Səmərqənd vilayətində 1% artıq götürülmə-

yə icazə verilir. 
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Toxumun sort keyfiyyətləri. Səpin materialı yüksək 

sortluluq əlamətinə malik olmalıdır. Səpin materialının sortlu-

luğu müvafiq sortun irsi əlamət və xüsusiyyətinə malik olan 

toxumların miqdarı ilə müəyyən edilir. Sortluq faizlə göstərilir. 

Sortluq faizi nə qədər yüksək olarsa, bitkilər bir o qədər eyni 

cinsli təmiz və yüksək məhsul verər. Sort təmizliyinə görə elit 

toxumlar 100%, I reproduksiya 99%, II reproduksiya 98%, III 

reproduksiya 96% olmalıdır. 

Elit toxumlarda heç bir qarışıq olmamalıdır. Birnci repro-

duksiyalı toxumlarda isə çox sort qarışığının olması yol veril-

məzdir. 

Toxumun sortluğu sahədə aprobasiya yolu ilə müəyyən 

edilir və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. 

Mexaniki zədələnmə. Zədələnmiş toxumlar torpaqda tez 

çürüyə bilər. Ona görə də səpin materialında mexaniki zədə-

lənmiş toxumların miqdarı çox olmamalıdır. Dövlət standartına 

görə əllə yığılmış toxumluq xam pambıqda 5%, maşınla yığımda 

isə 7%-ə qədər mexaniki zədələnmiş toxumların olmasına yol 

verilir.  

Qalıq tüklülük. Səpin materialında pəmbəaltından başqa 

toxumların üzərində əlavə qalan liflərin olması bərabər çıxşılı 

cücərtilərin alınmasına mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda tüklü 

toxumlarla səpin aparıldıqda tüklər bir-birinə dolaşaraq topa 

əmələ gətirir. Bu da səpici aqreqatın borularını, disklərini, 

gözcüklərini tutur və toxumların normal düşməsinə maneəçilik 

törədir. Bu da əkinlərin seyrək alınmasına səbəb olur. Odur ki, 

tüklü toxumlarda tüklülük, onların kütləsinin 0,8%-dən, lüt 

toxumlarda isə 0,4%-dən çox olmamalıdır. Səpin materialında 

alaq otlarının toxumlarının və diri zərərvericilərin olması yol ve-

rilməzdir. 

Toxumların səpinə hazrılanması. Toxumların səpinə ha-

zırlanması əməliyyatı iki mərhələyə bölünür: birincisi pambıq 

zavodlarında, ikincisi isə təsərrüfatlarda görülən işlər. Əsas işlər 

pambıq təmizləmə zavodlarında aparılır. Odur ki, toxumun key-

fiyyəti hər şeydən əvvəl zavoddan asılıdır. Burada xam pambıq 

ilkin emaldan keçir, yəni cin maşınlarda (lif ayıran) lifin 
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toxumdan ayrılması və toxumun qalıq liflərdən təmizlənməsi 

məqsədi ilə linter maşınlarından (linterləmə) keçirilir. 
Toxumlar cin və linter maşınlarından keçərkən, onların işçi 

orqanları tərəfindən zədələnmə ola bilər. Toxumun emalı za-

manı yaranan bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün xüsusi texno-

loji rejimlər tövsiyə olunur ki, bu rejim toxumun ən az zə-

dələnməsini təmin edir. Bu rejim isə cin və linter maşınlarının 

məhsuldarlığını aşağı salır.  

Toxumluq xam pambığı cin və linter maşınlarından keçir-

dikdən sonra tüklü və lüt toxumlar əldə edilir. Ortalifli pambıq 

sortlarının əksəriyyəti tüklü, zəriflifli pambıq sortları isə tüksüz 

toxum verir. 

Tüklü toxumların səpinə hazırlanması. Pambıq zavod-

larında xüsusi sortlaşdırıcı ЭСХБ-4 maşınında xəstəlik və zərər-

vericilərdən və torpaqda çürüməkdən qorumaq üçün toxumları 

preparatlarla işləyirlər. Tüklü toxumların bir hissəsini, yaxşı tö-

külməsi üçün lütləşdirirlər. Bu əməliyyat mexaniki yaxud kim-

yəvi üsulla ya da toxumun üzərini hər hansı bir materialla 

örtməklə yerinə yetirilir. 

Mexaniki tüksüzləĢdirmə bir neçə maşınla yerinə yetiri-

lir. Onlardan ən təkmilləşdirilmişi COM-4 hesab edilir. O, toxu-

mun üzərindən pəmbəni demək olar ki, tam götürür. Bu üsulun 

çatışmayan cəhəti toxumun çox zədələnməsidir. 

Kimyəvi tüksüzləĢdirmə. Bir neçə kimyəvi tüksüzləşdir-

mə üsulu mövcuddur. Onlardan ən qədim və kifayət qədər yaxşı 

öyrənilmiş üsul  toxumlara qatı sulfat turşusu ilə təsir 

edilməsidir. Nəticədə pəmbəaltı tam həll olur. Sonra turşu və 

pəmbəaltı yuyularaq tam tüksüz toxum əldə edir. Bəzi 

çatışmamazlıqlara görə bu üsul geniş yayılmamışdır. 

Aqrokimyəvi üsul. Bu üsula son zamanlar böyük maraq 

göstərilir. Bu üsulla tüklü toxumlara bir başa turşu ilə deyil, bir 

neçə turşu qarışığının buxarı ilə təsir göstərilir və nəticədə 

pəmbəaltı bir qədər dağılır. Bu üsul nisbətən qəbul oluna bilən 

üsuldur. Belə ki, burada toxumlar mexaniki zədələnməyə 

uğramır toxumları turşudan azad etmək üçün çoxlu su tələb 
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olunur. Digər tərəfdən turşu itkisinə yol verilir. Bundan başqa 

toxumun üzərindən ayrılmış pəmbəaltı və tək-tək liflər çox cüzi 

dəyişkənliyə uğrayır və onlar kimya sənayesində istifadə olunur. 

Tüklü toxumların noğullaĢdırılması. Bu iş xüsusi maşın-

larla aparılır. Bu toxumun üzərini müxtəlif funqsidlərlə yapış-

dırıcı materialın qatışığının örtülməsindən ibarətdir. Bu üsulun 

böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, təbii tüklülüyü saxlamaqla to-

xuma tökülmə xassəsi verilir. Bu qayda ilə hazırlanan toxumlar 

zədələnmir. Eyni zamanda xəstəlik və zərərvericilərdən 

qorunmaq üçün funqisidlərlə işlənir.  

Noğullaşdırılmış toxumun üzərində əmələ gələn funqisid 

təbəqəsi möhkəm dayanır, səpildikdən sonra isə o, torpaq rütu-

bətində (nəmliliyində) həll olur. Bu gün təsərrüfatlarda mövcud 

olan maşınlarda noğullaşdırılma çox çətin olduğundan və dəqiq 

toxum səpən səpicilərlə səpmək mümkün olmadığı üçün bu iş 

geniş yayılmamışdır. Gələcəkdə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı 

nəticəsində bu məsələ həll olunacaqdır. 

TüksüzləĢdirilmiĢ toxumların hazırlanması. Lüt toxum-

lar yaxşı tökülməyə qadir olduqları üçün onları həm ölçülərinə 

həm də dolğunluğuna görə çeşidləyib kalibirləşdirmək və hər 

yuvaya istənilən miqdarda səpmək olar. 

Tüksüzləşdirilmiş toxum müəyyən ölçüdə deşikləri olan 

maşınlarda çeşidləşdirilir və kalibirləşdirilir. Çeşidləmə zamanı 

xırda yüngül və yararlı olmayan toxumlar ayrılır. Ka-

libirləşdirmədə isə onları iri, orta və xırda toxumlara ayırırlar. 

Dəqiq səpən maşınla səpində ölçü üzrə 94% orta fraksiyalı 

toxumlar götürülür.  

Tüksüzləşdirilmiş toxumları çeşidləmək üçün onları dol-

ğunluğuna görə müəyyən kəsafətli (ammonium şorası və s.) 

məhlullardan buraxırlar. Səpin üçün ağır fraksiyalı (məhlulda 

batan) toxumlar götürülür.  

Bu əməliyyatı aparmaq üçün xüsusi qurğu quraşdırılır, 

toxumlar məhlulun içərisindən keçir, çeşidlənir daha sonra isti 

hava ilə qurudulur. Lakin, toxumların dolğunluğuna görə 
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çeşidləmə çox mürəkkəb əməliyyat olduğu üçün geniş tətbiqi 

mümkün olmamışdır.  

Toxumların dərmanlanması quru və yarınəm üsullarla 

aparılır. Birinci üsulla TXFM (mis üçxlorfenolyat) preparatı ilə 

adi tüklü toxumları dərmanlayırlar. Bunun üçün bir ton toxuma 

7 kq TXFM preparatı sərf etməklə СП-3M maşınında həyata 

keçirilir. 

Yarımnəmli üsulla adi tüklü və təbii tüksüz toxumlarımü-

rəkkəb preparat olan fentiuramla dərmanlayırlar. O, bakterial və 

göbələk xəstəliklərini məhv edən kompleks funqisid-bakterial 

təsirə malikdir. Bundan başqa preparat pambığın vertisilloz və 

fusarioz viltinin səthi törədicisini məhv edir. 

Toxumlar xüsusi 2ОСX maşınında dərmanlanır, burada 

onlar əvvəlcə su ilə nəmləndirilir, sonra bunkerlərdən ora 

preparat daxil edilir və hərlənən şneklə o nəmlənmiş toxumların 

üzərinə yapışdırılır. 

Dərman məsarifi hər ton toxuma 12 kq-dır. Bu normaya 

ciddi əməl edilməlidir. Çünki, normadan artıq verilmiş preparat 

toxumlara məhvedici təsir göstərir. Dərmanlanmış toxumlar ka-

ğız torbalarda saxlanılmaqla «Dərmanlanıb zəhərlidir» ştampı 

vurulur. Bu formada onlar səpinə buraxılır. 

Mexaniki üsulla tüksüzləşdirilmiş toxumlardan OС-1 

maşınında fentiuraın su suspenziyasını çiləmə yolu ilə dərman-

layırlar. Suspenziyanı 12 kq fentiurama 24 litr su hesabı ilə 

hazırlayırlar. Suspenziya məsarifi 36 kq/l-dir. 

Toxumların səpinə qədər təsərrüfatda saxlanması. 
Pambıq səpini üçün toxumlar təsərrüfatda Dövlət tədarük mən-

təqələri tərəfindən sortların yerləşmə planına uyğun olaraq təs-

diq olunmuş səpin normasına görə planda müəyyən olunmuş 

səpin sahəsinə və üsuluna əsasən buraxılır. 

Tədarük məntəqələrindən toxum buraxıldıqda ona sertifi-

katlar verilir. Orada toxumun səpin və sortluq keyfiyyəti haqqın-

da xarakteristika və onların mənşəyi (elit təsərrüfatları) haqqında 

məlumatlar yazılır. 
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Səpin üçün ayrılan toxumları parça yaxud kağız torbalarda 

daşımaqla hər partiya toxum bir-birindən keyfiyyət və sort gös-

təricilərinə görə fərqli olmalı və onlar ayrı-ayrı nəqliyyatla da-

şınmalıdır. Səpinə qədər toxumlar quru yaxşı havalanan bina-

larda, anbarlarda saxlanılır və bu binalar əvvəlcədən yaxşı 

təmizlənir və dezinfeksiya edilir. 

Toxumlara döşəmədən nəmlik daxil olmaması üçün on-

ların altına taxta həsir və qamış sərməklə ştabel formasında 

yığılır. Ştabelin eni iki torbanın uzununa bərabər olmaqla qonşu 

ştabellə məsafə arası 1 m-dən az olmamalıdır ki, onlara hava 

sərbəst daxil ola bilsin. Eyni zamanda nəzarətçilər ştabeldəki to-

xumların vəziyyətini vaxtlı-vaxtında yoxlaya bilsin. 

Xüsusilə tüksüzləşdirilmiş toxumları daha ciddi qorumaq 

lazımdır. Çünki, onlar ətraf mühitdən nəmliyi daha tez çəkərək 

xarab ola bilirlər. 

Toxumun saxlanma müddətində onun vəziyyəti sistematik 

olaraq yoxlanılır. Toxum saxlanılan binaya nəm düşərsə, nəm-

lənmiş toxumlar dərhal quru meydançada 10 sm qalınlıqda səri-

lərək tez-tez çevrilməlidir. 

Təsərrüfatlarda toxumun səpinə hazırlanması. Pambıq 

toxumları təsərrüfatlarda və zavodlarda aparılmayan əlavə əmə-

liyyatlarla işlənir: toxumun şişməsi və tez cücərməsi üçün is-

ladılır və əlavə dərmanlanır. Adi cərgəvi və cərgəvi yuva üsulu 

ilə səpilməyə aparılan tüklü toxumlar, adətən pambıq 

zavodlarında fentiuramla dərmanlanır. Təsərrüfatlarda isə onlar 

yalnız topa halda isladılır. Əgər pambıqçılıq rayonlarında alınan 

toxum fentiuramla deyil mis üçxlor fenolyatla  (TXFM) 

dərmanlanmışsa, onda toxum topa halda isladılır və üzərinə 

əlavə olaraq heksaxloranla tozlandırılır. Təkrar səpin və təmir 

üçün alınan toxumlar adətən dərmanlanmamış olur. Ona görədə 

onları pambıqçılıq rayonlarında qeyd olunduğu kimi hazırlayır-

lar. 

Dəqiq səpinlərdə istifadə olunan lüt toxumlar 

təsərrüfatlarda dərmanlanmır. Bu toxumları topa halında nə 

islatmaq nədə nəmləndirmək olmaz. Ona görə ki, suyun 

təsirindən toxumun üzərində olan funqisid təbəqə əriyərək öz 
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dezinfeksiya xassəsini itirə bilər. Bundan başqa toxumlar 

nəmləndirildikdə şişər və öz ölçüsünü artırar. Buna görə də o, 

dəqiq səpin üçün yararlı olmur. Dəqiq səpin aparacaq səpin ma-

şını müəyyən ölçülü toxumlara hesablanmışdır. 

Toxumların isladılması. Tüklü toxumların şişməsini və 

cücərməsini tezləşdirmək məqsədi ilə səpindən qabaq su ilə 

isladılmalıdır. Onlar suyun təsirindən şişir, rüşeym oyanır və 

boy atmağa başlayır. 

Bu iş üçün asfalt və ya beton döşəməsi olan meydançaya 

20-30 sm qalınlıqda 1,0-1,5 sm enində elə sərilir ki, qarşı-

qarşıya duran iki fəhlə onları eyni vaxtda qarışdıra bilsin. To-

xum topasının uzunluğu bir gündə səpiləcək normaya uyğun 

olmalıdır. Toxumları öz axımı olan rezin borularla ucunda süz-

gəci yaxud leykası olan vasitə ilə, su bütün topa boyu bərabər 

çilənir. Bu işi elə aparmaq lazımdır ki, çilənəcək suyun hamısı 

toxuma hopsun və döşəməyə axmasın. Bunun üçün hər bir ton 

toxuma təxminən 200 litr su tələb olunur. İslatmadan sonra to-

xum topası yaxşı qarışdırılır və 50-70 sm hündürlükdə topa 

şəklində yığılır.  

İslanmanı və qarışdırmanı hər 3-4 saatdan bir təkrar etmək 

lazımdır. Bu müddətdə toxumların nəmləndirilməsinə 80-100 

litr su məsarif olunacaqdır. 

Toxumun isladılması müddətinin uzunluğu və toxumlar tə-

rəfindən udulan suyun miqdarı səpin dövründə olan tempera-

turdan asılıdır. 

Erkən səpinlərdə torpağın temperaturu aşağı olarsa və bu 

istilikdə tez və sağlam cücərtilər almaq mümkün deyilsə o, za-

man toxumu heç islatmır, yaxud ən aşağı 8 saat ərzində isladılır, 

bu müddət ərzində udulan suyun miqdarı 400 litrə bərabər olur. 

Toxumları uzun müddət islatdıqda onlar suyu daha çox 

udur və güclü şişir. Belə toxumlar soyuq torpağa düşdükdə 

çürüyərək məhv olurlar. 

İsti havalar başladıqda isə islatma müddətini 16-20 saata 

çatdırmaq olar, əgər islanmış toxumların səpini  dayandırılarsa 
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o, zaman onların cücərməsinin qarşısını almaq üçün, kölgədə 10 

sm qalınlığında sərərək havalandırılır. Bəzi rayonlarda toxumları 

quyularda, axar sularda isladırlar. Belə üsulla islatmalar 

toxumun üzərində olan dərmanları yuyub aparır və onları 

xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamsız edir. Eyni zamanda 

onların cücərmə qabiliyyəti kəskin sürətdə aşağı düşə bilər, ətraf 

mühit çirklənər, dərman itkisi ola bilər və s. 

Toxumların dərmanlanması. Zavodlarda fentiuramla 

(TXFM) dərmanlanmış, topada nəmləndirmiş tüklü toxumları 

torpaqda çürümədən və cücərtiləri kök çürüməsindən, 

gəmiricilərdən (payız sovkası və başqaları) qorumaq üçün əlavə 

olaraq pestisidlərlə işləyirlər. 

Bu preparatlarla toxumları islatmadan dərhal sonra işləyə-

rək,  səpilmək üçün sahəyə aparırlar. Bunun üçün toxumlar 

döşəməyə 15-20 sm qalınlıqda səpilir və pestisidlərlə 

tozlandırılır. Tozlandırma eyni ilə fentiuramla dərmanlama kimi 

rans (arxada gəzdirilən aparat) tozlayıcısından və ya ucunda 

xırda gözcükləri olan süzgəclə aparılır. 

ĠĢin təĢkili. Təsərrüfatlarda toxumların isladılması, dər-

manlanması və səpinə hazırlanması üçün xüsusi avadanlıqla 

yaxşı təmin olunmuş toxum məntəqəsi təşkil edilir. Toxum bir 

başa tədarük məntəqəsindən ora gətirilir və səpinə qədər orada 

saxlanılır. Ayrı-ayrı məntəqənin xidmət etdiyi sahə təsərrüfatda 

tarlanın ölçüsündən yerləşməsindən, su mənbəyindən, 

təsərrüfatların mütəxəssislərlə təmin olunmasından, işçi 

qüvvəsindən və nəqliyyat vasitələrindən asılıdır. 

Hər məntəqəyə toxumu saxlamaq üçün münasib bina, dər-

manlamaq və islatmaq üçün asfalt yaxud sement döşənmiş sahə, 

su mənbəyi, zərərli kimyəvi maddələrlə rəftar etməyi bilən 

mütəxəssis, bundan başqa tozlayıcı, çiləyici maşınlar, dəftər və 

s. lazımdır. 

Gündəlik səpiləcək toxumun miqdarı hazırlanacaq toxu-

mun miqdarına bərabər olmalıdır. Bunun üçün səpin qrafikinə 

əsasən toxumun isladılmasının təqvim planı tərtib edilir. Plan 

səpinin gedişinə və meteoroloji şəraitə əsasən dəqiqləşdirilir və 

dəyişdirilir. 
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         6.4. Səpin 
Səpin pambığın becərilməsində ən məsuliyyətli 

aqrotexniki tədbirlərdən biridir. Gələcək məhsulun taleyi səpinin 

vaxtında və düzgün aparılmasından asılıdır. 

Səpin müddəti əsas göstəricilərdən biridir. Bu müddətin 

düzgün seçilməsi tez, tam və sağlam çıxış almaq deməkdir. Bu 

müddət bitkinin bütün bioloji tələblərini təmin etməlidir. Ona 

görə də, toxum kifayət qədər isti, rütubətli və yumşaq torpaqda 

əkilməlidir. 

Səpin müddəti iqlim şəraitinə görə dəyişə bilər. Pambıq 

bitkisi isti sevən bitki olduğu üçün, həyatının ilk dövründə 

normal böyüyüb inkişaf etməsi üçün 20-25
o 

C temperatur tələb 

olunur. 

Pambıqçılıq bölgələrində belə davamlı hava gec başlayır 

və bu dövrdə  səpin aparıldıqda vegetasiya müddətinin 

qısalmasına və məhsulun kəskin azalmasına səbəb olur. 

Erkən səpinlərdə torpaqda kifayət qədər istilik olmadığı 

üçün səpilmiş toxumlar uzun müddət torpaqda qaldığına görə 

çürüyüb məhv olur. Odur ki, istər erkən istərsə də gecikdirilmiş 

səpinlərdən yaxşı nəticə almaq mümkün olmur. 

Ən yaxşı səpin müddəti torpaqda temperatur 11-12
o 

C, 

havada isə 13-14
o 

C olan vaxtdır. Bu dövrdə müəyyən qədər 

torpaqda nəmlik olmaqla, zərərli duzlar çox dərində olur. 

Torpaqda səpin qabağı becərmə işləri keyfiyyətli aparılarsa, bu 

dövrdə aparılan səpindən 10-15 günə tam və yaxşı çıxış almaq 

olar. 

Alınan cücərtilərin kök sistemi xəstəlik və zərərvericilərin 

kütləvi artmasına qədər möhkəmlənir, yaxşı inkişaf edərək 

torpağın dərin qatlarında nəmlikdən və qida maddələrindən 

istifadə edirlər. 

Lüt toxumlar torpağın temperaturuna və nəmliyinə daha 

həssas olurlar. Bu toxumlar 3-4 saat ərzində şişib cücərməyə 

başladığı halda, tüklü toxumlarn şişməsi üçün ən azı bir sutka 

vaxt lazımdır. Lüt toxumlara nəmliyin tez və asan daxil olması, 

onun xəstəlik törədən mikroorqanizmlərə qarşı davamsız 
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olmasına şərait yaradır. Bu cür toxumlarla səpin aparılması 

nəzərdə tutulmuşsa yaxşı olar ki, istənilən qədər isinmiş torpağa 

səpilsin. Əks halda toxumlar torpaqda çürüyəcəkdir. Əgər 

təsərrüfatda hər iki çiyidlə səpin aparılırsa o, zaman birinci tüklü 

toxumları sonra isə lüt toxumları səpmək lazımdır.  

Səpin müddətini hər bir təsərrüfatın torpaq tipləri ilə də 

əlaqələndirmək olar. Belə ki, yüngül qranulometrik tərkibli çın-

qıllı torpaqlar tez isindiyinə görə səpin tez, gilli, ağır qranu-

lometrik tərkibə malik olan, qrunt suyunun səviyyəsi yuxarı olan 

torpaqlar nisbətən gec isindiyinə görə səpin gec aparılır. 

Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir ki, Azərbay-

canda pambıq səpinini aprelin 10-15-i arasında qurtarmaq lazım-

dır. İqlim şəraitindən asılı olaraq bu müddət dəyişə bilər. 

Səpin aprelin 10-a kimi Sabirabad, Kürdəmir, Salyan, 

Neftçala, Saatlı, Biləsuvar, Beyləqan, İmişli, Zərdab və Yevlax, 

aprelin 15-ə kimi isə Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağdaş, Göyçay, 

Ağsu, Ağcabədi, Ucar, Hacıqabul, Samux rayonlarında başa çat-

malıdır. 

Səpin üsulları. Bütün səpin üsulları bitkinin normal böyü-

yüb inkişaf etməsi üçün maksimum əlverişli şərait yaratmaqla, 

vahid sahədən ən az xərc çəkməklə yüksək məhsul alınmasına 

yönəlmişdir. 

Tüklü toxumlarla cərgəvi və ya sıx yuva və punktir 

üsulları ilə eyni zamanda lüt toxumlarla yuvalarda dəqiq səpin 

aparılır. 

Adi cərgəli səpinlərdə toxum cərgəyə başdan-başa lent 

formasında, sıx yuvada isə yuvalar bir-birindən müəyyən 

məsafədə yerləşməklə səpilir. Bu üsulların hər birinin üstün və 

çatışmayan cəhətləri vardır. Ən sadə üsul cərgəvi səpindir. Bu 

üsulu istənilən konfiqurasiyaya və ölçüyə malik olan, relyefin 

düz və əyri olmasından və s. amillərdən asılı olmayaraq bütün 

sahələrdə tətbiq etmək olar. Lakin, onunda bir sıra çatışmayan 

cəhətləri vardır. Cərgəvi səpində toxum mate-rialı olduqca çox 

sərf olunur (160 kq/ha-a qədər). Tüklü toxumlar toxum səpənin 

borusundan pis töküldüyü üçün cərgələrə qeyri-bərabər toxum 

səpilir. Nəticədə, cərgə boyu alınan çıxış bərabər olmur. Bundan 
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başqa böyük sahələrdə ayrı-ayrı bitkilər arasında boşluqlar yara-

nır. Tələb olunan bitki sıxlığını əldə etmək üçün boş qalan 

yerlərdə təkrar, əl səpini aparmaq lazım gəlir. Təkrar səpin isə 

gec aparıldığı üçün çıxışın inkişafı ləngiyir və əvvəlkilərlə eyni 

olmur. Bu da əlavə işçi qüvvəsi, əlavə xərc deməkdir. 

Sıx yuva səpinləri cərgədə toxumların bərabər paylanma-

sını təmin edir. Yuvaya səpilən toxumun miqdarı çox olduğuna 

görə cücərtilərin üzərində olan torpaq qatını onlar asanlıqla 

qaldıra bilir, sahədə bitkilərin bərabər paylanmasını təmin edir 

və seyrəltməni asanlaşdırır. 

Sıx yuva səpinlərini cərgəvi səpinlərdə oduğu kimi bütün 

sahələrdə aparmaq olar. Burada tələb olunan bitki sıxlğını (100-

150 min/ha) yuvada 1-2 bitki saxlamaqla təmin etmək müm-

kündür. Belə yerləşmə bitkilərin böyümə və inkişafına yaxşı 

təsir etməklə məhsuldarlığın yüksəlməsinə səbəb olur. Ən 

mütərəqqi səpin üsulu yuvaya dəqiq miqdarda toxumun sə-

pilməsidir. Bu səpin üsulunda ən ağır əl əməyi tələb edən 

seyrəltmə işi aparılmır. Dəqiq səpində toxum məsarifi cərgəvi və 

sıx yuva səpinlərindən fərqli olaraq 3-4 dəfə azalır. Bu səpin 

üçün xüsusi hazırlanmış toxumlar tələb olunur. Yəni, yaxşı tö-

külmə qabiliyyətinə malik olan, bərabər ölçülü, 

tüksüzləşdirilmiş, 100% çıxış verən, xəstəlik və zərərvericilərə 

qarşı işlənmiş, əlverişsiz şəraitə davamlı olan toxumlar 

səpilməlidir. 

Pambıqçılıqda iki səpin üsulu (tirəyə və punktirlə səpin) 

80-ci illərdə çox geniş tətbiq olunurdu. 

Punktir səpin üsulu sıx yuva səpinlərinda olduğu kimidir. 

Lakin, hər 10 sm-dən bir yuvaya 1-2 ədəd toxum səpilir. Toxum 

sərfi iki dəfə azalır. Bu üsulun üstün cəhəti ondadır ki, seyrəltmə 

aparmadan, hər yuvada iki bitki yerləşdirməklə tələb olunan 

(100-150 min/ha) bitki sıxlığı əldə etmək olur.  

Tirəyə səpin aşağıdakı kimi aparılır. Payızda yaxud yazda 

hamarlanmış payız şumunda xüsusi alətlərlə, cərgəvi tirə 

düzəldənlə cərgə aralarına müvafiq dərin şırımlar açılır. 

Nəticədə hündürlüyü 20-30 sm olan tirələr alınır. Səpin cərgəvi, 

sıx yuva, yaxud dəqiq səpinlə adi toxum səpənlə həyata keçirilir. 
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Səpindən əvvəl səpən aparatın qabağına tirə kəsən bağ-

lanır. Bunun vasitəsi ilə torpağın üst qurumuş layı 5-6 sm qa-

lınlıqda kəsilir və şırıma tökülür. Buna görə toxumlar yaxşı 

yumşaldılmış, nəmliklə təmin olunmuş və isinmiş torpağa bas-

dırılır. Tədqiqatlar göstərir ki, düz sahələrdə aparılan səpinlərlə 

müqayisədə tirə səpinlərində toxum üçün daha əlverişli şərait 

olur. Tirə səpinlərində torpağın kipliyi şum qatında 1,15-1,30 

q/sm
3
, tirəsizdə isə 1,40 q/sm

3
, torpağın temperaturu tirədə 1-3

o 

C-dən yuxarı olur, qaysaq isə demək olar ki, heç alınmır. Bütün 

bunlar, cücərtilərin daha tez alınmasını, bitkinin normal böyümə 

və inkişafını təmin edir. Nəticədə adi səpinlərlə müqayisədə, 

tirəyə səpinlərdən hektardan 8 sentner artıq məhsul alınır. 

Cərgəarası və yuvaarası məsafə vegetasiya müddətində 

pambığa qulluq etmək üçün, suvarmaların aparılması, torpağın 

yum-şaldılması, alaqları məhv etmək və gübrə vermək üçün cər-

gə arasında boş yer qoyulur ki, ona da cərgəarası deyilir. 

Cərgədə bitkilər yuvalara bölüşdürülür, onların arasında 

qalan məsafəyə isə yuva arası deyilir. Pambıqçılıqda cərgə 

arasının eni 60-90 sm, yuva arasının eni isə 5,10,15,20 və 30 sm 

olur. Elit toxumçuluq təsərrüfatlarında isə yuvaarası məsafə 

bəzən 40 sm-ə çatdırılır. 

Səpin norması. Bir hektar sahəyə səpiləcək toxumun çə-

kisinə səpin norması deyilir. Səpin norması səpin üsulundan, 

cərgəarasın-dan, toxumun iriliyindən və keyfiyyətindən asılıdır. 

Çoxillik elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yaxşı 

çıxış almaq üçün hər yuvaya 6-8 ədəd adi tüklü və ya təbii 

tüksüz toxum səpmək lazımdır. Ancaq, adi cərgəvi üsulda 

aparılan səpinlərdə isə hər bir metr cərgəyə 40-50 ədəd toxum, 

dəqiq səpinlərdə hər yuvaya 4-5 toxum, punktir üsulunda isə hər 

yuvaya 1-2 toxum səpilir. 

Bu normaları nəzərə alıb 1000 ədəd tüklü və təbii tüksüz 

toxumun kütləsi 120 qram, dəqiq səpin üçün tüksüzləşdirilmiş 

toxumların kütləsi 90 qram olduqda bir hektara səpin normasını 

hesablamaq olar . 
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Səpin norması torpaq-iqlim şəraitinə görə müəyyənləşdiri-

lir. Soyuq havalar davam etdikdə, torpaqda olan temperatur nor-

mal çıxış alınmasını təmin etmədikdə səpin norması 5-10% 

artırılır. Orta temperaturda normanı orta rəqəmə çatdırmaq, 

torpaq yaxşı isindikdə isə səpin normasını 5-10% azaltmaq 

lazımdır. Deməli, ağır, gec isinən torpaqlarda çiyidin səpin 

normasını 5-10% artırmaq, yüngül və tez isinən torpaqlarda isə 

5-10% azaltmaq lazımdır. 

Toxumun basdırılma dərinliyi. Normal çıxışın alınma-

sında toxumun basdırılma dərinliyinin böyük əhəmiyyəti var. 

Adətən, çiyid 3-6 sm dərinliyə basdırılır. Basdırılma dərinliyi 3 

sm-dən  dayaz basdırıldıqda onların cücərməsinə qədər torpağın 

səthi və onunla birlikdə toxumlar da quruyur. Toxumları 5-6 sm 

dərinlikdə basdırdıqda torpağın tədricən istiləşməsi nəticəsində 

yenədə yaxşı çıxış almaq çətin olur. Qaysaq əmələ gələn 

torpaqlarda çırtmış toxumların torpağı deşərək üzə çıxması 

çətinləşir. 

Toxumların basdırılma dərinliyi səpin müddətində olan 

temperaturdan, torpağın tipindən, nəmliyindən asılı olaraq mü-

əyyən edilir. Erkən səpinlərdə torpaq hələ tam isinməmişdirsə, 

onda kifayət qədər ehtiyat nəmlik olmaqla o, tədricən quruyursa 

toxumu 3-4 sm dərinliyə səpmək lazımdır. Torpaq yaxşı 

isindikdən sonra (18-20
o 

C) toxumu bir qədər dərin səpmək olar. 

Lakin, 5-6 sm-dən artıq olmaz. Ağır qranulometrik tərkibə 

malik, qrunt suları torpaq səthinə yaxın olan torpaqlarda bütün 

səpin müddətlərində toxumu 3-4 sm dərinliyə səpmək lazımdır. 

Bu torpaqlar yüngül qranulometrik tərkibə malik torpaqlarla mü-

qayisədə tədricən quruyur. Ona görədə ağır torpaqlara səpilmiş 

toxumların qurumasından ehtiyat etmək lazım deyil.  
Herbisidlərin verilməsi. Alaq otları ilə mübarizə məqsədi ilə 

səpinqabağı yaxud səpinlə eyni vaxta sahəyə kataran, prometrin, tre-

flan və b. herbisidlər verilir. Kataranı səpinlə birlikdə cərgəarasına 

vermək üçün toxum səpən maşına əlavə alət quraşdırılır.  

Herbisidin norması yüngül torpaqlarda 1,5 kq/ha, daha çox 

mün-bit torpaqlarda 1,7 kq/ha-dır. Zəif və çox duzlu torpaqlarda 

tətbiqi tövsiyə olunmur. İşçi məhlul 200 l/ha götürülür. Eləcə də pro-
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metrindən istifadə etdikdə yüngül torpaqlarda hektara 2 kq, ağır 

torpaqlarda isə 2,5 kq preparat sərf olunur. İşçi məhlulun sərfi 

200 l/ha-dır. 

Treflan herbisidi səpinqabağı malalamada verilir. Yüngül 

torpaqlara 4 kq/ha, orta və ağır torpaqlara 6 kq/ha, işçi məhlulun 

sərfi isə  400 l/ha-dır. 

Səpin texnikası. Pambığın sonrakı becərmə və suvarma-

ların təşkilində cərgələrin istiqamətinin və cərgəaralarının eninin 

bərabər olmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Cərgələrin 

istiqaməti düz xətli olmaqla tarlanın mailliyinə müvafiq olma-

lıdır ki, suvarma suyu cərgəaralarından sərbəst axaraq, bütün 

sahəni bərabər nəmləndirsin.  

Sahədə maillik çox olduqda (0,005-dən çox) torpağın 

bərabər nəmləndirilməsi mümkün olmur.Su cərgələri yuyub 

aparır. Bunun qarşısını almaq üçün mailliyin istiqaməti ən aşağı 

olan sahələr seçilir. 

Cərgəarası məsafənin eninin bərabər olması, bütün sahənin 

bərabər nəmləndirilməsi ilə yanaşı cərgəarası becərmələrin 

yüksək keyfiyyətlə aparılmasında və məhsulun maşınla 

yığlmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Çox vaxt cərgəarası məsafə, xüsusən toxum səpənin iki iz 

gedişi arasındakı məsafə pozulur. Bu hal ya traktorçunun səhlən-

karlığı və ya markörün düzgün nizamlanmaması yəni, təyin 

olunmuş ölçünün az və ya çox olması nəticəsində baş verir. Belə 

cərgəaralarında kultivasiya aparıldıqda ya bitkilərin bir hissəsi 

kəsiləcək ya da becərilməmiş enli bir zolaq qalacaq. 

Səpinin təĢkili. Təsərrüfatlarda olan texnika səpini 8-10 

gündə qurtarmağa imkan verir. Qabaqcıl təsərrüfatlarda isə bu 

daha tez başa çatır. 

Səpinin qısa müddətdə və yüksək səviyyədə aparılması və 

aqrotexniki qaydalara düzgün əməl edilməsi ancaq səpinlə 

əlaqədar olan bütün işlərin düzgün təşkilindən asılıdır. Buna 

görə də səpinə 10-15 gün qalmış bütün hazırlıq işləri qurtarma-

lıdır. Bunun üçün yaxşı düşünmək, səpici (təcrübəli) kadrlar 

hazırlamaq, səpin zamanı lazım olan materialları (vedrə, torba, 

payacıq və s.) almaq lazımdır. 



315 

 

İşçi qüvvəsi, texnika və resurslar nəzərə alınmaqla plan 

tərtib edilməli, işçilərin yerləri müəyyən olmalı və səpin qrafiki 

tutulmalıdır. Toxumun hazırlanması üçün məntəqələr müəy-

yənləşdirilir. Onların vaxtında daşınması, pestisidlərlə və lazımi 

inventarla təmin olunması nəzərə alınmalıdır. 

Normal sıxlıqda tam və sağlam çıxıĢların alınması. Aq-

rotexnikanın əsas və vacib şərtlərindən biridə normal sıxlıqda 

tam və sağlam çıxışların alınmasıdır. Bütün pambıqçılıq 

bölgələrində optimal müddətdə aparılan səpindən aprelin 20-i , 

mayın 10-u arasında tam və sağlam cücərtilərin alınmasına nail 

olunmalıdır. Bunun üçün, səpindən sonra çiyidin vəziyyəti və 

cücərtilərin alınması müntəzəm yoxlanılmalıdır. Belə nəzarət 

yazı soyuq və güclü yağışlar olduqda xüsusilə edilmə-

lidir.Temperaturun aşağı olması və leysan yağışlar torpağın tem-

peraturunu azaldaraq cücərtilərin seyrəkliyinə səbəb olur. Şoran 

torpaqlarda isə soyuq və yağışlı havada sular torpağın də-

rinliyinə hoparaq duzlarda həll olur. İstilər düşdükdə isə buxar-

lanaraq torpağın səthinə (üstünə) çıxaraq körpə cücərtilərə 

öldürücü təsir edir. 

Qaysağın dağıdılması. Suvarılan rayonlarda cücərtilərin 

sağlam və normal inkişafı yağış və suvarmadan sonra əmələ 

gələn qaysağın vaxtında, düzgün ləğv edilməsindən asılıdır.  

Qaysağa qarşı mübarizə vaxtında aparılmazsa torpaq səthi-

nə çxmamış cücərtilərin əksəriyyəti 1-2 günə məhv olar, üzə 

çıxanlar isə olduğu halda inkişaf etməmiş qalar. Bu xüsusilə az 

çürüntüsü olan struktursuz boz torpaqlarda daha təhlükəlidir. 

Belə torpaqlarda atmosfer yağıntılarının əksər hissəsi aşağı 

axaraq faydasız olur. Qalan su isə istilər düşən kimi kapillyar-

larla tez yuxarı qalxır və buxarlanır. Su buxarlanan zaman 

torpağın üst qatı elə görünür ki, guya torpaqda kifayət qədər 

nəmlik vardır. Lakin, sonralar torpaq quruduqca dərin çatları 

olan qaysaqlar əmələ gəlir. Onun qalınlığı 3-4 sm və daha çox 

olur. Əgər qaysaq vaxtında dağıdılmazsa o, güclü bərkiyir və 

onunla mübarizə etmək çətinləşir. Bu isə bitkinin böyümə və 

inkişafına, məhsuluna mənfi təsir göstərir (cədvəl 6.1). 
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Cədvəl 6.1 

Torpağın qaysağının yumşaldılma müddətindən asılı 

olaraq pambıq bitkisinin inkişafı 

 
 

 

 

Təcrübənin 

variantları 

Qönçələmə fazası Çiçəkləmə-barəmələgəlmə 

fazası 

 

 

Məh- 

sul, % 
Əsas 

gövdənin 

hündürlü

-yü ,sm 

 

   Bar  

budaq-

larının 

miqdarı, 

ədəd 

  Əsas 

gövdənin 

hündürlü-

yü, sm 

 

  Bar 

budaq-

larının 

miqdarı, 

ədəd 

 

Qozala

-rın 

sayı, 

  ədəd 

Yumşaldıl-

manın 

vaxtında 

aparılması 

30,2 6,1 97,0 13,2 8,0 100,0 

Qaysağın 

3gün gec 

yumşaldıl-

ması 

25,5 4,5 91,3 12,3 4,17 90,0 

Qaysağın 6 

gün gec 

yumşaldıl-

ması 

23,5 3,7 87,7 11,5 3,8 73,0 

  

Strukturlu torpaqlarda atmosfer çöküntülərinin nəmliyi xır-

da torpaq dənələri arasına hopur və orada qalır. Belə torpaqlara 

hava yaxşı daxil olur, buxarlanma yaxşı gedir, nəmliyi uzun 

müddət saxlayır və qaysaq əmələ gəlmir. Məhz buna görə də 

torpaqda nəmliyin saxlanması torpağın yaxşı aeorasiyalı, onun 

xırda dənəvər strukturunun olması üçün mütləq vacibdir. 

Sahədə qaysağın əmələ gəlməsi hesabına çıxış alınmazsa 

onu bütünlüklə yumşaltmaq lazımdır. Bunun üçün ziq-zaq ma-

ladan və rotasiyalı toxadan istifadə edilir. 

Birinci halda sahə səpin istiqamətinə perpendikulyar, ikin-

ci halda isə səpin istiqamətində 4-6 sm dərinlikdən çox olma-

maqla cücərtiləri torpaqdan çıxarmamaq şərti  ilə becərilir. Əgər 

qaysaq cücərtilər alındıqdan sonra əmələ gəlmişsə orada mala 

tətbiq etmək olmaz. Çünki, malanın dişləri körpə cücərtiləri 
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məhv edə bilər. Belə halda rotasiya kərkisindən yaxud 

kultivatora bərkidilmiş rotasiya ulduzcuqlarından POP və ya 

УPOP istifadə etmək lazımdır. Torpağın yumşaldılması üçün 

rotasiyalı kərkidən adətən, seyrəltməyə qədər istifadə oluna bi-

lər, bir şərtlə ki, o cərgə boyu 3-4 sm dərinlikdən artıq olmasın. 

Qaysaqla mübarizə məqsədilə AzETPİ-nin əməkdaşları tə-

rəfindən Şirvanın qaysaqlayan ağır torpaqlarında səpin 

texnikasının xüsusiyyətləri mövzusunda geniş miqyasda tədqiqat 

aparılmışdır. Təcrübə iki variantda adi və tirəyə səpin üsulunda 

aparılmışdır.Tədqiqatın nəticəsi göstərdi ki, tirəyə səpin daha 

(üstündür) səmərəlidir. Belə ki, tirə səpinlərində torpağın 

məsaməliliyi artmış, həcm çəkisi azalmış, strukturası 

yaxşılaşmış, su sızdrma qabiliyyəti yüksəlmişdir. 

Tirəyə səpində bitkinin böyümə və inkişafının biometrik 

göstəriciləri yüksək olmuşdur. Adi səpində məhsuldarlıq hek-

tardan 39,2 sentner alındığı halda, tirəyə səpində bu göstərici 

46,2 sentner olmuşdur. 

BitiĢ suyu. Səpindən sonra çox vaxt isti günlər başlayr və 

torpaqda olan rütubət buxarlanaraq azalır. Bu zaman çiyidin 

normal cücərməsi və tam sağlam çıxışın alınması çətinləşir. O, 

zaman atmosfer yağıntılarının düşməsini gözləmədən, təcili ola-

raq bitiş suyunu vermək lazımdır. Bitiş suyunu az normada 

(450-500 m
3
/ha) dar cərgəli əkinlərdə şırımaşırı verilməsi məs-

ləhət görülür. Böyük mailliyi olan yüngül torpaqlarda, eləcə də 

qum, çınqıl daşlı təbəqə üzdə olan torpaqlarda suvarma hər 

cərgəarasından aparılmalıdır. Bu vaxt həddindən artıq su vermək 

təhlükəlidir. Artıq su torpağın temperaturunu aşağı salır. Bu da 

cavan cücərtilərin kökünün kütləviçürüməsinə, cücərməmiş 

toxumların isə çürüməsinə səbəb ola bilər. Relyefi düz olmayan 

tarlalarda isə çökək yerlərə su dolaraq gölməçələr əmələ gətirir. 

Belə sahələrdə torpağın temperaturu aşağı düşdüyünə görə onun 

quruması gecikir. Odur ki, bitiş suyu verilməmiş sahənin 

relyefini və torpağın su sızdırma qabiliyyətini əvvəlcədən 

bilmək lazımdır. Bu amillərə əsasən şırımların uzunluğu 

müəyyən edilir. Az mailli dörd cərgəli səpinlərdə, yaxşı su tut-

umlu torpaqlarda hər 70-100 m-dən bir, böyük mailliyi olan və 
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zəif su sızdırma qabiliyyətli torpaqlarda isə hər 100-150 m-dən 

bir oxarxları çəkilir. Gencərgəli səpinlərdə suvarma arxlarının 

uzunluğu müvafiq olaraq 100-130 m və 150-180 m, arxın də-

rinliyi isə az mailli, yaxşı su sızdırma qabiliyyəti olan 

torpaqlarda 12-14 sm dərinlikdə qazılır. 

Səpinin təmiri. Pambıq sahələrində normal bitki sıxlığı 

alınmayana qədər səpini qurtarmış hesab etmək olmaz. Hətta 

yaxşı çıxış alınan sahələrdə belə yuvalarda və ya cərgənin bir 

hissəsində istənilən sayda cücərti olmazsa bu çıxışın bərabər-

liyini pozar və məhsulun azalmasına səbəb ola bilər.  

Sahədə normal bitki sıxlığı almaq üçün boş yuvalara yeni-

dən islanmış və dərmanlanmış toxum basdırmaq lazımdır. Bun-

dan başqa seyrək yerlərə sıx yerlərdən çıxarılmış bitkiləridə 

köçürmək olar.  

Təcrübəli fermerlər təmir apararkən, toxumları isladaraq 

25
o
 C temperaturda, otaqda topa halında saxlayırlar. Belə halda 

toxum ən geci bir sutkaya cücərti verə bilir. Səpindən əvvəl 

toxumu soyuq suya töküb sonra səpirlər. Bir çox təsərrüfatlar 

lütləşdirilmiş toxum səpir. Bu toxumlar tüklü toxumlara nisbə-

tən tez çıxış verirlər. Təmir zamanı sort qarışığına yol vermək 

olmaz. Təmir aparılacaq sahədə toxum sort və reproduksiyaya 

uyğun olmalıdır. Hər yuvaya 3-4 ədəd çırtmış toxum basdırılır. 

Təmirin kifayət qədər nəmli şəraitdə aparılması vacib şərtdir. 

Quru torpaqda cücərmiş toxumlar məhv olur, nəmləndi-

rilmiş toxumlar isə çıxış vermir. Ona görə də əvvəlcə torpağın 

üst qurumuş qatı götürülərək, alt nəmli hissəyə 4-5 sm dərin-

likdə toxumlar basdırılır. Bir qayda olaraq seyrəltmə ilə eyni 

vaxtda boş yerlərə toxum basdırılır. 

Əgər seyrəklik çoxdursa onda təmir işi müstəqil əməliyyat 

kimi aparılır. Uzun müddət toxum sulu torpaqda qaldıqda xüsu-

silə, soyuq havalarda yeni alınan cücərtilər çürüyə bilər. Belə 

hallarda təkrar səpin aparmaq lazımdır. Ancaq burada bitkinin 

normal inkişafını təmin edə biləcək və tələb olunan səpin 

müddətinin keçməməsini nəzərə almaq lazımdır.  
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Güclü sel suları bitkiləri yuyub apardıqda və ya sahəni lil 

basdıqda yenidən səpin aparmaq lazımdır. Sel yaxud, leysan 

yağış suları bitkidə 2-3 həqiqi yarpaq əmələ gəldikdə düşərsə o, 

bir o qədər qorxulu olmur. Çünki, bu dövrdə bitkinin kökləri 

artıq özünü torpağa bərkitmiş olur. Bu zaman sel suları bitkinin 

yerə yatmasına və yarpaqların qırılmasına səbəb olur. 

Bitkinin inkişafı üçün aprelin sonu, mayın əvvəlində düşən 

şaxtalarda çox qorxuludur. Şaxtadan sonra bitkinin əsas göv-

dəsində 55-65% boy və yarpaqaltı tumurcuq qalarsa o, zaman 

təkrar səpin aparmağa ehtiyac yoxdur. Belə hallarda məhv 

olmuş kolların yerinə başqasını əkmək kifayətdir. Pambıq 

əkinləri may ayında düşən doludan da çox zərər çəkə bilər. 

Səpinin 60-70%-i doludan zədələnərsə belə yenidən səpin 

aparmaq olmaz. Dolu vuran bitkilər adi bitkilərdən quruluşca 

fərqlənir. Onlarda dörddən yeddiyə qədər boy budaqları qalır. 

Ən aşağı yarpaq qoltuğundan güclü boy budaqları əmələ gəlir. 

Boy budaqları üzərində meyvə budaqları əmələ gəldikdən sonra 

kol çox dağınıq formalı olur. Əgər bitkinin əsas gövdəsinin boy 

nöqtəsi zədələnmişsə o, zaman kol şara oxşar formada olur. Belə 

kollarda əmələ gələn məhsul isə çox gec yetişir. Ona görə də, 

belə sahələrə əlavə olaraq yemləmə şəklində azot, fosfor və 

kalium gübrələri verilir. 

Yüksək məhsul yetişdirən pambıqçılar belə sahələrə hek-

tara 10-15 ton peyin verərək cərgəarası becərmələrin sayını artı-

rır, vegetasiya suvarmalarını az normalarla aparırlar. Ümu-

miyyətlə, sahəyə yaxşı qulluğun nəticəsi olaraq yüksək məhsul 

almaq olar. 

Cücərtilərin seyrəldilməsi. Pambıq bitkisinin cücərtiləri 

çox zərif olur və tez qırılır. O, qönçələmə dövrünə qədər zəif in-

kişaf edir. Cücərtilərin yaxşı böyüyüb inkişaf etməsi üçün 

əlverişli şərait yaratmaq lazımdır. İlk növbədə çıxış alınan kimi 

yemləmə gübrəsi vermək, seyrəltmə aparmaq və alaq otlarını 

məhv etmək lazımdır. Pambığın becərmə texnologiyasında 

seyrəltmə əsas və təxirə salınmaz bir tədbirdir. Bunu heç vaxt 

gecikdirmək olmaz. Seyrəltmənin gecikdirilməsi torpaqda qida 

maddələrinin və nəmliyin itməsi, bitkinin normal inkişafını 
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dayandırmaq deməkdir. Bu isə arzu olunmaz nəticələrə səbəb 

olur. 

Seyrəltməni birinci növbədə sıx yuva üsulu ilə əkilən sahə-

lərdə aparmaq lazımdır. Belə əkinlərdə hər yuvada bir neçə bitki 

olduğu və yuvada möhkəm dayandığı üçün bir-birinə əziyyət 

verir. Ona görə də tam çıxış alınana və birinci əsl yarpaqlar 

əmələ gələnə qədər seyrəltməni başa çatdırmaq lazımdır. 

Qabaqcıl pambıqçılıq təsərrüfatlarında seyrəltməni qısa 

müddətdə yəni, 8-10 gündə başa çatdırmaq olur. Yaxşı və tam, 

sağlam çıxış alınmış sahələrdə birinci əsl yarpaqlar əmələ gələnə 

qədər seyrəltməni qurtarmaq lazımdır. 

Sahədə kütləvi kök çürüməsi yaxud, çoxlu miqdarda payız 

sovkası, bit və ya trips əmələ gələrsə, hədsiz əlverişsiz şərait 

olarsa seyrəltməni bir neçə gün gecikdirmək olar. Belə hallarda 

bitkidə 2-3 əsl yarpaq əmələ gəldikdə cərgədə və ya yuvada olan 

artıq bitkilərin hamısı çıxarılır. 

Adi cərgəvi səpinlərdə cərgədə bitkiləri bərabər məsafədə 

yerləşdirmək üçün 1,0-1,5 m uzunluqda xətkeşdən və ya taxta 

çubuqdan istifadə olunur.  

Elmi tədqiqat müəssisələrinin və istehsalat şəraitində 

aparılan təcrübələrin nəticəsi göstərir ki, bitkilər yuvada tək-tək 

yerləşdikdə bərabər yaxşı  inkişaf edərək qozalar sağlam olur.    

Alaqlı sahələrdə mübarizə məqsədi ilə yuvalar arası məsa-

fəni böyütməklə hər yuvada iki bitki saxlanılmalıdır. Belə halda 

adətən 60x30x2; 60x15x1; 90x20x2 sxemi tətbiq edilir.  

Bitki sıxlığı pambığın böyümə və inkişafına, eləcədə məh-

suldarlığa təsir göstərən əsas amildir. Məlumdur ki, seyrək 

əkinlərdə bitkilər sürətlə inkişaf edir. Hər bir kol ayrılıqda çoxlu 

bar orqanları toplayır. 

Lakin, seyrək əkinlərdə bitkilərin sayı az olduğuna görə 

ümumi məhsul vahid sahədə az olur. Əgər sahədə bitkilərin 

miqdarı çox olarsa, onların yerləşməsi müəyyən qida sahəsinə 

malik olmaqla, boyları alçaq olacaq. Kolda isə qozaların sayı 

azalacaq lakin, vahid sahədən məhsul yüksək olacaq. Hazırda 

müxtəlif şəraitlər üçün pambıq bitkisinin sıxlığı kifayət qədər 

öyrənilmişdir. Səmərəli bitki sıxlığı almaq üçün, torpağın 



321 

 

münbitliyi, onun şorlaşma dərəcəsi, qrunt sularının dərinliyi, su 

təminatı, səpiləcək sortun xüsusiyyətləri, aqrotexnika və s. nəzə-

rə alınmalıdır. 

Simpodial budaqları hədsiz budaqlanmanın birinci və ikin-

ci tipinə aid olan Muğan-395, 3038, AzNİXİ-133, AzNİXİ-195, 

Gəncə-2, Gəncə-8, Gəncə-80, Gəncə-103, Gəncə-110 və s. 

pambıq sortları üçün təxmini bitki sıxlığı aşağıdakı kimidir:  

Qrunt suları dərində olan yüksək münbitliyə malik boz 

torpaqlarda 100-120 min; 

Qrunt suları yuxarıda olan çəmən və çəmən-bataqlıq 

torpaqlarda 95-110 min; 

Orta münbit torpaqlarda 110-120 min. 

Az münbit, çınqıl, qum, qumsal təbəqəsi yaxın olan tor-

paqlarda pambıq bitkisinin boyu alçaq olur. Belə torpaqlarda 

bitki sıxlığı 130-150 mindir.  

Üçüncü və dördüncü yarım tipli simpodial budaqları olan 

şaxəli kolu olan pambıq sortları üçün yuxarıda qeyd olunan bitki 

sıxlığını 10-15% azaltmaq lazımdır.  

Sütünvari quruluşa malik hədli tip budaqlanan birinci ya-

rım tipli pambıq sortlarının eyni zamanda sıfır tipli pambıqlar 

üçün yuxarıda qeyd olunan normadan 20-30% çox bitki 

götürmək lazımdır. 

Gec və təkrar səpinlər üçün mayın 10-dan sonra yüksək 

sıxlıq təklif olunur. Gec səpinlərdə bitki üzərində az qoza for-

malaşır, ancaq çox bitki sıxlığında onlar tez açır. Burada 

seyrəklik ziyandır. Kollar güclü inkişaf etdiyinə görə qozalar 

gec yetişir. Təkrar səpində bunları nəzərə almaq, seyrəltmə 

zamanı isə cərgələrdə çox bitki, hektarda 100-150 min bitki sax-

lamaq lazımdır. Adətən bitki sıxlığı üç cərgəli sxemlə göstərilir: 

90x20x2. Birinci rəqəm cərgəarasını, ikinci rəqəm bitki arasını, 

üçüncü rəqəm isə yuvada olan bitkilərin sayını göstərir. 

Bir hektarda olan bitkilərin miqdarını müəyyən etmək 

üçün bir yuvanın qida sahəsini bilmək lazımdır. Bir hektar sa-

həni (10000 m
2
) o, rəqəmə bölməklə bir hektarda olan yuvaların 

sayı tapılır onuda, yuvada qalan bitkilərin sayına vurub hektarda 

olan bitki  sayı  təyin edilir (cədvəl 6.2). Məsələn: bitki sıxlığı 
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90x10x1 sxemi ilə yerləşdirdikdə hər yuvanın qida sahəsini 

müəyyən etmək üçün cərgəarasının enini (0,9 m) yuvalar arası 

məsafəyə (0,1 m) vurmaq lazımdır (0,9 m x 0,1m=0,09 m
2
). 

Sonra bir hektarda olan yuvaların miqdarını tapırıq.  10000 

m
2
:0,09 m

2
=111111 ədəd yuva alınır. Hər yuvada 1 bitki oldu-

ğuna görə yuvanın sayı 1 ədədinə vurulur (111111x1=111111). 

Beləliklə, sxemdə göstərilən rəqəm yəni, hektarda 111111 min 

bitki olduğu təyin edilir. 

 Sahədə bitki sıxlığını müəyyən etməyin böyük əhəmiyyəti 

vardır. Adətən pambığın faktiki sıxlığı hektarın 1000-də birinə 

bərabər cərgə kəsimində olan nümunəyə əsasən götürülür. Mə-

sələn: cərgəarasının eni 0,9 m olarsa, nümunənin bir ha-da 

(10000: 0,9:1000)=11,1 m, 60 sm-lik cərgədə isə 

(10000:0,6:1000)=16,6 m ol-acaqdır.  

                                                                             Cədvəl 6.2 

Müxtəlif sxemlərdə yerləşməsindən asılı olaraq bir 

hektarda yuvaların və bitkilərin miqdarı 

 
Bitkilərin yerləşmə 

sxemi, sm 

1 ha-da olan yuvalarn 

sayı, ədəd 

1 ha-da olan bitkilə-

rin sayı, ədəd 

90 x 10 x 1 

90 x 10 x (1-2) 

90 x 20 x 2 

90 x 20 x (2-3) 

90 x 15 x 2 

90 x 75 x 1 

90 x 5 x 1 

60 x 10 x 1 

60 x 20 x 1  

60 x 20 x 2  

60 x 12,5 x 1 

60 x 25 x 2 

60 x 15 x 1 

60 x 30 x 2 

60 x 17,5x (1-

2) 

60 x 35 x 1 

 

111 111 

111 111 

  55 555 

  55 555 

  74 074 

148 148 

222 222 

166 666 

  83 333 

  83 333 

133 333 

  66 666 

111 111 

  55 555 

  95 238 

  47 618 

111 111 

166 666 

111 110 

138 887 

148 148 

148 148 

222 222 

166 666 

  83 333 

166 666 

133 333 

133 132 

111 111 

111 110 

142 857 

  95 236 
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Sahənin dioqanal üzrə səpin cərgələrinin sayının eyni ol-

duğu hər hektardan bir nümunə götürülür. Götürülən hər nümu-

nədə faktiki bitkilər sayılır. Bütün nümunələrin göstəricilərindən 

orta rəqəm tapılır və həmin rəqəm 1000-ə vurulur. 

Yuxarıda dörd torpaq tipi üçün optimal sıxlıq verilmişdir. 

Səpin sıxlığının seçilməsi torpaq və sahə üçün hansı bitki 

sıxlığının təklif olunması ilə əlaqədardır. Eyni bir təsərrüfatda 

bir neçə bitkinin yerləşməsi sxemini tətbiq etmək olar. Bu isə 

torpaq müxtəlifliyindən, torpaq münbitliyindən, qrunt sularının 

səviyyəsindən, səpilən sortun budaqlanma tipindən, işçi 

qüvvəsindən və s. asılıdır. 

Əgər bütün təsərrüfatlar əkinlərin sıxlığını ayrı-ayrı sahə 

və tarlalarda obyektiv şəraitə uyğun olaraq müəyyən etsələr bu, 

yüksək və davamlı məhsulun alınması, maşınla yığılması və 

sahələrin yaxşı hazırlanması üçün etibarlı şərt olar. 

Cərgəarası becərmələr. Cərgəarası becərmələrin əsas 

məqsədi səpindən sonra bərkimiş torpağı yumşaldıb yararlı hala 

salmaqdır. 

Cərgəarası becərmədə kipləşmiş torpaq xırdalanaraq bitki-

nin yaxşı inkişaf etməsinə, torpaqda nəmliyin saxlanmasına, 

torpaqda gedən kimyəvi və bioloji proseslərin gedişinə, torpağın 

və bitkinin hesablanması və məhsuldarlığın nəzərə çarpacaq 

dərəcədə artmasına müsbət təsir edir, torpağın bioloji 

potensialını artırır, sahəni alaqla-rdan təmizləyir və verilən qida 

maddələrindən (NPK və s.) bitkilər səmərəli istifadə edir. 

Cərgəarası becərmə torpağın su sızdırma qabiliyyətini 

artırmaqla dərin şırımların açılmasına zəmin yaradır. Bu şırımlar 

suvarma suyundan səmərəli istifadə olunması və suvarmaların 

düzgün aparılmasını təmin edir və torpağın üst qatı yumşalır. Bu 

da gübrələrin istənilən dərinliyə verilməsinə və səmərəli istifadə 

olunmasına şərait yaradır.  

Torpağın yumşaq və alaqlardan təmiz saxlanması bir sıra 

əməliyyatların aparılmasından, kultivasiyadan, şırımların çəkil-

məsindən, alaqların məhv edilməsindən və ketmənləmədən 

ibarətdir. Becərmə işlərindən ən vacibi kultivasiyadır. Onun 
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keyfiyyətlə aparılması çox zəhmət tələb edən ketmənləmə və əl 

alağı işini yüngülləşdirir.  

Traktor becərmələrinə aşağıdakı əsas tələblər qoyulur: kul-

tivatorun işçi orqanlarının getdiyi zonada alaq otlarının tam kə-

silməsi, şırımların istənilən dərinliyə çəkilməsi, cərgənin tam 

ortasından suvarma şırımlarının açılması, bitkilərin ən az zədə-

lənməsinə nəzarət etmək, torpağın becərilən qatının struktu-

runun pozulmasına, iri kəltənlərin və torpağın bərk ovxalanıb 

tozlanmasına yol verməmək lazımdır. 

Torpağın yumşaldılması o, zaman yüksək keyfiyyətli 

hesab olunur ki, becərmə zamanı 40%-dən az olmadan 0,1-10 

mm torpaq hissəciklərinin olması, 50 mm və ondan böyük 

kəltənin olmamasıdır.  

Becərmə müddətləri. Təsərrüfat təcrübələrində əsasən 

cərgəarası becərmələri cücərtilər alınan kimi yəni, cərgələr 

görünən kimi başlamaq lazımdır. Becərməyə erkən başladıqda 

alaq otları ilk inkişaf mərhələsində məhv edilir, torpağın üst qatı 

yumşaldılaraq qaysaq əmələ gəlməsinin qarşısı alınır. 

Birinci becərmənin ləngidilməsi bitkinin normal inkişafını 

pozur. Yəni, bu dövrdə cavan cücərtilər üçün lazım olan qida 

maddələri  və su alaq otları tərəfindən mənimsənilir. Bu isə 

cücərtilərin zəif inkişaf etməsinə və nəticədə məhsulun 15-25% 

azalmasına səbəb olur. 

Birinci becərmənin tez aparılması üçün kultivasiyanın 

dərinliyini bir qədər azaltmaq lazımdır. Çünki, alaq otları 

böyüyərək, güclü kök atana qədər artıq məhv edilir. 

Birinci cərgəarası becərmənin dayaz aparılma 

səbəblərindən biri də odur ki, pambığın kök sistemi yaxşı inkişaf 

etmədiyi üçün dərin becərmələr torpağı yan tərəfdən 

deformasiyaya uğratmaqla cücərtilərin üzəri torpaqla örtülür və 

seyrəklik baş verir. 

Temperatur aşağı olan yağmurlu illərdə becərmələrin 

erkən aparılması daha əhəmiyyətlidir. Belə illərdə alaq otları 

çiyiddən tez cücərir və sürətlə inkişaf edir. Lakin, kök çürüməsi 

xəstəliyi sürətlə artaraq sahəni bürüyür. Erkən becərmə torpağın 

üst qatında buxarlanmanın qarşısını alaraq torpağın və bitkinin 
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havalanmasını gücləndirir, xəstəlik və ziyanvericiləri məhv 

edərək, pambığın inkişafına şərait yaradır. 

Qrunt suları torpaq səthinə yaxın olan sahələrdə erkən 

becərmə qrunt suyu dərin olan sahələrdən tez aparılmalıdır. 

Becərmələr yağmurlu illərdə daha tez-tez aparılmalıdır. Əks 

təqdirdə torpaqda kipləşmə gedər və alaq otlarının inkişafı üçün 

tam əlverişli şərait yarana bilər. Bu isə pambığın inkişafına 

mənfi təsir edir. 

Qrunt sularının səviyyəsinə görə becərmələrin dəyişir. 

Qrunt suları dərində olan sahələrdə birinci vegetasiya 

suvarmasına qədər bir dəfə kultivasiya aparılırsa, qrunt suları 

torpaq səthinə yaxın olan sahələrdə iki dəfə aparılmalıdır. 

Adətən qrunt suları dərində olan torpaqlarda birinci vegetasiya 

suvarmasına qədər bir becərmə aparılır. Sonrakı becərmələr isə 

suvarmalarla əlaqədar aparılır. Ancaq belə halda torpağın yaxşı 

hazırlanmasına nail olmaq olar. Becərmələrin gecikdirilməsi 

nəticəsində torpaq kobud xırdalanır. Bu isə rütubət itkisinə, bit-

kinin zəif inkişaf etməsinə və seyrəkliyə səbəb olur. 

Suvarmadan sonra torpağın yetişməsi onun qranulometrik 

tərkibindən, cərgəaralarının kölgələnmə dərəcəsindən, inkişafın-

dan, havanın nisbi rütubətindən və s. asılıdır. Belə ki, 

qranulomerik tərkibi yüngül, cərgəarası az örtülmüş bitkilər 

alçaq boylu, nisbi rütubəti yüksək olan torpaqlar tez yetişir. 

Əksinə olduqda isə gec yetişir. 

Torpağın yetişməsi may, iyun aylarında suvarmadan 2-4 

gün, iyul, avqust aylarında isə 5-8 gündən sonra başlayır. 

Torpaqdan artıq rütubətin itməsinin qarşısını almaq üçün 

nəinki kultivasiyanı, hətta alaqlarla mübarizəni gücləndirməklə 

ketmən-ləməni vaxtında başa çatdırmaq lazımdır. Bütün 

sahələrdə kultivasiya, əlalası və ketmənləməni vaxtında 

qurtarmaq üçün suvarmalar düzgün planlaşdırılmalıdır. 120-150 

hektar əkin sahəsi olan yerlərdə bir gündə traktorun becərə 

bildiyi qədər sahə suvarılmalıdır. 

Kiçik sahəsi olan təsərrüfatları birləşdirərək suvarmaları 

hər gün deyil, 2-4 gündən bir aparmaq lazımdır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, çox suvarma aparıb cərgəarası 

əməliy-yatları gecikdirməkdənsə, az suvarma aparmaqla 

becərmələri vaxtında başa çatdırmaq lazımdır. 

Kökün zədələnməsi. Cərgəarası becər-mələrdə bitki 

köklərinin kəsilməsi, zədələnməsi qaçılmazdır. Təbii ki, kul-

tivasiya nə qədər dərin gedərsə, kök sistemi bir o qədər çox zə-

dələnər. Artıq müəyyən edilmişdir ki, becərmə dərinliyi 15-20 

sm olarsa becərilən torpaq təbəqəsində fəaliyyətdə olan köklərin 

30-35%-i çıxarılır. Bu da bitkinin fizioloji funksiyasını kəskin 

surətdə pozur. Yarpağın sorma qüvvəsi artır, onların tələbatına 

görə rütubət çatmır, bitki solmağa başlayır. Bundan başqa, 

köklər nə qədər dərin zədələnərsə, torpaq məhlulundan qida 

maddələri bitki orqanizminə bir o qədər az daxil olar. 

Cərgəarası becərmələrdə həddən artıq dərin yumşaldılma 

torpağın kobud xırdalanmasına və çoxlu rütubət itkisinə səbəb 

olur. Qidalanmanın pozulması köklərin kəsilməsi ilə 

əlaqədardır. Bu xaricdən vegetativ kütlənin yaxşı inkişafında və 

yarpaqlarda turqor vəziyyətinin düşməsi ilə bitkinin 

soluxmasında özünü göstərir. Bu vəziyyət bir neçə saatdan bir 

neçə sutkaya qədər uzanır. Sonradan bitki normal görkəminə 

qayıdır. Lakin, bir neçə müddət ərzində bitkinin inkişafına hiss 

ediləcək qədər təsir göstərir. Yəni, inkişaf fazalarının keçmə 

müddətləri uzanır, meyvə orqanlarının və qozanın inkişafı zəif-

ləyir, yetişmə gecikir. Birinci növ pambıq çıxımı və ümumi 

məhsul az olur. 

Becərmə dərinliyi. Nə qədər ki, cərgəarası becərmələrdə 

əsas məsələ alaqlara qarşı mübarizədir,o zaman müəyyən 

edilməlidir ki, hansı dərinlikdə becərməni apardıqda sahə alaq 

otlarından tam təmizlənə bilər. Sahəni ancaq dərin və dayaz 

becərdikdə kəskin alaqlanma dərəcəsinə görə fərqi təyin etmək 

olar. Dərinliklər arasındakı fərq az olarsa, məsələn 10-12 sm-lə 

15-18 sm arasında olarsa alaqlanma dərəcəsinə görə fərq 

əhəmiyyətsiz görünür. 

Cərgəarası becərmələrin dərinliyi 10-12 sm götürüldükdə 

sahə alaqlardan tam təmizlənmiş olur. Bundan başqa, 

cərgəarasının becərilən hissəsində olan alaqlar hətta çox dayaz 
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becərmədə belə məhv olur. Çünki, bütün yayı cərgəaralarında 

çoxlu yumşaltmalar aparılır. Kultivasiya, şırımların açılması, 

gübrələrin verilməsi və s. alaqların inkişaf etməsinə mane olur. 

Ən çox alaq cərgəboyu zonada olur. Onlar da kultivatorla deyil 

herbisidlə, yaxud əl alası ilə məhv edilir. Dərin becərmələr ən 

çox alaq olan tarlalarda aparılır. 

Relyefi bərabər olmayan şəraitdə müxtəlif aqrotexniki 

tədbirlərin səmərəliliyi müəyyən qədər suvarmadan asılıdır. 

İstənilən aqrotexniki tədbirlər suvarmaların hopdurma üsulu ilə 

aparıldığı sahələrdə daha çox səmərə verir. 

Relyefi qeyri-bərabər olan şəraitdə suvarmanı ancaq dərin 

şırımlarla apardıqda səmərə əldə etmək olar. Belə şırımları 

ancaq cərgəaraları dərin yumşaldılmış yerlərdə çəkmək olar. 

Onsuzda, yayda torpaq o qədər bərkiyir ki, dərin şum çəkmək 

mümkün olmur. Bunları nəzərə alaraq, pambıq əkinlərində 

kultivasiyanın işçi orqanlarını ayırmaqla 

(differensiallaşdırmaqla) çəkilməlidir. 

Torpağın deformasiyasından və əkinlərin seyrəkliyindən 

uzaqlaşmaq məqsədi ilə yan işçi orqanlarını ən az dərinliyə, cərgənin 

ortasını isə nisbətən dərinə nizamlamaq lazımdır. Bitkinin inkişafının 

müxtəlif dövrlərində cərgəarası becərmə dərinliyi fərqli olmalıdır. 

Suvarma Ģırımlarının çəkilməsi və gübrələrin 

verilməsi. Pambıq əkinlərində suvarma şırımlarının çəkilməsi 

və mineral gübrələrin yemləmə şəklində verilməsi cərgəarası 

becərmələrlə əlaqədardır. Suvarmaların və kultivasiyanın 

keyfiyyəti şırımların açılmasından asılıdır. Odur ki, suvarmaya 

qoyulan tələblərə düzgün riayət etmək lazımdır. Ən əsas odur ki, 

şırımlar eyni dərinlikdə cərgənin tam ortasından açılmalıdır. 

Təlabata əməl edilmədikdə becərmə əməliyyatları zamanı 

traktorçu traktoru düz idarə edə bilmədiyindən cərgəarasında be-

cərilməyən zolaq qalmaqla çoxsaylı bitkilərin köklərinin kəsil-

məsindən qaçmaq mümkün olmayacaq. 
Şırım açılarkən cərgələrdə olan bitkilərin üzərini torpaqla ört-

mək olmaz. Ona görə də, bitkinin inkişaf dövrünə müvafiq olaraq 

müxtəlif dərinlikdə şırımlar açılmalıdır. Əgər birinci suvarma çıxışdan 

(2-3 əsl yarpaq) sonra aparılarsa, o zaman cərgəarası 60 sm olan 
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səpinlərdə şırımın dərinliyi 10-12 sm, 90 sm-lik səpinlərdə isə 

12-14 sm dərinlikdə açlmalıdır. Çiçəkləmə fazasında isə 

müvafiq olaraq 2-3 sm artırmaq lazımdır. Şırımın dərinliyini 

torpağın qranulometrik tərkibinə görə nizamlamaq lazımdır. 

Ağır qranulometrik tərkibli torpaqlarda şırımı dərin, 

yüngül torpaqlarda isə bir qədər dayaz açmaq lazımdır. Yüngül 

qranulometrik tərkibli torpaqlarda dərin şum açılarsa (məsələn, 

birinci suvarma üçün 15-16 sm), o zaman cərgələrin zonasında 

olan torpağı islatmaq çətin olur. Yemləmə gübrəsinə qoyulan tə-

labat ondan ibarətdir ki, gübrə torpağın dibindən 3-4 sm aşağı, 

yəni dərin basdıırılsın. Əks halda, suvarma suları gübrələri 

yuyub aparar. Bu da gübrənin bir yerdə çox olmasına, digər 

yerdə isə çatışmamazlığına səbəb olur. Bu isə bütün sahədə 

bitkinin inkişafına mənfi təsir edir. 

Birinci yemləmədə gübrə cərgənin yan tərəfindən 15-18 

sm aralı 13-15 sm dərinliyə, ikinci yemləmədə isə 20-22 sm 

aralı 15-18 sm dərinliyə, sonrakılar isə cərgənin ortasına 

verilməlidir. Gencərgəli səpinlərdə isə ikinci yemləmə cərgənin 

ortasına deyil, cərgədən 30-32 sm aralı verilir. 

Vegetasiyanın əvvəlində şırımları hər cərgədən deyil, 

cərgəaşırı çəkilir. Belə hallarda şırımı traktorun təkərinin izi ilə 

çəkmək lazımdır. Bu torpağı daha yaxşı yumşaldaraq 

kultivasiyanın çəkilməsinə və gencərgəli məsafənin keyfiyyətlə 

becərilməsinə imkan verir. 

Əlalası və ketmənləmə. Kultivasiya yüksək keyfiyyətlə 

aparıl-dıqda ketmənləməyə ehtiyac qalmır. Kultivatorun işçi 

orqanlarının düzgün seçilməsi torpağı yaxşı yumşaltmaqla 

bərabər alaq otlarını demək olar ki, məhv edir. Alaq otları yalnız 

yuvalarda qalır ki, bunlar da əl ilə məhv edilir. Müdafiə 

zonasında olan alaqlar isə ketmənlə vurulur. 

Becərmə erkən aparıldıqda bu əməliyyata minimum əmək 

sərf olunmaqla yüksək səmərə əldə edilir. Ketmənləmə və əl 

alası birinci iki kultivasiya başa çatan kimi ikinciyə başlamaq 

lazımdır. Belə ki, alaqlar ilk inkişaf dövründə sahələrə ziyan 

verməmiş məhv edilir. Sonralar isə alaqlanma dərəcəsindən asılı 

olaraq sahədə 1-2 ketmənləmə aparmaq kifayət edir. Axırıncı 
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avqustun ikinci yarısında aparılır. Bitkinin yaxşı inkişaf etməsi 

üçün sahə təmiz saxlanılmalıdır. O, həm də yaxşı aqrotexniki 

göstərici kimi pambıq yığan maşınların səmərəli işləməsi üçün 

vacibdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istər əlalası, istərsə də -

ketmənləmə çoxillik alaq otları (kalış, çayır və s.) kökləri ilə 

birlikdə çıxarılıb kə-narda yandırılmalıdır. Bu tədbirlər 3-4 il 

mütəmadi təkrar edilərsə sahələrin alaqlanması azalar. 

Kultivasiyanın sayı. Pambıq əkinlərində torpağı 

yumşaltmaq və alaq otlarından təmizləmək üçün hər 

suvarmadan sonra kultivasiya aparmaq lazımdır. Kultivasiyanın 

sayı suvarmaların sayından və sahənin alaqlanma dərəcəsindən 

asılıdır. Hər suvarmadan və güclü yağışdan sonra torpaq qaysaq 

bağlayır. Buda, kultivasiya vasitəsi ilə dağıdılır. 

Torpaq yumşaq və alaq otlarından təmiz olarsa cərgəarası 

becərmələr tamamilə lazımsız və zərərlidir. Suvarma sxemindən 

asılı olaraq birinci suvarmaya qədər aparılacaq kultivasiyaların 

sayı müxtəlif ola bilər. Əgər çiçəkləməyə qədər aparılacaq 2-3 

suvarma nəzərdə tutulmuşsa o zaman birinci suvarmaya qədər 

bir dəfə kultivasiya çəkilir, əl alası və ketmənləmə edilir. Əgər 

bu müddətdə güclü yağışlar yağmışdırsa, onda əlavə kultivasiya 

çəkilməlidir. Əgər çiçəkləməyə qədər sahəyə su verilməmişsə və 

ya bir dəfə suvarılıbsa o zaman iki kultivasiya, iki ketmənləmə 

və bir əl alası aparılmalıdır. Bu müddətdə güclü yağış yağarsa, 

sahədə alaqlanma dərəcəsi güclü olarsa, o zaman kultivasiyanın 

sayı üçə çatdırılmalıdır. 

1-2-0 və 1-2-1 sxemləri ilə suvarma aparılarsa, birinci və 

ikinci suvarma arasında qrunt suları yuxarı olan kipləşmiş 

torpağı yumşaltmaq üçün iki kulitvasiya aparılması mütləqdir. 

Şoran torpaqlarda isə duzların torpağın üst qatlarına çıxmasının 

qarşısını almaq üçün bu cür becərmələr xüsuslə vacibdir. 

Bitkinin yerüstu hissəsi güclü inkişaf etdikdə cərgələr 

örtülür. Buna görədə rütubət itkisi əhəmiyyətsiz olur. Bu zaman 

işıq çatışmamazlığına görə alaq otları yaxşı inkişaf edə bilmir.  
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Torpağın üst qatı kolların arasında zəif isindiyinə və 

havalanmanın zəif getməsinə görə gec quruyur. 
Əgər suvarmalar yüksək keyfiyyətlə aparılarsa və sahədə su göl-

lənməzsə onda şırımın tirələrindən daxil olan hava, mikroorqanizmlə-

rin normal fəaliyyəti və bitkinin tənəffüsü üçün kifayət edər. Deməli, 

suvarmalar keyfiyyətli aparıldıqda cərgələr qovuşduğuna görə kultiva-

siya və ketmənləməyə ehtiyac qalmır. Suvarmalar keyfiyyətsiz aparıl-

dıqda isə bitkilər zədələnməsə kultivasiyanın aparılması səmərəli ola 

bilər. Bunun üçün suvarma zolağı bir qədər qısaldılır, traktorun təkər-

lərinin qabağına şitlər asılır və kultivatorun xaricə çıxan detalları torba 

materialı ilə sarınır. 

Kultivatorun iĢçi orqanlarının yerləĢmə sxemi. 

Keyfiyyətli  kultivasiya və digər əməliyyatların yerinə 

yetirilməsində traktorun işçi orqanlarının düzgün yerləşdirilməsi 

əsas şərtdir. Bunun üçün hamar sahə hazırlanır. Orada payacıq 

və iki ədəd reykanın köməyi ilə cərgəarasının eninə uyğun olan 

kəndirlər çəkilir və ucları hər iki tərəfdən yerə mıxlanır. 

Üzərində ölçü nişanı olan reykalardan birini traktorun 

istiqamətləndirici dal təkərinə, ikincisi isə qabaq təkəri tərəfdən 

yerə qoyulur. Xətkeş traktorun ön oxunun istiqamətinə düzəl-

dilərək hər iki tərəfdən mıxçalarla yerə bərkidilir. Bununla 

əlaqədar aparılacaq becərmə işlərinə əsasən müvafiq işçi 

orqanları kultivatora bərkidilir. Bu hissələr çəkilən kəndirə 

uyğun olaraq elə asılır ki, onlar becəriləcək zolağın enini təmin 

etsin. 

Kultivatorun işçi orqanlarının düzgün düzülüşü və 

istənilən dərinliyə nizamlanması işə başlamazdan əvvəl sahədə 

yoxlanılmalıdır. 

Birinci becərmədə həm gencərgəli, həm də dar cərgəli 

səpinlərdə ülgüc qaz pəncələrindən rotasiya işçi orqanlarından 

və sferik kürəvi diskdən istifadə edilir. Gencərgəli əkinlərdə 

birinci cərgəarası (əksər hallarda ikincidə) becərmələrdə 

kultivatora iki cüt 165 mm-lik ülgüc, bir cüt eni 120-150 mm 

olan qaz pəncəsi və ətraf cərgəaralarını becərmək üçün bir cüt 

ülgüc və bir ədəd qaz pəncəsi qoyulur. Kultivatorun alaq və 

torpaqla dolaşmaması üçün sağ və sol ülgücləri bir xətt üzrə de-

yil, biri digərindən 8-10 sm aralı qoşulur. Nəzərə alsaq ki, 
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birinci kultivasiya bitkilərin zəif kök atdıqları dövrdə gedir, o 

zaman birinci cüt ülgücün becərmə dərinliyi  6-8 sm ikinci isə 8-

10 sm-ə nizamlanır. Becərmə üçün qaz pəncəsi isə 10-12 sm ol-

malıdır. 

İkinci kultivasiyada ikinci cüt ülgücün becərmə dərinliyi 

10-12 sm-ə qədər olur. Eləcə də, torpağın yumşaldılması 

cərgəarası 60 sm-lik səpinlərdə də kultivatorun işçi orqanları 

eyni qaydada quraşdırılır. Ancaq burada gencərgəli səpinlərdən 

fərqli olaraq bir cüt ülgüc, bir qaz pəncəsi, kənar cərgə üçün bir 

ülgüc və bir qaz pəncəsi qoşulur. Müdafiə zolağında torpağı 

yumşaltmaq və birinci iki kultivasiya dövrü bitkinin üstünü 

torpaqla örtməmək üçün qeyd olunan işçi orqanlarla yanaşı 

rotasiyalı (POP yaxud УPOP) və sferik disklərdən istifadə olun-

ur. Rotasiyalı işçi orqanları elə qoşulmalıdır ki, onların xarici tə-

rəfləri cərgədən 3-4 sm aralı, 3-5 sm dərinliyə nizamlansın. 

Torpaqda kipləşmə hiss olunacaq dərəcəyə çatdıqda onu 

yum-şaltmaq üçün rotasiyalı işçi orqanları tətbiq olunur. 

Torpaqda normal nəmlikdə yüksək dərəcədə alaqlanma müşaiət 

olunduqda sferik disklər qoşulur. 

İkinci becərmədən başlayaraq (çox vaxt üçüncüdən) 

ülgüclər 35 mm-lik yumşaldıcı pəncələrlə əvəz olunur. Onlar 

müxtəlif dərinliyə nizamlanır. Hər əsas cərgəarası becərmələr 

üçün gencərgəli səpinlərdə kultivatora üç cüt yumşaldıcı pəncə, 

KKO komplektinin işçi orqanlarından bir balaca və bir iri dərin 

gedişli yumşaldıcı qaz pəncəsi qoşulur. Ətraf cərgəarasını 

becərmək üçün üç yumşaldıcı pəncə və iki qaz pəncəsi (kiçik və 

dərin gedişli) qoşulur. Ülgüclər kimi yumşaldıcı pəncələr də dal-

qabaq qoşulur. Birinci cüt yumşaldıcı pəncələr 6-8 sm, ikinci 8-

10 sm, üçüncü isə 10-12 sm dərinliyə nizamlanır. Cərgəarasının 

ortasını becərmək üçün balaca pəncə 10-12 sm, böyüyü isə 12-

14 sm  dərinliyə nizamlanır. 

Çiçəkləmə dövründə müdafiə zonasını 14-16 sm-ə qədər 

böyüdürlər. Cərgənin ortasının kiçik qaz pəncəsi ilə becərilmə 

dərinliyi 12-14 sm, böyük pəncə isə 14-16sm-ə çatdırılır. Bu 

dərinlik cərgəaraları 60 sm olan əkinlərdə eynidir. Yeganə fərq 
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torpağın əsas becərilməsində iki cüt yumşaldıcı pəncə ətraf 

cərgəaraları üçün üç yumşaldıcı və bir dərin gedişli pəncə 

quraşdırılır. 

Gübrəni cərgənin yanından vermək üçün bıçaqvari gübrə-

səpənlərdən cərgənin ortasına verdikdə isə kombinə edilmiş 

gübrə üçün xüsusi yeri olan dibdolduranlardan istifadə olunur. 

Darcərgəli səpinlərdə birinci iki yemləmədə, gencərgəlidə 

isə bütün yemləmələrdə dörd bıçaqvari gübrəsəpən qoşulur. 

Onlardan ikisi mərkəzi cərgəarasına (sağa və sola), ikisi isə ətraf 

cərgələrə və bunlarla bərabər şırım açmaq, gübrə vermək və 

alaqları məhv etmək üçün kultivatora ülgüclər və şırımaçanlar 

da qoşulur. Gübrə cərgənin ortasına verildikdə kultivatora 

yuxarıda göstərilən qaydada gübrəsəpən aparatı quraşdırılır. 

Gübrəsəpən HKУ-6A kultivatoru ilə cərgənin ortasına 

gübrə verildikdə bıçaqvari gübrəsəpənlərin əvəzinə ona beş ədəd 

şırım açan qoşulur. Eyni ilə KPX-4 kultivatorlarına da onlar 

aqreqatlaşdırılır. 

Burada onların sayı şırım açanların sayına (5 ədəd) bərabər 

olmalıdır. Bunlardan 3 ədədi əsas cərgələrə, 2-si isə yan tərəflərə 

həmin cərgələrə iki dəfə çox verilir. Ona görə də, gübrəni 

cərgələrə bərabər miqdarda paylamaq üçün iki ətraf cərgədə 

yerləşən gübrə səpənlər elə nizamlanmalıdır ki, onlardan tökülən 

gübrə orta cərgələrə nisbətən az səpilsin. 

Alaqlarla kimyəvi mübarizə. Alaqlara qarşı aqrotexniki 

mübarizə üsulu ilə yanaşı, kimyəvi (herbisidlər) mübarizə üsulu 

da çox geniş yayılmışdır. 

Çoxillik alaqlarla mübarizə. Adətən bu alaqlara (kalış, 

çayır və s.) qarşı dalopon herbisidindən istifadə olunur. Onu əsas 

şumdan sonra sahə boyu başdan-başa hektara 40-55 kq hesabı 

ilə verirlər. Herbisidi məhlul halında OBX-14 aparatı ilə 

verdikdə hektara 400 litr məhlul məsarif olunur. Yadda 

saxlamaq lazımdır ki, bu herbisid yalnız çoxillik alaqların 

olduğu yerə çilənir. Həmin alaqlar sahədə başdan-başa deyil, 

tala-tala olur.  

Buna görə də herbisid verilməmişdən əvvəl alaqlar olan 

yerlər müəyyən edilib nişanlanır. İşin bu cür təşkili 
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herbisidlərdən qənaətlə istifadə etmək, bitkiyə və ətraf mühitə 

verdiyi ziyanın təsirini azaltmaqdır. 

Yol və arx kənarlarında, mərkəzdə olan alaqlarla mübarizə 

yazda birillik və çoxillik alaqlar pöhrə verdikdə aparılır. Əgər 

sahə kənarında tut ağacı əkilmişdirsə, alaqlarla mübarizə tutun 

vəziyyətinə uyğun aparılmalıdır. Yəni tutun tumurcuqları əmələ 

gələnə qədər mübarizə işi başa çatmalıdır. 

Birillik alaqlarla mübarizə çıxışların alınmasına qədər 

bütün sahə boyu, yaxud səpinlə eyni vaxtda 20-30 sm enində 

olan cərgələrə çilənir. Bu üsul daha qənaətli və səmərəlidir. 

Cərgələrin ortasında olan alaqlar isə kultivasiya ilə məhv edilir. 

Herbisid səpinə qədər başdan-başa verildikdə onu torpağa 

dırmıq və ya diskli mala ilə basdırırlar. Ən səmərəli herbisid 

treflandır. 

Tərkibində 25% təsiredici maddə olan yağlı məhluldur. 

Yaxşı nəticə almaq üçün verildikdən dərhal sonra onu dərin 

basdırmaq lazımdır. Yüngül torpaqlarda hektara 4 kq, orta və 

ağır torpaqlarda isə 6 kq trefland 400 l/ha hesabı ilə işçi məhlul 

hazırlanıb verilir. Trefland torpaq tərəfindən tez udulduğuna 

görə hətta güclü yağışlar yağdıqda belə torpağın dərin 

qatlarından yuyulmur. Təsir müddəti üç aya qədərdir. 

ÇıxıĢ alınan dövrədək çoxillik alaqlarla mübarizə üçün 

prometrin preparatından istifadə olunur. Bu preparatı bütün sahə 

boyu başdan-başa verməklə torpağa dırmıq, dişli mala və ya 

çizellə basdırılır. Təsiri üç aya qədər davam edir. Yüngül 

torpaqlarda hektara 40-45 kq, ağır torpaqlarda 5 kq preparat 

götürülür. Səpinlə eyni vaxtda verildikdə norma 2,0-2,5 kq 

qədər azaldılır. İşçi məhlul hektara 200 litrdir. 
Səpinə qədər katoran herbisidindən də istifadə olunur. Bu da 

birillik ikiləpəli və dənli alaqlara təsir edir. 80%-li islanan tozdur. Az 

yağış yağan rayonlarda ən çox səmərə verir. Herbisidi başdan-başa 

sahə boyu vermək üçün pambıq, bağ çiləyicisi olan OBX-14 aqreqa-

tından istifadə olunur. Bu aqreqat T-28x3 yaxud T-24x4 traktorlarına 

asılır. 

Cərgələrə 20-30 sm enində herbisidin verilməsi ПГС-2,4Б 

yaxud ПXГ-4 aqreqatlarından istifadə etməklə bütün pambıq 

səpən və becərən traktorlara quraşdırılır. 
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       6.5. Suvarma 

 
Pambıq bitkisinin suya təlabatı. Yüksək və sabit məhsul 

əldə etmək məqsədi ilə suvarmadan istifadə olunur. Dünyada 

suvarılan torpaqların sahəsi 250 mln hektara çatır. Bu əkin 

sahəsinin yalnız 17%-ni təşkil etməsinə baxmayaraq əkinçilik 

məhsullarının 1/3-ni verir. 

Su pambıq bitkisinin normal böyüyüb inkişaf etməsi və 

yüksək məhsul verməsi üçün çox mühüm amil hesab olunur. Be-

lə ki, bitki suyu kökləri vasitəsi ilə torpaqdan alır və normal 

böyüyüb inkişaf etməsi üçün tələb edilən miqdarda suyun 

yarpaqlara qədər arası kəsilmədən verilməsini təmin edir. 

Suyun pambıq bitkisinin həyatında rolu çox böyük və hər-

tərəflidir. O, bitkinin bütün həyatı boyu çıxışdan başlamış ye-

tişməyə qədər bütün həyat proseslərini (bioloji və biokimyəvi) 

yerinə yetirmək üçün lazımdır. 

Vegetasiya suvarmalarında torpağa verilən su, bitkilər 

tərəfindən istifadə olunaraq torpaqda fiziki, kimyəvi və bioloji 

proseslərin, digər tərəfdən isə torpağın münbitliyinə təsir 

göstərir. 

Pambıq bitkisi inkişafının müxtəlif dövrlərində torpaqdakı 

suyun çatışmamazlığına müxtəlif reaksiya göstərir. Xüsusilə 

bitkinin qönçələmə fazasında generativ orqanların formalaşdığı 

dövrdə o, su çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Bu dövrdə suyun 

çatışmamazlığı məhsul itkisinə və onun keyfiyyətinin 

pisləşməsinə səbəb olan bitki hüceyrələrində maddələr 

mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarır. Pambıq bitkisinin 

suya maksimum təlabatı olan dövr çiçəkləmənin qızğın vaxtı və 

barbağlama dövrüdür. Bu dövrdə su çatışmamazlığı formalaşmış 

bar orqanlarının kütləvi tökülməsinə səbəb olur. Belə hallarda 

aşağı və orta yaruslarda bar orqanlarının mümkün qədər bitki 

üzərində çox qalması üçün pambığın inkişaf proseslərinin 

vegetativ böyümədən üstün olmasına nail olunmalıdır.  

Pambıq bitkisinin suya nisbətən ən az təlabatı olan dövr 

kütləvi yetişmə dövrüdür. Pambıq bitkisi üçün su sızdrmaya 

davamlı və torpaqdakı rütubətin bitkiyə çatma dərəcəsi onun 
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yaşından, fizioloji vəziyyətindən və genotipindən (irsi 

əsasından) asılıdır. Zəriflifli pambıqlar ortalifli pambıqlara 

nisbətən quraqlığa davamlıdır. Quraqlığa ən davamlı pambıq 

ssr.Mexikanum və onun orta yetişən mutant AH-401 sortudur. 

Su bitkini həddən artıq qızmaqdan müdafiə etmək üçün 

lazımdır. Su yarpaqlar vasitəsi ilə buxarlandıqda bitkinin tempe-

raturu aşağı düşür ki, bu da onun həyat fəaliyyətini günəşdən, 

yüksək dərəcədə qızmış havadan qoruyur. Bu buxarlanma isə 

yerüstü təbəqənin havasında əlverişli mikroiqlim yaratmış olur. 

Pambıq tarlasında məhsulun yaranması üçün istifadə olunan 

ümumi su təlabatı bitki tərəfindən mənimsənilən və onun 

torpaqdan buxarlanan hissəsindən ibarətdir. 

Əgər tarla tərəfindən istifadə olunan ümumi suyun miq-

darını 100% qəbul etsək, o zaman bitki tərəfindən istifadə olu-

nan su 60-80%, torpaqdan buxarlanan su isə 20-40% təşkil edir. 

Torpaq nə qədər mədəniləşdirilmiş və yüksək aqrotexnika tətbiq 

olunarsa buxarlanmaya sərf olunan su bir o, qədər az olacaq ki, 

bu da onun bitki tərəfindən səmərəli istifadəsini artıracaqdır. 

Vegetasiya dövründə pambıq tarlasının orta sutkalıq su tə-

labatı müxtəlifdir. Vegetasiyanın əvvəlində az, sonrakı dövr-

lərdə isə yüksəkdir. Barbağlamanın əvvəlində və kütləvi 

barəmələgətirmə dövründə ən yüksək həddə çatır. Sonrakı 

dövrlərdə suya təlabat əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür. Belə ki, 

qrunt suları dərində yerləşən tipik boz torpaqlarda hektardan 30-

35 sentner məhsul alınan sahənin orta sutkalıq su məsarifi 

qönçələmə dövründə 18-20 m
3
/ha, kütləvi çiçəkləmə dövründə 

50-55, kütləvi barəmələ gətirmə dövründə 85-90, qozaların 

yetişməsinin  əvvəlində 45-50, kütləvi yetişmə dövründə isə 25-

30 m
3
/ha-a bərabər olur. 

Su məsarifinin dəyişdirilməsindəki bu cür qanunauyğunluq 

digər torpaq-iqlim və meliorativ şəraitlərində az müşahidə 

olunur. Müxtəlif şəraitlərdə pambıq tarlasında vegetasiya müd-

dətində tələb olunan suyun miqdarıda (transpirasiyaya və 

torpaqdan buxarlanmaya) eyni deyildir. O, bir çox şəraitlərdən, 

o cümlədən iqlim xüsusiyyətlərindən torpağın xassələrindən, 
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münbitlik dərəcəsindən, qrunt sularının səviyyəsindən, şorlaşma 

dərəcəsindən və s. asılıdır. 

Pambıqçılıq bölgələrinin iqlim göstəriciləri havanın tem-

peraturuna, onun quruluq dərəcəsinə, atmosfer çöküntülərinin 

miqdarına, küləyin intensivliyinə görə dəyişə bilər. Bu şəraitlərə 

görə torpağa düşən atmosfer çöküntüləri, torpaqdan 

buxarlanmaya və transpirasiyaya sərf olunan su, suvarmaların 

sayı və normalarıda dəyişir. 

Azərbaycanın suvarılan ərazilərini iqlim şəraitinə görə 

qərb və şərq zonasına bölmək olar. Şərq zonanın rayonlarından 

fərqli olaraq qərb zonasının pambıq əkən rayonlarının iqlimi nis-

bətən sərin olduğundan, pambığın suya olan təlabatı əhəmiyyətli 

dərəcədə az olur. 

Torpağın aqrokimyəvi, su-fiziki xassələrinin və tərkibinin 

çox böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn: çınqıl və ya qum qatı yu-

xarıda olan (30-50 sm dərinlikdə) zəif torpaqlarda pambığı az 

normalarla tez-tez suvarmaq lazımdır. Bu torpaqların su sızdır-

ma qabiliyyətinin çox, su saxlama qabiliyyətinin aşağı olması ilə 

izah olunur. Çınqıl və ya qum qatı dərində yerləşən torpaqlarda 

su məsarifi az, eləcə də müxtəlif olur. O, torpağın qranulometrik 

tərkibindən və su tutumu qabiliyyətindən asılıdır. Torpağın qum 

hissəsi nə qədər az, toz və lil nə qədər çox olarsa deməli onun su 

sızdırma qabiliyyəti o qədər az və su tutumu qabiliyyəti o qədər 

çox olar. Buna görə də elə sahələrə yüksək su normaları ilə 

nisbətən az şırnaqla su verilməlidir. Eyni zamanda pambıq tarla-

sının su məsarifi torpağın münbitliyindən və mədəniləşmə 

dərəcəsindən asılıdır. Torpaq nə qədər münbit olarsa, məhsul bir 

o qədər çox olar və məhsulun yetişdirilməsi üçün ümumi su 

məsarifi də çox olacaq. Lakin, vahid məhsulun əmələ gəlməsinə 

sərf olunan suyun nisbi miqdarı qeyri-münbit torpaqlara 

nisbətən münbit torpaqlarda az olur. 

Qrunt suları yuxarıda yerləşən sahələrdə, torpağı nəmlən-

dirdiyi üçün bitkilər ondan istifadə edirlər. O, qrunt sularının 

ümumi su təlabatında iştirak payından əsas etibarı ilə onların 

yerləşmə dərəcəsindən və torpağın su qaldırma qabiliyyətindən 

asılıdır. Əgər qrunt suları 3 m və daha çox dərində yerləşirsə bu 



337 

 

pay 0-10%-ə qədər, 2-3 m-də 10-30%, 1-2 m-də 30-50%, 0,5-

1,0 m-də 50-75% təşkil edəcəkdir. 

Pambığın suvarılmasına müəyyən dərəcədə duzlaşmaya 

məruz qalması da təsir göstərir. Torpaqda toplanan duzlardan 

bitkilər cavan vaxtı əziyyət çəkməyə başlayır, belə sahələrdə 

suvarmaları tez başlamaq lazım gəlir. Mövsüm ərzində onlar 

qrunt suları eyni dərinlikdə olan və duzlaşma getməyən sahələrə 

nisbətən daha çox su məsarif edirlər. Ancaq bu şərtlə ki, 

suvarılacaq sahələrin drenaj sistemi güclü işləsin. 

Pambıq tarlasının suvarma rejimini və həcmini müəyyən 

etdikdə sahənin hamarlanma dərəcəsini, tətbiq olunacaq aqro-

texnikanın səviyyəsini, səpinə qədər torpağın nəmlənmə həddini, 

vegetasiya suvarmalarının üsullarını eləcə də suvarma mən-

bələrinin rejimlərini və suvarılacaq torpaqların su ilə təmin 

olunma dərəcəsi nəzərə alınmalıdır. Pambığın suvarma rejimi və 

ölçüsü pambıq sortlarının bioloji xüsusiyyətləri ilə və 

aqrotexniki şəraitlərlə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Çoxsaylı təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, pambıq 

tarlasında bitki sıxlığı artdıqca vahid sahəyə düşən quru kütlə-

ninmiqdarı və yarpaq səthi artır. Buda suvarma normaları təyin 

edilərkən nəzərə alınmalıdır. Suvarmaların müxtəlifliyi eləcə də 

cərgəarası məsafənin enindən də asılıdr. 

Suvarma mənbələri. Pambıq tarlalarında torpaqdakı 

rütubət mənbəyi atmosfer çöküntüləri, kondensasiya olunmuş 

nəmlik, suvarma suları, kanallardan süzülən sular və qrunt 

sularından ibarətdir. 

Vegetasiya dövründə pambıq bitkisi üçün kökün yuyulma 

zonasında əsas nəmlik mənbəyi suvarma suları və səthə yaxın 

olan qrunt sularıdır. 

Atmosfer çöküntüləri. Azərbaycanın pambıq əkən rayon-

larına düşən yağmurların miqdarı müxtəlifdir. Yağıntıların miq-

darına görə respublikanın düzənlik və dağlıq vilayətləri arasında 

kəskin fərq vardır. Lakin, əksər hallarda az yağıntılı bölgələrdən 

bol yağıntılı bölgələrə tərəf yağıntıların miqdarı tədricən artır. 

Ə.M.Şıxlinskinin tərtib etdiyi yağıntıların orta illik xəritə sxemi-

nin (şəkil 42) təhlili göstərir ki, Azərbaycanda ən az yağıntılı 
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ərazilər düzənlik bölgələr, izafi yağıntılı bölgələr isə dağlıq 

bölgələrdir.  

Kür-Araz ovalığının şərq və cənub hissələri Kür boyu ilə 

Ceyrançölün cənub-şərq hissəsinə qədər uzanan ensiz mərkəzi 

zona (Gəncə-Qazax düzənliyinin şərq hissəsi daxil olmaqla), 

Qobustanın əksər hissəsi, Bozdağ düzənliyi və onu əhatə edən 

dağətəyi zonaya il ərzində 200-300 mm-ə qədər yağıntı düşür. 

Naxçıvan ərazisində Araz boyu düzənliklər və dağətəyi ərazilər 

orta illik yağıntıların miqdarına görə yuxarıda göstərilən 

ərazilərlə bir sırada durur. 

Azərbaycanın Kür-Araz ovalığının mərkəzi bölgələrində 

(Salyan, Cəfərxan, Kürdəmir, Yevlax) maksimum yağıntılar 

yazda və payızda düşür. 

 

 
 

Şəkil 42.Yağıntıların orta illik miqdarı (mm-lə). 

 

Kür-Araz ovalığının kənar dağətəyi zonalarıda (Ağsu, Göyçay, 

Ağdam, Gəncə, Qazax və s.) ya¬ğıntıların illik rejiminə görə daxili 

böl¬gə¬lərdən o, qədərdə fərq¬lənmir. Lakin, dağətəyi zonalarda yaz 

mak¬si¬mu¬mu payız maksimumundan daha güclüdür. 
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Orta illik yağıntıların miqdarı 300 mm-ə bərabər olan 

Azərbaycan ərazisində eyni yüksəklikdə yerləşən ərazilərin 

hamısı eyni miqdarda yağıntı almır (cədvəl 6.3).            

   Cədvəldən göründüyü kimi Azərbaycanın düzənlik 

ərazilərində yağıntıların miqdarının kəskin fərqli olmasının 

səbəbi səthin hündürlüyü deyildir. Xəzər dənizi sahili 

düzənliklərdə eyni yüksəklikdə yerləşən məntəqələrdə 

yağıntıların illik miqdarı 110-200 mm-lə 1292 mm arasında 

dəyişir. 

Azərbaycan ərazisində yağıntıların paylanmasının təhlili 

göstərir ki, ayrı-ayrı bölgələr həm yağıntıların miqdarına həmdə 

illik rejiminə görə bir-birindən xeyli fərqlənir.                    

Çay suları. Suvarma sularının əsas mənbəyi çay sularıdır 

ki, buda ya su hövzələrində ya da birbaşa çay və kanallardan 

götürülür. Azərbaycanın fizikicoğrafi şəraitinin müxtəlifliyi 

çayların qida mənbələrinin rəngarəngliyinə səbəb olmuşdur. 

Qida mənbəyi müxtəlif olan çaylarda isə illik su sərfi və səviyyə 

rejimi eyni ola bilməz.                                                        
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S.Rüstəmov çayları qidalanmasına görə beş qrupa ayırır. 

Birinci qrup yeraltı sular və qarların əriməsi hesabına qidalanan 

çaylar aid edilir. Bu qrupa Arazın su toplayıcı hövzələri, 

yüksəklikdə yerləşən qolları daxildir. İkinci qrup çaylara qar və 
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yağış suları ilə qidalanan çaylar daxildir. Bu qrupa Kürün su 

toplayıcı hövzələri yüksəklikdə yerləşən sağ qolları aiddir. 
Üçüncü qrupa qidalanmasında yağış suları üstünlük təşkil edən 

çaylar daxildir. Bu qrupa Lənkəran vilayəti çayları, Böyük və Kiçik Qaf-

qaz dağlarının su toplayıcı hövzələri, alçaqda yerləşən çayları aid edilir. 

Dördüncü qrup qidalanmasında qar və qar-buz suları üs-

tünlük təşkil edən çayları əhatə edir. Bu çaylara əsasən Samur, 

Qusarçay və Qudyalçay daxil edilir. 

Beşinci qrupa qidalanmasında əsas yeri yeraltı və yağış 

suları tutan çaylar aiddir. Bu qrup çaylara Qanıx, Şirvan çayları 

(Kürün sol qolları) daxildir. Azərbaycanda 8350 çay var. 

Bunlardan 8188 çayın uzunluğu  25 km-ə qədər, 107 çayın 

uzunluğu 26-50 km, 40 çayın uzunluğu 51-100 km, 22 çayın 

uzunluğu 101-500 km, yalnız iki çayın uzunluğu 500 km-dən artıq 

olan çaylardır. Bütün çayların 3964-ü Kür hövzəsinə, 1177-i Araz 

hövzəsinə aiddir. Birbaşa Xəzərə tokülən çayların (qolları ilə 

birlikdə) sayı 3218-ə çatır. Cədvəl 6.4-də uzunluğu 100 km-dən 

artıq olan çayların morfometrik göstəriciləri verilmişdir. 

Cədvəldə göstərilən çaylarla yanaşı uzunluğu 100 km-dan az 

olan bir çox çaylar vardır ki, onlar istər sululuğuna, istərsə də 

təsərrüfat əhəmiyyətinə görə uzunluğu 100 km-dan artıq olan bəzi 

çay-lardan daha əhəmiyyətlidir. Belə çaylara misal olaraq Kürün 

sağ qollarından Axıncaçayı (uzunluğu 76 km, su toplayıcı sahəsi 

1178 km2), Zəyəmçayı (uzunluğu 90 km, su toplayıcı sahəsi 942 

km2), Şəmkirçayı (uzunluğu 95 km, su toplayıcı sahəsi 1170 km2), 

Gəncəçayı uzunluğu 98 km, su toplayıcı sahəsi 752 km2), sol 

qollarından  Girdmançayı (uzunluğu 88 km, su toplayıcı sahəsi 

727 km2); Arazın sol qollarından Naxçıvançayı (uzunluğu 71 km, 

su toplayıcı sahəsi 1630 km2); Xəzər dənizinə tökülən çaylardan 

Vəlvələçayı (uzunluğu 98 km, su toplayıcı                                                                                  

sahəsi 628 km2) və Lənkərançayı (uzunluğu 70 km, su toplayıcı 

hövzəsi 1100 km2) göstərmək kifayətdir. Bu göstərilən çayların 

əksəriyyəti, xüsusilə Zəyəmçay, Şəmkirçay, Köndələnçay, Nax-

çıvançay, Vəlvələçay, Girdmançay və s. suvarmada istifadə 

edilməsi baxımından onlardan iki dəfədən artıq uzun olan 

Sumqayıtçay, Pirsaatçay kimi çaylardan daha əhəmiyyətli 
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çaylardırlar. Uzunluğu 100 km-dən az olan bu çayların bir çoxu 

illik su sərfinin sərfinə görə də bir sıra uzun çaylardan irəlidə 

durur.  

                                                                            Cədvəl 6.4 

Azərbaycan çaylarının morfometrik göstəriciləri 
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Kür çayı bütün Qafqaz regionunun ən iri çayıdır. Onun 

mənbəyi Türkiyənin şimal-şərqində Qızıl Gədik dağında 2740 m 

yüksəklikdə  

yerləşir. Çayın uzunluğu 1515 km-dir. Gürcüstan, Azərbaycan 

ərazisindən keçərək Xəzər dənizinə tökülür. Kür çayının su 

toplayıcı sahəsi 188000 km
2
-dir. 

Arazçayı Kürün ən böyük qolu olmaqla yanaşı Cənubi 

Qafqaz regionunun Kürdən sonra ikinci böyük çayıdır. Arazın 

uzunluğu  1072 km, sutoplayıcı hövzəsinin sahəsi 101950 km
2
-

dir. Ölkə daxilində onun uzunluğu 580 km-dir. Bu çay mən-

bəyini Şərqi Anadolu yaylasının daxili qalxmalarından hesab 

edilən Bingöl dağ silsiləsindən götürür və Sabirabad şəhəri 

yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 11 m alçaqda Kürlə qovuşur. 

Qarlı dağlardan mənbəyini götürən Arazçayı yuxarı axınında da-

ğlardan bir sıra qol qəbul edərək şərqə axır. 

Çay suları adətən şirin olur, duzun miqdarı isə çox azdır. 

Suvarma məqsədi ilə çaylardan başqa göl, drenaj, qrunt və yer-

altı sulardanda (artezian, subartezian və kəhriz) istifadə edilir. 

Qrunt suyu şirin və zəif duzlu olmaqla quyudan nasosola 

çəkilir yaxud, bulaqlardan, yeraltı kəhrizlərdən öz-özünə axması 

ilə istifadə olunur.  

Drenaj suyu əksər hissəsi minerallaşmış olur. Su çatışma-

yan rayonlarda pambığın və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

suvarılmasında istifadə olunur. Bu sular kollektor və drenajdan 

nasoslar vasitəsi ilə çəkilərək sahənin səthinə çıxarılır. Pambıq 

və digər kənd təsərrüfatı bitkilərini suvarmaq üçün istifadə 

olunacaq drenaj sularının şorlaşma dərəcəsi suvarılacaq sahənin 

su-fiziki xassələrindən və meliorativ vəziyyətindən asılıdır. 

Suvarmaların sayı. Suvarmalar pambıq bitkisinin yeraltı 

və yerüstü hissəsinin inkişafına böyük təsir göstərir. Suvar-

malardan asılı olaraq bitkilərdə yaranan yan köklərin miqdarı 

müxtəlif ola bilər. Belə ki, AzETPİ-də aparılan tədqiqatlarda 

qrunt suları dərində olan altı dəfə suvarılan sahədə becərilən 

pambıq kolunda qönçələmənin əvvəlində 48 ədəd birinci sıra 

yan köklər, çiçəkləmənin əvvəlində 80, yetişmənin əvvəlində isə 

124 ədəd yan köklər əmələ gəlməsi müşahidə edilmişdir. Az 
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suvarma şəraitində torpaqda nəmlik az olduqda bitkinin kökləri 

torpağın dərin qatlarına (180-200 sm) gedir (su axtarışına) o 

zaman yan köklər inkişaf etmir.  

Suvarmalar tez-tez aparıldıqda torpaqda nəmlik bolluğu ol-

duqda onlar torpağın 35-50 sm-lik qatında inkişaf edirlər. Nor-

mal suvarma və nəmlik şəraitində köklər torpağın 100-120 sm 

dərin qatlarına işləyir, yan köklər inkişaf etməklə şaxələnir. 

Onların əsas hissəsi torpağın üst 0-75 sm qatında yerləşir (şəkil 

43).  

 

 

 
 
Şəkil 43. Pambıq bitkisinin kök sisteminin inkişafı: a) aşağı nəmlikdə; 

b)yüksək nəmlikdə; c) normal nəmlikdə. 

 

Kök sisteminin inkişafı ilə yanaşı bitkinin yerüstü his-

səsidə böyüyərək inkişaf edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bitkinin 

boy və inkişafı suvarma şəraitindən asılı olaraq müxtəlif olur. 

Çiçəkləməyə qədər. Hər bir pambıq kolunda 8-10 ədəd  

meyvə budağı əmələ gəlir ki, onlarda da birinci yığım, xam 

pambığı formalaşır. Bu dövrdə suvarmaları elə keçirmək 

lazımdır ki, bitki artıq boy verməsin, onun öz vaxtında çiçək-

ləməsinin başlanğıcını təmin etsin, sonralar isə kolun aşağı his-

səsində tumurcuq və qozaları tam saxlasın. 
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Pambığın ilk inkişaf dövründə çox və tez verilən suvar-

malar torpağı soyudur və bərkidir, onun hava və qida rejimini 

pisləşdirir, faydalı mikroorqanizmlərin fəaliyyətini dayandırır. 

Belə bir şəraitdə bitki uzanır, gövdəsi nazikləşir, yatmağa 

davamsız olur. Belə bitkilər vegetasiyanın sonrakı dövrlərində 

çoxlu su tələb edirlər. Suvarmaların arasının kəsilməsi 

tumurcuqların kütləvi tökülməsinə, xam pambıq məhsulunun 

xüsusilə birinci şaxtaya qədər yığımın kəskin azalması müşahidə 

edilir.  

Çiçəkləməyə qədər suvarmaların gecikdirilməsi zərərli 

təsir göstərir. Kolun yerüstü hissəsinin böyüməsi gecikir, 

qozalar gec formalaşır və gec yetişir. Məhsulun əhəmiyyətli his-

səsi şaxtadan sonra kurak (zay) pambığından yəni pis keyfiyyətli 

pambıqdan alınır. 

Ancaq çiçəkləmənin əvvəlində öz vaxtında aparılan suvar-

malar torpağı normal nəmləndirir ki, bu da kök sisteminin güclü 

inkişaf etməsinə və bitkinin kifayət qədər bar orqanları topla-

masına zəmin yaradır. Bunun üçün qrunt suları dərində olan tor-

paqlarda cücərməyə qədər bir suvarma tətbiq olunur. Qrunt 

suları yaxında olan (1 m dərinlikdə) çəmən-bataqlıq torpaq-

larında çiçəkləməyə qədər suvarmaya ehtiyac qalmır. 

Çiçəkləmə-barbağlama dövrü. Pambıq kolunun vegeta-

tiv hissəsinin intensiv böyüməsi və bar orqanlarının formalaşdığı 

bu dövrdə ən çox miqdarda (təxminən vegetasiya dövründə 

istifadə edilən suyun ümumi miqdarının 60-70%-ə qədər) su 

istifadə edir. Bu zaman bar orqanlarının formalaşması prosesi 

bitkinin böyümə prosesinə üstün gəlməlidir. Bu dövrdə əmələ 

gələn bar tumurcuqlarını su və qida maddələri ilə təmin etməklə 

onları saxlamaq olar. 
Bu dövrdə bitkinin qurumasına, boy və inkişafının ləngiməsinə 

yol vermək olmaz. Hətta barbağlama dövründə suvarmaların azacıq 

gecikdirilməsi qönçə və tumurcuqların kütləvi tökülməsinə səbəb olur 

ki, bu da məhsuldarlığı aşağı salır. Həddindən artıq keçirilmiş suvar-

malar da zərərlidir. Onlar pambığın güclü boy atmasına, bar orqanları-

nın əksər hissəsinin tökülməsinə, qalan qozaların isə gec yetişməsinə 

səbəb olur. Buna görə də şaxtaya qədər olan məhsulun miqdarı da az 

olacaqdır. 
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Qrunt suları dərində olan (3 m və daha çox) boz 

torpaqlarda ən yüksək məhsul almaq üçün 4-5 dəfə suvarma, 

boz-çəmən torpaqlarda (qrunt suları 1-2 m olduqda) 3 suvarma, 

qrunt suları 1 m-ə qədər dərində olan torpaqlarda isə əksər 

hallarda iki suvarma aparılır. 

YetiĢmə dövrü. Pambıq bitkisi adətən avqust ayının sonu, 

sentyabrın əvvəllərində yetişməyə başlayır. Onun həyat fəaliy-

yəti zəifləyir və suya təlabatı müəyyən dərəcədə azalır. Lakin, 

bu dövrdə suvarmaları düzgün nizamlamaq lazımdır. Yəni 

vaxtından əvvəl verib, gec qurtarmaq olmaz. 

Yetişmə dövründə torpaqda rütubət çatışmamazlığı olarsa, 

qozaların inkişafı dayanır və onlar  tam dəyərli olmur. Eləcədə 

defolyasiyanın səmərəliliyi aşağı düşür. Çünki, yarpaqda 

nəmliyin çatışmamazlığından kimyəvi preparatların ora daxil 

olması pisləşir. 

Pambıq əkinlərinə gecikdirilmiş suvarmalar çox böyük zi-

yan vurur. Belə suvarmalar havanın və torpağın nəmliyini əhə-

miyyətli dərəcədə artırır, qozaların açılmasını ləngidir, kollar 

yatmağa, aşağı yarusdakı qozalar çürüməyə başlayır. Nəticədə 

məhsuldarlıq aşağı düşür məhsulun keyfiyyəti isə pisləşir. 

Qozaların yaxşı formalaşması və vaxtında yetişməsi üçün 

adətən pambığın yetişmə dövründə qrunt suları dərində olan 

torpaqlarda axırıncı su sentyabrın 5-dən gec olmayaraq bir dəfə 

suvarma aparmaq olar. 

AzETPİ-də aparılan tədqiqatlarda respublikanın 

pambıqçılıq rayonlarının torpaq tiplərinin müxtəlifliyini və onun 

su-fiziki xassələrini nəzərə alaraq pambığı vegetasiya dövründə 

3-6 dəfə suvarmağı tövsiyə edirlər. Pambıqçılıq zonaları üzrə 

pambığın təxminən neçə dəfə suvarılması haqqında məlumat 

aşağıda göstərilir: 

 

 

                      ġirvan zonasında 
Ovalığın orta və zəif şorlaşmış ağır torpaqlarında 4,0-4,5 dəfə; 
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Qrunt suyu səthə yaxın olan boz-çəmən torpaqlarda 2,0-3,0 

dəfə; Arxyanı torpaqlarda (orta qranulometrik tərkibli və 

şorlaşmış torpaqlar) 3,0-3,5 dəfə; 

Maillik dərəcəsi çox olan, suyu zəif sızdıran dağ ətrafı ağır,boz 

torpaqlarda 4,0-4,5 dəfə. 

 

 

                  Muğan-Salyan zonasında  

Suvarmanın sayı Şimali -Muğanın gilli və ağır gillicəli 

torpaqlarında  3,0-3,5 dəfə; 

Cənubi Muğanın suyu zəif sızdıran torpaqlarında 3,5-4,0 dəfə. 

 

 

                      Mil-Qarabağ zonasında 

Qalın çəmən torpaqlarında 3,0-3,5 dəfə; 

Qrunt suyu səthə yaxın olan boz-çəmən torpaqlarda 2,0-2,5 

dəfə; 

Az və orta qalınlıqlı torpaqlarda 3,5-4,0 dəfə; 

 Arazətrafı rayonların torpaqlarında 4,0-5,0 dəfə; 

Zəngilan rayonunun qrunt suyu səthə yaxın olan torpaqlarında 

2,5-3,0   dəfə. 

 

                            Naxçıvan MR 

Arazətrafı zolağın qrunt suyu səthə yaxın olan qalın 

torpaqlarında 3,5-4,0 dəfə; 

Arazətrafı zolağın qrunt suyu dərində olanqalın torpaqlarında 

4,0-4,5 dəfə; 

 Hündür hissənin az qalın olan torpaqlarında 5,0-5,5 dəfə. 

 

 

                            Gəncə-Qazax zonasında  

Az qalın boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda 4,5-5,5 dəfə; 

Qalın şabalıdı və çəmən torpaqlarda 3,5-4,0 dəfə. 

Suvarmaların sxemi. Pambığın inkişaf dövrünə görə su-

varmaların saylarının bölünərək rəqəmlərlə ifadə olunması su-

varma sxemləri adlanır. İqlim, torpaq meliorativ şəraitdən asılı 
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olaraq pambığın suvarma sxemləri müxtəlif ola bilər. Məsələn:  

0-2-0, 1-3-0, 2-4-1 və s. Burada birinci rəqəm pambığın 

çiçəkləməsinə qədər verilən suvarmaların sayı, ikinci çiçəkləmə-

barəmələgətirmə dövründə, üçüncüsü yetişmə dövründə verilən 

suvarmaların sayını göstərir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, suvarmaların əvvəlcədən planlaş-

dırılmış sxem üzrə aparılması metodu növbəti tarla işlərinin 

görülməsi işini asanlaşdırır və torpaq nəmliyinə dair aparılan 

analizlərin sayını 2-3 dəfə azaldır. Suvarmaların sxemlərlə 

aparılmasının çatışmayan cəhəti odur ki, əvvəlcədən nəzərdə 

tutulmuş suvarmalar heç də həmişə bitkilərin suya olan 

təlabatını əks etdirmir. Bəzən pambığın qurumasına, bəzən də 

həddən artıq suvarılmasına gətirib çıxarır. Buna görə də 

sxemlərlə suvarmalar hər şeydən əvvəl kəşfiyyat səpinlərində 

istifadə olunur (xam torpaqlarda). Həmçinin təcrübə üçün 

nəzərdə tutulmuş suvarma normasında mövcud olan suvarma-

lardan səmərəli istifadəsinə dair məsələlərin aydınlaşdırıl-

masında istifadə oluna bilər. 

Sxemlərlə suvarmalar şırımlarla suvarma üsullarını və tex-

nikasını öyrənərkən, müxtəlif aqrotexniki fonlarda, müxtəlif su-

varma rejimləri (gencərgəli sahələrin suvarılması, herbisidlərin 

və gübrələrin yeni növlərini və s.) tətbiq edilə bilər. Su-

varmaların suvarma sxemlərinə görə bölgüsü aşağıdakı kimidir:  

Çiçəkləməyə qədər suvarma. Əgər çiçəkləməyə qədər iki 

suvarma nəzərdə tutulubsa o, zaman 1-ci suvarma qönçələ-

mədən əvvəl,  3-5 yarpaq fazasında və ya qönçələmənin əvvəlin-

də, təqvimlə isə adətən 25 maydan 5 iyunadək yəni, çıxışın 30-

35-ci günü aparılır. İkinci suvarma isə birincidən 20-25 gün 

sonra aparılır.  

Əgər çiçəkləməyə qədər bir su verilməsi nəzərdə tutul-

muşsa onda onu kütləvi qönçələmə fazasında çıxışdan 40-45 

gün sonra aparmaq lazımdır. Bu isə təqvimlə 10-15 iyuna 

təsadüf edir. 

Əgər çiçəkləməyə qədər üç suvarma aparılması nəzərdə 

tutulmuşsa (yüngül və çınqıllı torpaqlarda) onda 1-ci su 2-3 
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yarpaq fazasında, 2-ci su qönçələmə başladıqdan 15-20 gün 

sonra, 3-cü su isə çiçəkləməyə 10-12 gün qalmış aparılır. 

  Çiçəkləmə və barəmələgəlmə fazasında suvarma. 

Birinci suvarma çiçəkləmənin əvvəlində yaxşı olar ki, suvar-

maların ümumi sayından asılı olmayaraq müxtəlif variantlarda 

eyni müddətdə aparılsın. Növbəti suvarmalar isə bir qədər 

fasilələrlə aparılmalıdır. Bu isə çiçəkləmə və barvermə döv-

rünün əvvəlindən iyulun sonuna, avqustun əvvəlinə qədər təd-

ricən ixtisar edilir. Avqustda olan sonuncu suvarmanı müxtəlif 

variantlarda, eyni vaxtda aparılması məqsədəuyğundur.  

YetiĢmə dövründə suvarmalar. Yetişmə dövründə bir 

suvarma olduqda o, kütləvi yetişmədə (50%), iki suvarma ol-

duqda isə birincisi yetişmənin əvvəlində, ikincisi isə birinci 

yığımdan sonra aparılır. Yetişmə dövründə suvarmanı 15-20 

sentyabrdan gec olmayaraq, cənub rayonlarında isə oktyabrın 

əvvəlindən gec olmayaraq aparılmalıdır.  

İstehsalatda istifadə olunan erkən defolyasiya dövründə, 

suvarmalar defolyasiyaya qədər başa çatdırılmalıdır. Çünki, 

defolyasiyadan sonra suvarma təkrar çiçəkləməyə səbəb olur, 

defolyasiya zamanı suvarmalar bəzən heç aparılmır. 

Müxtəlif torpaqlar üçün suvarma vaxtlarının sxemlər üzrə 

təyini cədvəl 6.5-də verilmişdir. Suvarma normalarının ölçüsü 

qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılıdır. Burada aşağıdakı hallar 

ola bilər: 

1. Eyni suvarma normalarında suvarmaların sayının öyrə-

nilməsi. Suvarma rejiminin bu yolla öyrənilməsi ilkin təd-

qiqatlarda (inqilaba qədərki və sonrakı dövrlərdə) tətbiq edilirdi. 

Eyni normalar vegetasiyanın əvvəlində artıq ola bilər, çünki, bu 

zaman suya tələbat çox deyildir. Çox vaxt çiçəkləmə, barəmələ-

gətirmə dövründə su kifayət etmir. Hazırda bu cür sxemlər 

öyrənilmir. 
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2. Müxtəlif suvarma sxemlərinin eyni suvarma normasın-

da, məsələn 5000 m
3
/ha öyrənilməsi. Belə hallarda suvarma nor-

masının ölçüsü suvarmaların sayından asılı olacaq, suvarmaların 

sayı nə qədər çox olarsa, suvarma normalarının ölçüsü bir o 

qədər də az olacaq. Hər variantda suvarma normasının miqdarı 

nəzərdə tutulmuş suvarma normasına uyğun gəlməlidir. 

Suvarma normasının bu cür təyin olunma metodu əsasən su-

varma suyunun məhdud olduğu rayonlarda, suvarma rejimi 

öyrənilərkən istifadə edilir.  

3. Sxem üzrə suvarmalar aparılması, suvarma sxemi və su-

varma normalarının ölçülərini təcrübə aparılan iqlim zonasında, 

bitkilərin suya olan bioloji təlabatına uyğun olaraq təyin 

edilməsi daha düzgün hesab edilir. Məsələn: boz torpaqlarda 

suvarma suyunun sərfi təxminən çiçəkləməyə qədər ümumi 

sərfin 20-25%, çiçəkləmə-barvermə döv ründə 60-65% və yetiş-

kənlik dövründə 10-15%-ni təşkil edir. Bu 2-5-1 sxemidir. 

Çəmən torpaqlarda suvarma suyunun sərfi çiçəkləməyə qə-

dər 15-20%, çiçəkləmə-barəmələ gətirmədə 80-85% təşkil edir. 

Bu isə 1-3-0 sxemidir. Bütün hallarda suvarma normalarının 

ölçüsü vegetasiya dövrünün başlanğıcından maksimal su sərfi 

dövrünə qədər artır (iyulun sonu, avqustun əvvəli). Vegetasiya-

nın sonunda isə qozaların yetişmə dövrünü sürətləndirmək 

məqsədilə yenidən azaldılır. Suvarma normalarının ölçüsü orta 

gilli torpaqlarda vegetasiyaya qədər 700-900 m
3
/ha, çiçəkləmə 

və barvermədə 900-1200 m
3
/ha, yetişmə dövründə 600-700 

m
3
/ha, ağır gilli torpaqlarda suvarma normalarının ölçüsünü bir 

qədər artırmaq, yüngül qumlu və qumluca torpaqlarda isə əksinə 

azaltmaq lazımdır.  
Qeyd etdiyimiz sxemlərlə suvarmalar kifayət qədər yüksək 

məhsul alınmasına imkan verir və istehsalat şəraitində geniş istifadə 

olunur. Lakin, nəzərdə tutulmuş müddətlərdə sxem üzrə suvarmalarda 

cari ilin şəraitindən, torpağın xüsusiyyətlərindən, bitkilərin inki-

şafından asılı olaraq bitkilərin tələbatını dəqiq qeydə almaq mümkün 

olmur.  
Buna görə də torpağın nəmliyinə və bitkilərin öz 

vəziyyətinə görə suvarma müddətlərinin təyini daha düzgün 

hesab edilir. 
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Suvarmaların müddətlərinin təyini. Pambıq bitkisinin su 

rejiminin nizamlanmasında, suvarmaların vaxtlarının düzgün 

təyin olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır.  

İstehsalat şəraitində ayrı-ayrı sahələrin suvarma vaxtını 

bitkilərin xarici görünüşlərinə, onların fizioloji göstəricilərinə və 

torpaq nəmliyinə görə təyin etmək olar. 

AzETPİ-də aparılan tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, 

pambıq bitkisinin xarici görünüşü torpağın kök ətrafı 

təbəqəsinin nəmlik vəziyyətini əks etdirir. Təcrübəli pambıqçılar 

çox hallarda məhz bu əlamətlərə görə suvarmanı təyin edirlər. 

Belə ki, çiçəkləməyə qədər yarpaqların rənginin dəyişməsi və ya 

turqor halı suvarmanın başlanmasına işarədir. Suvarmadan sonra 

bitkinin yarpaqlarının açıq-yaşıl rəngi tədricən yaşıl rəngə 

çevrilir. Bitkilərin bu normal yaşıl rəngini suvarmalarla 

saxlamaqla, onun tünd-yaşıla çevrilməsinə yol verilmir.  

Qeyd etmək lazımıdr ki, bitkinin yarpaqlarının daha 

intensiv tünd-yaşıl rəngi heç də həmişə torpaqda rütubətin 

çatışmaması ilə bağlı olmur. Bir çox hallarda bu  torpaqda mün-

bitliyin yüksək olması ilə izah olunur. Ona görə də yarpaqların 

rənginin dəyişməsinə görə suvarmaların müddəti təyin edilərkən 

torpağın münbitlik dərəcəsi nəzərə alınmalıdır. 

Suvarmaların müddətlərinin pambıq bitkisinin yarpaqları-

nın turqor vəziyyəti ilə də muəyyən edilir. Bunun üçün sahədə 

olan 20-25% bitkilərin günün isti vaxtlarında turqorun zə-

ifləməsi suvarmaların başlanmasına göstərişdir. Müşahidələr 

günorta 14-15
00

 saatlarında əsas gövdənin boy nöqtəsində üçün-

cü yarpaqda aparılır. Turqorun zəifləməsini bu yarpağın 

bitişməsi və kövrəkliyinin itməsi ilə (onu ortadan qırmaq) ilə 

müəyyən olunur. Çiçəkləmə, barəmələgətirmə   dövründə 

suvarmaların müddətini çiçəkləmə buğumunun hündürlüyünə 

görə də təyin etmək olar (V.E.Yeremenko, M.İ.Portnıx). Onu 

bitkinin əsas gövdəsinin içərisində olan böyümə nöqtəsindən 

aşağıya qədər olan bar budaqların birinci yerində olan çiçəklərə 

görə təyin edirlər (şəkil 44) 
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Şəkil 44.Pambıq bitkisinin çiçəkləmə buğumunun hündürlüyünə görə 

birinci suvarmanın  təyini. 

Suvarmalar nə qədər az aparılarsa bir o, qədər əsas göv-

dənin zirvəsinin birinci yerində çiçəyi olan yuxarı budaqları bir 

o qədər tez yaxınlaşır. Suvarmaları elə aparmaq lazımdır ki, 

pambığın yuxarı çiçəyinin boy nöqtəsinə keçməsi tədricən olsun. 

Əgər suvarmalar kifayət etmirsə və bitki qurumaq üzrədirsə o, 

zaman onun yuxarı çiçəkləri bitkinin boy nöqtəsinə yaxın olur. 

Onlar sanki əsas gövdədən yuxarı çıxırlar və buna görə də yaxşı 

görünürlər. Əksinə həddən artıq suvarma aparıldıqda isə pambıq 

bitkisi güclü böyüyür və onun çiçəkləri sıx yarpaqlarla örtülür. 

Qrunt suları dərində olan boz-çəmən torpaqlarda çiçəklə-

mənin əvvəlində çiçəklər bitkinin boy nöqtəsindən 8-9-cu bar 

budağında yerləşir.                                                                         

İyulun axırı, avqustun əvvəlində çiçəkləmə buğumunun 

hündürlüyü ən azı 7, avqustun axırında isə ən çoxu 4-5 bar bu-

dağı olmalıdır. Belə ki, başqa cür olarsa birinci halda quruma, 

ikinci halda isə həddən çox suvarma aparılmışdır. Bunun baş 

verməsi üçün iyul ayının sonuna qədər bar budağında çiçəkləmə 

buğumun 0,5-0,7, növbəti dövrdə yəni avqustun ortasına qədər 

0,8-1,0 və avqustun ortalarından 1,1-1,3-ə qədər azalarsa 

növbəti suvarma aparılmalıdır. 
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Çəmən və çəmən-bataqlıq torpaqlarda da çiçəkləmə buğumunun 

göstəricilərinə görə suvarma müddətlərini təyin etmək olar. 

Pambığın suvarmalarının müddətini bitkinin əsas gövdəsinin 

hündürlüyünə və orta sutkalıq artımına əsasən müəyyən etmək 

üsulu P.P.Yazıkov, M.B.Barakayev tərəfindən işlənib 

hazırlanmışdır. 108-F pambıq sortunun orta boya malik standart 

kolunda suvarmaların nizamlanması öyrənilmişdir (cədvəl 6.6). 

Müxtəlif pambıq sortları üçün bu göstəriciləri müəyyən etməklə, 

torpaq-iqlim şəraiti, o cümlədən torpağın münbitliyi qrunt 

sularının səviyyəsi nəzərə alınmaqla,suvarmaların müddətini 

təyin etmək olar.  

Göstərilən üsul suvarmaların müddətinin pambığın xarici 

əlamətlərinin vəziyyətinə görə təyin olunması olduqca sadədir. 

Ona görə də onu hər bir pambıqçı fermer təyin edə bilər. 

          Cədvəl 6.6 

Orta boylu standart kolların göstəricilərinə görə 

suvarmaların nizamlanması 

 
 

İnkişaf mərhələləri 

 

Bitkinin hündürlüyü, 

sm-lə 

 

 

Əsas gövdənin orta 

sutkalıq artımı, sm-lə 

 

Kütləvi qönçələmənin 

əvvəli 

Çiçəkləmə 

14-16 simpodial budaq 

olduqda 
 

 

14-18 

 

42-50 

80-90 

 

0,3-0,5 

 

0,8-1,5 

0,8-1,3 

Pambıq bitkisinin suya təlabatını və suvarmaların müd-

dətini yarpağın hüceyrə şirəsinin qatılığını əl refraktometri ilə də 

müəyyən etmək olar. Müəyyən olunmuşdur ki, torpaqda olan 

rütubətin miqdarı ilə pambıq yarpağının hüceyrə şirəsinin qatılıq 

göstəricisi arasında tərsinə korrelyasiya mövcuddur, ona görədə 

növbəti suvarmaları aparmaq olar. Bu göstəriciləri təyin etmək 

üçün müəyyən olunmuş metod üzrə yarpaqlar və yarpaq səthi 

işləndikdən sonra, sıxılaraq onlardan hüceyrə şirəsi çıxarılır. 

Sonra ondan 2-3 damcı şirə refraktometrin ölçü prizmasına tö-
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külür. Əvvəlcədən sıfıra düzəldilən refraktometr quru maddəni 

göstərəcəkdir. Bu üsulla sahədə şirənin qatılığını tez təyin et-

məklə, müxtəlif torpaq-meliorativ şəraitində suvarma müddətini 

təyin etmək olar. 

Özbəkistan ETPİ-nin Əndican filialının məlumatına görə 

qrunt suları dərində olan açıq-boz torpaqlarda pambığın 

çiçəkləməyə qədər olan suvarılmasında hüceyrə şirəsinin qatılığı 

9%-ə yaxın, çiçəkləmə, barəmələgətirmə dövründə 10-11% və 

yetişmə dövründə 12% olduqda  aparmaq olar.  

Pambığın suvarmalarının müddətinin təyin olunmasında 

kök ətrafı torpaq qatının rütubətindən də geniş istifadə edilir. 

Müəyyən torpaq tipləri və şəraitləri üçün suvarmadan əvvəl tor-

paq nəmliyinin yol verilən azalma göstəricisi müəyyən 

edilmişdir. Belə ki, qrunt suları dərində olan tipik boz torpaq-

larda yüksək məhsul almaq üçün kök ətrafı təbəqənin nəmliyinin 

aşağıda göstərilən ölçüdən aşağı salmaq olmaz. Çiçəkləməyə 

qədər olan müddətdə tam tarla su tutumunun aşağı həddi 

(TTSTAH) 75-70%, çiçəkləmə barəmələgətirmədə 70%, yetiş-

mə dövründə 65-60%; boz-çəmən və çəmən orta və zəif 

şorlaşmış torpaqlarda müvafiq olaraq 75%, 75-70%, 65-60%, 

şorlaşmamış çəmən torpaqlarda 70-70%, 65-60% olmalıdır. 

Pambığın vegetasiya və dövrü suvarma normaları. Su-

varma müddətləri ilə yanaşı pambığın dövrü və vegetasiya 

suvarmalarının da böyük əhəmiyyəti vardır. Bir hektar sahəyə 

bir dəfəyə kub metrlə verilən suyun miqdarına dövrü suvarma 

norması deyilir. Bütün vegetasiya ərzində bir hektar sahəyə kub 

metrlərlə verilən cəmi suyun miqdarına isə vegetasiya suvarma 

norması deyilir. 

Suvarma normalarını müəyyən edərkən aşağıdakıları nə-

zərə almaq lazımdır. Hər suvarmada torpağa daxil olacaq suyun 

həcmi, bu torpağın tam tarla su tutumu ilə (100% qəbul edilən) 

torpaq nəmliyinin azalmasına yol verilən hədd arasındakı fərqə 

bərabər olmalıdır (tarla rütubət tutumu, %-lə). Suvarma 

normasının həcminə suvarma zamanı buxarlanma yolu ilə itən, 

eyni zamanda suvarmadan bir neçə gün sonra transpirasiyaya və 
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buxarlanmaya sərf olunan suyun miqdarı da əlavə edilməlidir. 

Torpağın tarla su tutumuna qədər nəmliyin çatışmamaz-

lığına müvafiq olan suyun həcmi torpağın kökləri yayılmış fəal 

qatının dərinliyinə görə hesablanır, yəni torpaq nəmliyindən 

istifadə edən şaxələnmiş köklərin əsas kütləsinin yayıldığı 

təbəqəyə görə hesablanır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır 

ki, hər suvarmadan sonrakı günlər ərzində torpağın yuxarı 

horizontlarında nəmliyin transpirasiya və buxarlanma 

nəticəsində daima azalması müşahidə edilir.  

Köklərin fəal yayılma zonasının su sərfiyyatının ölçüsü 

eləcə də torpaqdan buxarlanan nəmliyin miqdarına görə onun 

daimi quruma dərinliyi və deməli suvarmalar zamanı lazım olan 

nəmlik dərinliyi də təyin edilir. Pambıq tarlalarında qrunt suları 

dərində olduqda (3 m və daha çox) suvarmalar zamanı torpağın 

nəmləndirmə dərinliyi aşağıdakı  kimi olmalıdır:Kütləvi 

qönçələməyə qədər 50 sm, çiçəkləmənin əvvəlinə qədər 70 sm, 

çiçəkləmə-barəmələgətirmə dövrü ərzində 100 sm, yetişmə 

dövründə isə 60-70 sm. 

Çəmən və çəmən-bataqlıq torpaqlarında qrunt suları 1-2 və 

0,5-1,0 m dərinlikdə olduqda hesablanan nəmlənmə dərinliyi az 

olur. Çəmən torpaqlarda çiçəkləməyə qədər 40-50 sm, 

çiçəkləmə barəmələgətirmə dövründə 60-70 sm, çəmən-bataqlıq 

torpaqlarda müvafiq olaraq 30-40 və 40-50 sm olur.  

Suvarma normasını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar 

(S.N.Rıyova görə). 

                             m=(A-B) ah+K 

Burada: m-suvarma norması m
3
/ha;  

A-hesablanan təbəqənin tarla su tutumu, quru çəkiyə 

görə, %; 

B-suvarmadan əvvəl hesablanan təbəqənin nəmliyi, quru 

çəkiyə görə, %; 

a-hesablanan təbəqənin həcmi kütləsi, q/sm
3
; 

h-hesablanan təbəqə (torpaq nəmlənməsinin dərinliyi), sm;  
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K-buxarlanma zaman su itkisi (torpağın tarla su tutumu 

vəziyyəti təyin olunana qədər, m
3
/ha). 

K-həcmi  (A+B)ah-nın 10-20%-ə qədər qəbul edilə bilər. 

Köhnə əkində qrunt suları 2-3 m və şırımlarla daha dərin suvar-

malar zamanı pambıq bitkisi üçün aşağıdakı suvarma normaları 

qəbul edilmişdir (cədvəl 6.7). 

Yaxşı mədəniləşmiş, yumşaq və su tutumlu torpaqlarda, 

şumlanmış yoncalqlarda, mənimsənilmiş xam torpaqlarda, yaxşı 

susızdırma qabiliyyətinə malik olan torpaqlarda suvarma 

normaları 100-300 m
3
/ha-dan çox götürülməlidir. 

Qrunt sularının səviyyəsi yaxın olan (1-2 m) torpağa qrunt 

sularından əhəmiyyətli dərəcədə su hopur. Lakin, suvarmaların 

sayı az olduqda, belə şəraitdə suvarma normaları yenə də 700-

900 m
3
/ha-dan az olmalıdır. 

Cədvəl 6.7 

         Pambıq bitkisi üçün təxmini suvarma normaları 

 
 

 

 

         Torpağın 

qranulometrik tərkibi 

 

Suvarma normaları, m
3
/ha 

 
 

Çiçəkləməyə 

qədər 

 

Çiçəkləmə 

barəmələ 

gətirmə 

 

Yetişmə 

Çox yüngül (qumlu və 

qumsal) 

 

600 

 

700-750 

 

600 

Yüngül (yüngül qumsal) 700 800-900 650-700 

Orta (orta qumsal) 800 900-1100 750-800 

Ağır (ağır qumsal və 

gillicə) 

900 1100-1300 850-900 

 

Şorlaşmaya məruz qalmış torpaqların nəmlənmə dərinliyi, 

qrunt suları yaxında olan duzlu qrunt sularının kapillyar pər-

dəsinin sərhədini keçməməli və onların qalxmasına səbəb 

olmamalıdır. Lakin, suvarılan sahələr kifayət qədər drenləşdiril-

dikdə mümkün qədər suvarmaların artırılmış normalarından su 

saxlama qabiliyyəti 25-30%-dən çox olmaqla istifadə etmək 

lazımdır. Belə suvarma normalarında (suvarmanın yuma rejimi) 
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nəmlənmə və torpaq məhlulunun qatılığının azalması ilə yanaşı 

suvarma müddətində torpağın bir qədər duzlaşması da 

gedəcəkdir. Pambığın vegetasiya suvarma normasını ümumi 

halda aşağıdakı kimi göstərmək olar (A.N.Kostyakov). 

                            M=E+E0-P0- ∆W 

Burada: M-vegetasiya suvarma norması, m
3
/ha;  

E-transpirasiyaya sərf olunan su, m
3
/ha;  

E0-torpaqdan buxarlanan su, m
3
/ha; 

 P0-vegetasiya müddətində torpağa daxil olan atmosfer 

çöküntüləri, m
3
/ha; 

∆W-bitkilərin istifadə etdiyi daxili ehtiyat nəmliyi, o 

cümlədən qrunt sularından istifadə etdiyi nəmlik, m
3
/ha.  

Qrunt sularının yerləşmə səviyyəsi pambıq bitkisinin su-

varma normalarının ölçülərinə necə təsir etdiyini V.E.Yeremen-

koya görə suvarma normalarının aşağıdakı əmsallarından gör-

mək olar: 

Qrunt suları 3 m və ya daha dərin olduqda, 1,0; 

Çınqıl və qumlu az möhkəm torpaqlarda, 1,15; 

Qrunt suları 2-3 m dərində olduqda,  0,85; 

Qrunt suları 1-2 m dərində olduqda, 0,65; 

Qrunt suları 1 m-ə qədər dərində olduqda,  0,40. 

Qrunt sularının yerləşmə dərinliyindən torpaq-iqlim və di-

gər şəraitlərdən asılı olaraq pambığın dövrü suvarmalarının sayı 

xeyli fərqli olur, 2-3-dən 9-12-ə qədər, vegetasiya suvarmaları 

2-3-dən 7-8-min m
3
/ha ola bilər. 

Suvarma texnikası və üsulları. Kənd təsərrüfatı bitkilə-

rinin aşağıda göstərilən suvarma üsulları mövcuddur: səthi 

(axınla gedən), yağış yağdırma və torpaqaltı. 

Səthi suvarma. Bu üsul çoxdan mövcuddur və hal-hazırda 

demək olar ki, bütün pambıq əkinlərində tətbiq olunur. Belə 

suvarma şırımlarla həyata keçirilir. Pambıq bitkisinin gölləmə 

(subasma) suvarılması yolverilməzdir. Səthi suvarmada suyun 

verilməsi müxtəlif üsullarla həyata keçirilir: a) yerdən çəkilmiş 

kanallarla; b) dəmir-beton suvarma arxları ilə; c) yeraltı özüaxan 

hidrantlı borularla; ç) suvarma maşınları ilə.         
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Arxlarla və örtülü yeraltı suvarma şəbəkəsi böyük 

üstünlüyə malikdir. Arx şəbəkəsinin geniş miqyasda 

quraşdırılması susuz düzənliklərdə həyata keçirilir. 

Qapalı suvarma şəbəkələrindən maililiyi 0,003-dən yuxarı 

olan torpaqlarda istifadə olunur. Boru keçidlərdə müəyyən 

məsafədən bir (5-10 m) hidrantlar quraşdırılır və onların 

başlıqlarına əyilə bilən boru keçidlər birləşdirilir. Sonuncudan 

su suvarma arxlarına gedir. 

Pambıq tarlalarında suvarma maşınlarından da istifadə 

olunur. ППA-165 (165 l/san su sərfi olan hərəkətli suvarma 

aqreqatı) iki maşından: nasos stansiyası, bu T-28X traktoruna 

qoşulur və qoşqu şlanq arabasından ibarətdir. Açılıb-yığılan 

şlanqlarda arxlara suyun buraxılması üçün deşiklər vardır. Arxa 

buraxılan suyun ölçüsü (1,0 l/san və çoxa) tənzimlənir. ППA-

165 maşının gücü bir saatda 1200 m
3
/ha, 0,5 hektar  suvarma 

normasına bərabərdir. 

ППA-165 maşınını həm az,həm də çox görünən 

maililikləri olan sahələrdə istifadə etmək olar.Bu maşın relyefi 

düz olmayan, suyun öz-özünə axması çətin olan torpaqlarda 

xüsusilə əhəmiyyətlidir. Səthi suvarmada sudan, torpaqdan və 

kənd təsərrüfatı maşınlarından daha yüksək səmərə böyüdülmüş 

(8-12 ha və daha çox), yaxşı planlaşdırılmış, su tənzimləyici 

qurğularla təchiz edilmiş sahələrdə nail olmaq mümkündür. Bu 

zaman suvarma üsulu cərgəaralarına yönəlmiş şırımlarla ol-

malıdır.Suyu arxlara torpaqdan qazılmış şırımlarla deyil, pambıq 

əkinləri cərgələrinə köndələn salınmış əyilə bilən yaxud 

yarımsərt borularla buraxmaq daha səmərəlidir. Onları suvarılan 

sahələrin eninə bir neçə yarusda yerləşdirirlər. Su onlara 

arxlardan, yeraltı boruların hidrantlarından və ya suvarma 

maşınlarından verilir. 

Polietilendən hazırlanmış yarımsərt borular metal torlar ilə 

suburaxan vintlərlə armaturlaşdırılmışdır. Əyilə bilən borulardan 

fərqli olaraq onlar işləndikdə daha davamlıdır, yerləşdirmək 

üçün xüsusi yer ayırmaq lazım gəlmir, daha yüksək su təzyiqinə 

davam gətirirlər və daha məqsədəuyğundurlar. 
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Suyu arxlara verərkən müvəqqəti suvarıcılardan, ətraf və 

köndələn yerləşmə sxemindən istifadə etmək olar. 

Uzununa kəsik sxemində müvəqqəti suvarıcıları suvarma 

arxlarının istiqaməti boyunca tənzimləyirlər. Su suvarıcı 

arxlardan çıxarıcı arxlara, oradan isə sulanacaq arxlara tökülür. 

Köndələn sxemdə isə müvəqqəti suvarma arxları 

(böyüdülmüş) suvarma arxlarının köndələninə çəkilir. 

Az mailliyi olan sahələrdə bu sxem suvarmaların təşkili və 

suyun səmərəli istifadəsi üçün əlverişli və rahatdır. Cərgəaraları 

60 sm olan əkinlərdə suvarmaları mümkün qədər dərin 

şırımlarla yavaş su axını ilə aparmaq lazımdır. Belə hallarda 

arxların sərhədləri və cərgələrin kənarları su ilə islanır, onların 

üzərində qaysaq əmələ gəlmir. Kəltənlər nəmlənir və növbəti  

becərmələrdə torpaq strukturunu yaxşı saxlayır. 

Azmailli sahələrdə şırımlar 20-22 sm (birinci suvarmada 

15-17 sm) dərinlikdə çəkilir. Ancaq çox böyük mailliyi olan 

susızdırma qabiliyyəti zəif olan torpaqlarda şırımın dərinliyini 

13-15sm-ə qədər azaltmaq lazımdır. 

Şırımın uzunluğu ox-arxlar arasındakı  məsafə və şırımın 

su axımı həcmi, torpağın su-fiziki xassələrindən və mailliyin 

ölçüsündən, sahələrin hamarlanma dərəcəsindən asılı olaraq 

nizamlanır. Maillik nə qədər çox olarsa (müəyyən olunmuş 

ölçüyə qədər), torpağın susızdırma qabiliyyəti nə qədər azdırsa 

və torpağın hamarlanması nə qədər yaxşıdırsa şırımın uzunluğu 

bir o qədər çox  və hər arxa buraxılan şırnağın ölçüsü bir o qədər 

az  ola bilər. 

Çox böyük mailliklər olduqda torpağın yuyulmasının 

qarşısını almaq üçün şırıma buraxılan suyun miqdarı azaldılır. 

Belə ki, şırımlar uzun olduqda buraxılan suyun miqdarı az olarsa, 

suyun torpağa hopma miqdarı arxların yuxarı hissəsindən 

aşağıya doğru getdikcə azalır. Belə hallarda arxların uzunluğu 

çox olduqda torpağın əhəmiyyətli dərəcədə qeyri-bərabər 

nəmlənməsinə səbəb olur. 

Arxların uzunluğu və şırıma buraxılan suyun həcmi elə 

olmalıdır ki, torpaq şırımın uzunluğu boyu bərabər nəmlənsin, 
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suvarma suları kənara heç axmasın, yaxud cüzi axsın, şırımlar 

yuyulmasın, torpaq və verilmiş gübrələr axıb getməsin. 

Cərgəarası 60 sm olan əkinlərdə şırımlar şəraitdən asılı 

olaraq 60-80 m-dən 250-300 metrə qədər uzunluqda çəkilir. Hər 

suvarmanın əvvəlində nəmləndirmə böyük şırnaqla aparılır, axın 

sona çatdıqda isə şırnağın sürəti torpağa hopan suyun miqdarına 

müvafiq olaraq azaldılır. Suvarmanın lap əvvəlində suyun 

torpağı yuyub aparması məhdudlaşdırmaq üçün bəzən çox az 

şırnaq ölçüsündən istifadə olunur. 

Qrunt suları yaxında olan sahələrdə torpağın nəmlənmə 

dərinliyi 0,3-0,5 m olduğu yerlərdə suvarmaları fasiləli deyil, su 

şırımın sonuna çatana qədər daimi şırnaqla aparmaq lazımdır.  

Belə olduqda suvarmalara sərf olunan suyun miqdarı azalır, 

torpağın həddən çox nəmləndirilməsi təhlükəsi aradan qaldırılır, 

bitkinin qeyri-bərabər inkişafının qarşısı alınır. Müxtəlif şəraitlər 

üçün aşağıdakı şırım uzunluğu və şırnaq ölçüləri tövsiyə olunur 

(cədvəl 6.8). 

    Bir çox tədqiqatçılar T.A.Elzenqr, İ.R.Əsədov, 

M.M.Rəfibəyov, O.M.Hümbətov, R.Ə.Cabbarov, V.V.Zaytsev, 

M.A.Vəliyeva və başqaları, eləcə də qabaqcıl fermerlərin 

təcrübələri göstərir ki, bir çox hallarda pambığın cərgəarası 

suvarmalarının şırımaşırı keçirilməsi məqsədəuyğundur. Belə 

suvarmalarda torpağın su-fiziki xassələri daha yaxşı qorunur, 

bitkilər həddən çox uzanmır və yatmır, yüksək məhsul verir və 

daha tez yetişir. Eyni zamanda suçuların əmək məhsuldarlığı 

yüksəlir. 

Qrunt suları yaxında olan çəmən torpaqlarda şırımaşırı 

suvarmanın bütün vegetasiya suvarmaları dövründə aparılması 

məqsədə müvafiqdir. 

Qrunt suları 2-3 m dərinlikdə olan boz-çəmən torpaqlarda 

birinci iki suvarma və yetişmə dövründə olan suvarmaların 

şırımaşırı aparılması məqsədəuyğundur. Çınqıllı, qumlu, gilli və 

yaxud şoranlaşmaya məruz qalmış torpaqlarda, eləcə də qrunt 

suları dərində olan boz torpaqlarda bütün suvarmalar 

cərgəarasında aparılmalıdır. 
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                                                                                     Cədvəl 6.8 

Şırımın uzunluğu və şırnağın ölçüsü (60 sm cərgəarası) 

 
 

 

Sahənin 

mailliyi 

 

 

Mailliyin 

həcmi 

 

 

Torpağın 

suhopdur- 

ma 

qabiliyyəti 

Qaneedici planlaşdırıl- 

mış sahələrdə 

Yaxşı planlaşdırıl-

mış sahələrdə 
Arxların 

uzunluğu, 

m 

 

şırımın 

ölçüsü,      

m 

 

arxların 

uzunlu- 

ğu, m 

şırımın 

ölçüsü, 

m 

Az <0.001 zəif 100-150 0,5-0,6 150-200 0,6-0,8 

Orta 0.001-

0.005** 
» 150-200 0,4-0,5 200-250 0,5-0,6 

Böyük 0.005-0.01 » 200-250 0,3-0,4 250-300 0,4-0,5 

Çox 

böyük 

0.01-0.02 və 

daha çox 
 

» 

 

150-200 

 

0,2-0,3 

 

200-250 

 

0,3-0,4 

Az <0.001 orta 80-120 0,6-0,8 120-150 0,8-1,0 

Orta 0.001-

0.005** 
» 120-150 0,5-0,7 150-200 0,6-0,8 

Böyük 0.005-0.01 » 150-180 0,3-0,5 200-230 0,4-0,6 

Çox 

böyük 
0.01-0.02 və 

daha çox 
 

» 

 

120-140 

 

0,2-0,3 

 

150-180 

 

0,3-0,4 

Az 0.001-

0.005** 
Böyük 60-80 0,8-1,0 80-100 1,0-1,5 

Orta 0.005-0.01 » 80-100 0,6-0,8 100-120 0,7-1,0 

Böyük 0.01-0.02 və 

daha çox 
 

» 

 

100-120 

 

0,4-0,6 

 

120-150 

 

0,5-0,7 

Çox 

böyük 
0.01-0.02 və 

daha çox 
 

» 

 

80-90 

 

0,3-0,4 

 

90-100 

 

0,4-0,5 

 

* 
Şırnağın ölçüsü birinci iki suvarma üçün göstərilmişdir. Sonrakı 

suvarmalarda o,1,5-2 dəfə azaldılır. 
**

0,001-0,005 maillikdə 1000 m məsafədə torpağın hündürlük fərqi 1-5 

m olduğunu göstərir (hər 100 m-ə 10-50 sm).  
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Gencərgəli (90 sm) əkinlərdə, darcərgəlilərlə (60 sm) 

müqayisədə suvarma texnikasında bir sıra fərqlər vardır. 

Suvarma şırımlarının müxtəlif dərinlik və uzunluqları şırıma 

buraxılan suyun ölçüsü və bununla bağlı suvarma normaları 

müəyyən edilir. Belə əkinlərdə daha dərin şırım açmaq (birinci 

suvarmada 20, növbəti suvarmada isə 25-26 sm) olar və 

cərgələri su basmadan yüksək keyfiyyətli suvarmanı təmin et-

mək olar. Şırıma buraxılan şırnağın miqdarını bir qədər artırmaq 

(1,0-1,5 l/san qədər və daha çox) uzadılmış şırımlarla suvarma-

lar az və orta mailliyi olan xam torpaqlarda güclü susızdırma 

qabiliyyətli torpaqlarda 200-250 m, qranulometrik tərkibə görə 

orta və ağır torpaqlarda isə 300-400 m-dək çatdırmaq müm-

kündür. 

Bundan artıq suvarma şırımlarının uzadılması səmərəsizdir. 

Belə ki, bu zaman suvarmaların müddətinin xeyli uzanması və 

şırıma buraxılan suyun çoxaldılması nəticəsində (hər hektarda) 

suvarma arxlarının ən az uzadılmasına baxmayaraq suvarma 

norması xeyli artır. Suyun şırımlara bərabər paylanmasını və 

suvarmalara əmək sərfini azaltmaq üçün şırımların başlıqlarını 

tənzimləyici vasitələrlə təmin etmək lazımdır. Bu kağız salfet 

(gübrə torbaları olan parafinli kağızdan), borucuqlar (tunc,dəmir 

və s.) taxta yaxud dəmir şitlər (künc və ya düzbucaq kəsikli), ən 

yaxşısı isə rezin yaxud truba sifonlar da ola bilər.  

 Onların uzunluğu 100-130 sm diametri 20-50 mm-ə qədər, 

su sərfi (çıxarıcı və suvarma şırımlarında horizont fərqi 5-10 sm 

olduqda)  0,15-0,21-dən 1,1-1,6  l/san qədər ola bilər. 

 Uzun şırımlarla suvarmalarda (250-300 m) sifon 

borulardan istifadə etməklə 2,5-3,5 ha yəni, şırım tənzimləyici 

ləvazimatlar olmayan suvarmalarla müqayisədə 3-4 dəfə artıq 

suvarma aparmaq olar. Bu zaman suçunun əməyi mexanikləşir, 

suvarmanın aparılması və keyfiyyəti xüsusilə gecələr yüksəlir. 

Pambıq suvarmalarının düzgün təşkil olunması böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Aparıcı təsərrüfatların təcrübələri göstərir 

ki, suvarma apararkən suyu bir çox kanal və sahələrə az axar ilə 

vermək əlverişlidir. Çünki, bu zaman suvarma şəbəkəsindən üm-

umi su itkisi xeyli artmış olur. Çox yaxşı nəticələr mərkəzləşmiş 
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qaydada suvarmalarda əldə olunmuşdur. Burada su iri 

paylayıcılarla daimi axarla verilir. Belə su istifadəsində hər 

böyüdülmüş sahəyə böyük su sərfi düşür ki, bu da eyni zamanda 

bütün ox-arxlardan sahənin uzunu boyunca suvarma aparmağa 

imkan verir. Bu zaman suvarmalardan sonrakı becərmə üçün 

torpağın eyni vaxtda quruması təmin edilir, suvarma şəbəkəsinin 

səmərəliliyi və sutkalıq suvarma sahəsi artır. Suvarma suyundan 

daha məhsuldar istifadə olunması üçün suvarmalar bütün sutka 

ərzində aparılır, gecə vaxtı isə onun keyfiyyətinə və təşkilinə 

xüsusi fikir verilir. Buna görədə adətən iki növbədə işləmək 

üçün suçu ayrılır. Eyni vaxtda suvarılan sahənin ölçüsü ən azı 6-

8 ha olmalıdır. Növbəti sahənin suvarılmasına yalnız sutkanın 

gündüz saatlarında başlanılır.  

       YağıĢ yağdırma ilə suvarma. Bu üsulla su maşınla havaya 

atılır, orada isə damcılara çevrilərək yağış şəkilində bitki və 

torpaq üzərinə tökülür. Pambığın belə suvarma üsulu təmiz 

yaxud az minerallaşmış qrunt suları 1-2 m-ə qədər dərinlikdə 

olduqda, xüsusilə də yaxşı suqaldırma qabiliyyəti olan 

torpaqlarda əlverişlidir. 

            Belə şəraitlərdə yağış yağdırma ilə suvarmalar səthi 

suvarmalarla müqayisədə daha az normalarla aparılır (əksərən 

bir suvarmaya 300-500 m
3
/ha). Bu normalar lazım olan torpaq 

dərinliyinin nəmləndirilməsinə uyğundur (30-50 sm). 

 Qrunt suları dərində olan torpaqlarda yağış yağdırma 

üsulundan çox yaxşı nəticələr alınmışdır. Lakin, bu zaman 

yağışın intensivliyini azaltmaq, suvarma normasını isə artırmaq 

(700-1000 m
3
/ha) lazımdır ki, torpağın nəmlənmə dərinliyi 

artsın. Güclü drenləşdirilmiş çınqıllı, qumlu və qumluca 

torpaqlarda yağış yağdırmanın üstünlüyü vardır. Belə ki, bu 

zaman suyun torpaq dərinliyində eləcə də bitkilərin kök ətrafı 

zonasından itməsi istisna olunur. 

Yağış yağdırmanın üstünlükləri ondan ibarətdir ki, 

suvarma prosesi mexanikləşdirilir, kiçik suvarma şəbəkələrinin 

çəkilməsinə ehtiyac qalmır, sahənin hamarlanmasına olan 

təlabat azalır. Yağış yağdırma sahənin mikroiqlimini 

yaxşılaşdırır, torpaq daha az bərkiyir, aerob bakteriyaların 
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fəaliyyəti güclənir, həddən artıq nəmlənmənin qarşısı alınır. 

Əmək məhsuldarlığı yüksəlir, su məsarifi isə xeyli azalır. Lakin, 

şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlarda yağış yağdırmadan is-

tifadə etmək olmaz. Torpağın suvarmalar zamanı dərin 

nəmlənməsi tələb olunan yeni suvarma zonalarında da onun 

səmərəsi az ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda müxtəlif 

markalı yağış yağdırma aqreqatları konstruksiya edilmiş və 

istifadəyə verilmişdir. Belə aqreqatlardan Freqat, Kuban, 

Voljanka, ДДА-100M, ДДA-MA, ДДН-70, Raduqa, ДДН-100, 

Dnepr, ДMA və s. misal göstərmək olar. Nisbətən düz relyefə 

malik olan torpaqlarda pambıq bitkisini yağış yağdırma üsulu ilə 

suvarmaq üçün əsasən ДДA-100M (modernləşdirilmiş iki kon-

sullu yağış yağdıran aqreqat 100 l/san su sərfi ilə) yağdırıcı 

aparatdan istifadə edilir. Bu qısa su axını olan, asılan suvarıcı 

kanallar boyu özü gedə bilən bir qurğudur. Onun əhatə dairəsi 

(kanalın hər iki tərəfinə) 120 m, əhatə sahəsi 0,21 ha (120x17-18 

m). Çiləyici qoşquların sayı 54-dür. Bir saat iş ərzində 300 

m
3
/ha normada, əmək məhsuldarlığı 1,2 hektardır. Mövsümdə 

suvarma sahəsi 120-140 ha-dır. 

Pambıq bitkisinin suvarılması üçün geniş əhatəli yağdırıcı 

qurğu ДШK-64 «Voljanka» səmərəlidir. 800 m uzunluğu olan 

bu aqreqatın iki 2 qanadı vardır, üzərində isə hər 12,6 metrdən 

bir orta şırnaqlı  yağdırıcı aparatlar yerləşdirilmişdir. 

Ümumilikdə onların sayı 64-dür. Onlardan gələn yağışın 

intensivliyi 0,25-0,30 mm/dəq-dir. 

Yağış yağdırıcı qurğuya suyun verilməsi qapalı suvarma 

şəbəkəsinin hidrantlarından həyata keçirilir. Qrup işlərində 

«Voljankadan» istifadə xüsusilə (10-15 qurğu) səmərəlidir. Bu 

aqreqat bir mövsümdə qrunt suları dərində olan torpaqlarda 60-

70 ha, yaxında olan torpaqlarda isə 100-120 ha sahənin 

suvarılmasını təmin edə bilir. 

Pambıq bitkisinin suvarılması eləcə də geniş əhatəli 

yağdırıcı ДOС-40 maşını ilə həyata keçirilə bilər. Tırtıl gedişli  

diametri 89-159 mm olan boru keçidi vardır ki, onun da üzərinə 

qısa axınlı və orta axınlı qurğular quraşdırılmışdır. 
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Qurğu səmərəli və kombinə olunmuş üsulla (əvvəl istiqa-

mətli,sonra hərəkətli) işləyə bilir. Suvarma əhatəsinin gedişi 400 

m, su məsarifi 150 l/dəqiqə, yağış yağdırma intensivliyi 1,5-1,8 

mm/dəq-dir. 

Torpaqaltı suvarma. Hazırda o, yeni əsaslarla işlənmişdir. 

Plastmas materialdan olan boru şəkilli nəmləndiricilər 

qoyulmuşdur. Deşikli boru nəmləndiricilər torpaqda 40-45 sm 

dərinlikdə yerləşdirilir, yuxarı hissəsi paylayıcı keçid boruya, 

aşağı hissəsində  isə yuyucu boru keçidə və ya açıq su arxına 

birləşdirilir. Boruların diametri 15-30 mm, onlar arasındakı 

məsafə 90-150 sm-dir. 

Torpaqaltı suvarmalarda su gübrələrlə birlikdə birbaşa 

bitkinin köklərinə keçir, torpaq səthi bərkimir və yumşaq qalır, 

sahələrin alaqlarla zibillənməsi azalır, alaq otlarının toxumları 

suvarma suları ilə birlikdə torpaq səthinə keçmir. Ketmənləməyə 

sərf olunan əmək məsarifi xeyli azalır, eləcə də alaq otlarının 

vurulması və torpağın becərilməsi, həmçinin suvarma suyunun 

itkisinin qarşısı alınır. Pambıq bitkisinin məhsuldarlığı səthi 

suvarma ilə müqayisədə yüksəlir. Bu suvarma üsulu şorlaşmaya 

məruz qalmış, qrunt suları nisbətən dərində olan (2-3 m və daha 

çox) torpaqlarda geniş istifadə oluna bilər. Torpaqaltı 

nəmləndiricilərin və deşiklərin lillənməsinin və tutulmasının 

qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır. Bu məqsədlə torpaqaltı suvarma üçün şirin su vermək 

lazımdır, eləcə də nəmləndiricilərin və su ilə çirklənmiş de-

şiklərin profilaktik yuyulması (mövsümün sonunda) 

aparılmalıdır. Belə yumaları növbəti suvarmalarla birləşdirib, 

əlavə su sərf etməklə həyata keçirmək olar. 
Tədqiqatlar göstərir ki, torpaqaltı suvarmada suvarmaların idarə 

olunması asan avtomatlaşdırılır və suçulara olan təlabat praktiki olaraq 

aradan qaldırılır. 90 və 60 sm cərgəaraları olan sahələrdə torpaqaltı su-

varma apardıqda xam pambıq 32-43 s/ha-ya çatmışdır ki, bu da şırım-

larla suvarma üsulundan 15-20% çoxdur. Sıx səpinlərdə 30 sm cərgə-

araları olan əkinlərdə torpaqaltı suvarma nəticəsində 56,3 s/ha pambıq 

məhsulu alınmışdır ki, bu da demək olar ki, digər üsullarla səpiləndən 

iki dəfə çoxdur. 
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          6.6. Pambıq bitkisinin gübrələnməsi 

 
  Elmi və istehsalat təcrübələrinin nəticələri sübut etmişdir 

ki, bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin o, cümlədən də pambığın 

məhsuldarlığının artırılmasında və məhsulun keyfiyyət 

göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasında gübrələrin tətbiqi müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. 

 Aqrokimyanın banisi D.N.Pryanişnikova görə 

aqrokimyanın əkinçilikdə maddələr mübadiləsinə müdaxiləsi 

zamanı gübrə ən güclü vasitədir. Onsuz bitkilərin qidalanması 

prosesini idarə etmək, məhsulun keyfiyyətini dəyişmək, torpağın 

münbitliyinə təsir etmək müm-kün deyildir. Torpağa verilən 

gübrələr həm torpaq, həm də bitki ilə qarşılıqlı təsirdə olur. 

AzETPİ-nin məlumatına görə gübrə verilməyən pambıq 

sahəsindən hektardan 12-14 sentner məhsul alınmışdırsa, həmin 

sahəyə mineral gübrə verdikdə məhsuldarlıq 34-36 sentner təşkil 

etmişdir. Gübrələri növbəli əkin dövriyyəsində tətbiq etdikdə isə 

məhsuldarlıq 43-46 sentner və daha çox olmuşdur. 

Gübrələrin təsiri bir çox amillərdən onun forma, norma və 

nisbətdən, verilmə üsulundan və müddətlərindən, bölgənin 

torpaq-iqlim şəraitindən, sortun aqrobioloji xüsusiyyətlərindən 

və s. asılıdır.  

M.A.Belousovun fikrincə azot gübrəsini böyümənin 

əvvəlində vermək böyümə və inkişaf prosesinə müsbət təsir edir, 

həm də barəmələgətirməyə, lifin keyfiyyətinə və toxuma müsbət 

təsir göstərir. 

Məlumdur ki, ilk inkişaf dövrü bitki azot və fosfora daha 

çox tələbkardır. Ona görə də, bu elementlər torpaqda lazımi 

qədər olmalı-dır. Bu elementləri məhdudlaşdıraraq verdikdə, 

böyümənin əvvəlində texnoloji göstəricilərin kəskin pisləşməsi 

gedir. Lifin uzunluğu və möhkəmliyi, toxumun yağlılığı azalır. 

Digər qida elementlərinin optimal normasında azot gübrəsi 

yüksək normalarda verildikdə lifin texnoloji göstəriciləri 

pisləşmir. Ancaq, kalium çatışmadıqda lifin keyfiyyəti xeyli 

pisləşir və yağlılığı aşağı düşür. 
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Kalium gübrəsinin verilməsi lifin möhkəmliyinə, 

yetişkənlik əmsalına, zərifliyinə müsbət təsir göstərir. 

Fosforun çatışmaması bitkinin inkişafına mənfi təsir edir. 

Belə ki, bitkinin boyu qısa, yarpaqları xırda tünd-yaşıl olur. 

Qönçələmə fazası ləngiyir, qönçələr tökülür, qozaların əmələ 

gəlməsi kəskin surətdə azalır. Əmələ gələn qozalar çox xırda 

olur, çox zaman içi boş olur, yağlılıq faizi çox aşağı düşür və s. 

Müəyyən edilmişdir ki, bitkilərdə azot və fosforun miqdarı 

qönçələmə fazasına qədər çox olur, sonralar azalaraq yetişmə 

dövründə minimuma çatır. 

Bitkidə azot və fosforun miqdarı ən az lifdə, ən çox isə 

yarpaqda olur. Vegetasiyanın sonunda isə ən çox çiyiddə 

toplanır. 

Bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin o cümlədən, pambıq 

bitkisi-nin inkişafına, məhsuldarlığına və onun keyfiyyətinə 

makroelement-lərlə yanaşı mikroelementlərin təsiri böyük və 

əvəz olunmazdır. Pambıqçılıqda öyrənilən mikroelementlərdən 

bor, manqan, mis, kobalt, molibden, sink və yoddur. Müəyyən 

edilmişdir ki, bu elementlər məhsuldarlığı artırmaqla onun 

keyfiyyətinin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Belə ki, manqan və 

sinkin pambıq altına tətbiqi lif çıxımını, lifin uzunluğunu, 

çiyidin yağlılığını, min ədəd toxumun çəkisini və s. nəzərə çar-

pacaq dərəcədə artırmışdır. 

Pambıq əkinlərində istifadə olunan azotlu gübrələrdən am-

monium şorası (NH4NO3), ammonium sulfat [(NH4)2SO4], 

ammonyaklı su, susuz ammonyak, karbamid [(CO(NH2)2], 

karbamid-formaldehidli və s.; fosforlu gübrələrdən superfosfat, 

dənəvər superfosfat, ikiqat superfosfat, ammoniumlaşdırılmış 

superfosfat və s.; kaliumlu gübrələrdən kalium sulfat, kalium 

xlor 40%-li, kalium duzu və s.; mürəkkəb gübrələrdən ammofos, 

diammofos, nitrofos və nitrofoska, kalium şorası və s. göstərmək 

olar. 

 Azotlu gübrələr. Ammonium Ģorası (NH4NO3) 

respublikamızda ən geniş istifadə olunan azot gübrəsidir. 

Tərkibində 34-35% azot olur. Əsasən kənd təsərrüfatı üçün 

dənəvər formada buraxılır. Fizioloji turş gübrədir. Gübrənin 
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tərkibində azot iki formada (NH4 və NO3) olduğuna görə digər 

azot gübrələrindən fərqlənir. Bu xüsusiyyət onun norma, müddət 

və verilmə üsullarının geniş təbliğinə imkan verir. Gübrəni 

vegetasiya dövründə vermək məqsədəuyğundur. Bu gübrəni şum 

altına  vermək məsləhət deyildir. Çünki, nitrat azotu yüksək 

dərəcədə mütəhərrik olduğu üçün azot itkisi olur. 

Ammonium sulfat [(NH4)2SO4]. Ağ yaxud boz rəngli 

kristal maddədir. Tərkibində 20,5-21,0% azot vardır. Fizioloji 

turş gübrədir. Zəif hiqroskopikdir, suda yaxşı həll olur. Hazırda 

iri kristal şəklində  buraxılır. Bu gübrələrin tərkibində dəmir, 

maqnezium və alüminium elementləri də olur. Saxlandıqda az 

yapıxır, asan səpilir. Səpin qabağı vermək daha səmərəlidir. 

Ağır torpaqlarda onu payızda da vermək olar. Kifayət qədər 

rütubətli  şəraitdə torpaqdan az yuyulduğuna görə pambıq bitkisi 

üçün ən yaxşı gübrələrdəndir. 

Ammonyaklı su. Məhlul şəklindədir. Tərkibində 16-

20,5% azot vardır. Gübrə kimi iki növündən istifadə olunur: 

birinci növ 25%-li ammonyaklı suyun tərkibində azot 20,5%, 

ikinci növ 20%-li ammonyaklı suyun tərkibində azot 16%-ə 

qədər olur. Bu gübrə payızda şum altına, səpinqabağı becərmədə 

torpağa və cərgəarası becərilən bitkilərə (pambıq, qarğıdalı və 

s.) yemləmə şəklində verilir. Yüngül torpaqlarda bu gübrəni 

payızda vermək məqsədəuyğun deyildir. Çünki, azotun am-

monyak qazı şəklində itmək təhlükəsi olur. Odur ki, aqrotexniki 

və təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl olunmalıdır. 

Susuz ammonyak. Rəngsiz mayedir. Tərkibində 82% azot 

var-dır. Temperaturun artması ilə əlaqədar olaraq yüksək 

buxarlanma qabiliyyətinə malikdir. Bu gübrədən bütün kənd 

təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə etmək olar. Pambıq əkinləri  

üçün şum altına, səpinqabağı becərmədə torpağa vermək daha 

məqsədəuyğundur. O, torpaqda azotu yaxşı saxlayır və bitkilərə 

asan daxil olur. Ammonyak şəklində itkinin qarşısını almaq 

üçün ammonyaklı suyu 10-16 sm, susuz ammonyakı  isə 16-20 

sm torpağın dərinliyinə vermək lazımdır. 
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Karbamid [(CO(NH2)2]. Ammonium nitratdan sonra ən 

çox istifadə olunan gübrədir. Tərkibində azotun miqdarı 46%-dir. 

Dənəvər formada buraxılır və ağ rəngli kristal maddədir. Suda 

yaxşı həll olur. Bu gübrəni torpağın üst qatına vermək düzgün 

deyildir. Ammonium şorası kimi tətbiq etmək lazımdır. 

Səmərəliliyinə görə heç də ondan geri qalmır, hətta bəzən ondan 

üstün olur. 

Karbamid-formadehidli gübrə. Tərkibində 37-40% azot, 

o cümlədən 4-10%-i suda asan həll olan azot olur. Azotun əsas 

miqdarı suda çətin həll olur və torpaqdan yuyulmur. 

Pambıqçılıqda ən perspektivli azotlu gübrə hesab olunur. 

Bu gübrədən Özbəkistanda geniş istifadə olunur. Onu 

formal-dehidlə karbamidin qarışdırılmış məhlulunun 

kondensatından hazır-layırlar. Alınmış gübrə hiqroskopik 

olmayan, nəm çəkməyən, ağ toz halında olur. 

Gübrə suda pis həll olur. Lakin, torpaqda gedən 

mikrobioloji proseslərin təsiri nəticəsində azotun kifayət qədər 

miqdarı asanlıqla bitkilərə daxil olur. Səpinqabağı yemləmə 

şəklində verilir. Məhsuldarlığı 3-4 s/ha artırır. Kompleks 

gübrələrin hazırlanmasında istifadə olunur. 

 Fosforlu gübrələr. Fosforlu gübrələr həll olma 

dərəcəsinə görə üç qrupa bölünür: suda həll olanlar superfosfat, 

suda həll olmayıb, limon turşusunda yaxud limon turşusunun 

ammonium məhlulunda həll olanlar presipitat, tomasşlak və 

başqa termik fosfatlar, çətin həll olan fosfotlara, fosforit və 

sümük unu gübrələri aiddir. Pambıq üçün birincilər daha çox 

əhəmiyyətlidir. 

Superfosfat dənəvər və toz halında istehsal olunur. Tərki-

bində sərbəst fosfor turşusunun qarışığı vardır. Bütün torpaq 

tiplərində bitkilərə verilir. Mənfi cəhəti odur ki, tərkibində olan 

fosforun miqdarı azdır yəni, 18-19,5%-dir. 

Bu gübrəni  ikiqat superfosfatdan  fərqləndirmək üçün ona 

sadə superfosfat da deyilir. Superfosfat gübrəsi fizioloji turş 

gübrədir, lakin onun uzun müddət verilməsi torpaqda turşuluğu 

artırmır. 
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Dənəvər superfosfatın tərkibində mənimsənilən fosfor 

19,5%-dən çoxdur. Yaxşı fiziki keyfiyyətlərə malikdir. Toxumla 

vermək çox əlverişlidir və torpaqda az bərkiyir. Superfosfatı toz 

halında istifadə etmək daha səmərəlidir. Təcrübələr göstərir ki, 

dənəvər superfosfatın hektara 10-20 kq normada cərgəvi yolla 

tətbiqi, 50-60 kq hesabı ilə dağınıq səpininə nisbətən məhsul-

darlığa daha yaxşı təsir etmişdir. 

AmmonyaklaĢdırılmıĢ superfosfat gübrəsini superfosfata 

susuz və sulu ammonyakları hopdurmaqla alınır. Yaxşı fizioloji 

xassələrə malik olmaqla, tərkibində mənimsənilən fosforun 

miqdarı 14%, azotun miqdarı 23%-dir. Turşuluğu azdır, torpağı 

zəif bərkidir. Tozvari superfosfatla müqayisədə daha səmərəlidir. 

Bu gübrə qarışıq gübrələr hazırlamaq üçün ən yaxşı 

komponentdir. 

Ġkiqat superfosfat əsasən dənəvər halda buraxılır. Digər 

superfosfat gübrələrindən fərqli olaraq bu gübrənin tərkibində 

gips olmur. Mənimsənilən fosforun miqdarı 45%dir. Tərkibində 

olan fosforun  təxminən 85%-i suda həll olur.  

  Boz-qəhvəyi torpaqlarda aparılan tədqiqatların nəticəsi 

göstərir ki, bir hektar pambıq sahəsindən 29,2 sentner məhsul 

götürüldüyü halda sadə superfosfat verilən həmin sahədən 4,8 

sentner, ikiqat superfosfat verildikdə isə 6,3 sentner artıq məhsul 

alınmışdır. 

Presipitat suda zəif həll olur. Ona görə də əsas gübrə kimi 

şum altına verilir. Tərkibində 38-40% fosfor anhidridi var. 

Bitkilər ondan yaxşı istifadə edir. Səmərəsinə görə adi 

superfosfatdan üstündür. O, əsasən torpaq tərəfindən udulur. 

Ona görə də gübrəni əsas kök kütləsinin yayıldığı zonaya dərinə, 

yəni şumaltına basdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, fosfor 

gübrələrinin verilməsinin əsas müddəti payızdır. Şoran 

torpaqlarda gübrəni yuyulmadan sonra verirlər. Səpinlə birlikdə 

verdikdə də yaxşı nəticələr verir. Çünki, cavan cücərtilər fosfora 

təlabkar olur. Bu dövrdə hektara 20-40 kq qədər fosfor verilmə-

lidir. Səpinlə birlikdə verdikdə məhsuldarlıq 2,0-2,5 sentner 

artmışdır. Fosfor gübrələrini çiçəkləmənin əvvəlində yemləmə  
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şəklində verdikdə yaxşı nəticələr verir. 

Kaliumlu gübrələr. Bu gübrələr  aşağıdakı qruplara 

bölünür: a) qatılaşdırılmışlar-xam duzların zavod məhsulları; b) 

xam duzlar-təbii mineralların üyüdülməsi yolu ilə alınanlar; c) 

kaliumlu gübrə kimi sənaye tullantılarından və ağac külündən də 

istifadə etməklə alınanlar.  

Kalium-xlorid (KCl) gübrəsi bozumtul-ağ rəngdə kiçik 

kristallar, məxməri rəngdə isə nisbətən iri kristallar formasında 

istehsal olunur. Tərkibində 52-60% təsiredici maddə (K2O) 

vardır. Suda yaxşı həll olunur. Xaricdən xörək duzuna bənzəyir, 

güclü yapıxandır. Yemləmə şəklində və şum altına vermək olar. 

Kalium sulfat (K2SO4) sarıya çalan ağ rəngli, tez ovulan 

kristal tozdur. Tərkibində 45-50% kalium vardır. Suda yaxşı həll 

olunur. Saxlandıqda yapıxmır və yaxşı səpilir. Şoran torpaqlarda 

geniş tətbiq olunur. 

40%-li kalium duzu suda yaxşı həll olunur, az 

hiqroskopikdir, yapıxandır. Tərkibində xlorlu və natriumlu 

birləşmələr çox olduğuna görə pambıq üçün bir o qədər əlverişli 

gübrə hesab edilmir. 

Kalium nitrat sarı-boz rəngli kristal maddədir. Tərkibində 

kalium 44%, azot isə 13%-dir. Tərkibində olan nitrat azotu asan 

yuyulduğu üçün ancaq yemləmə şəklində vermək 

məqsədəuyğundur. 

Mürəkkəb gübrələr. Ammofos. Tərkibində 11-12% azot, 

36-39% fosfor vardır. Azotun fosfora nisbəti 1:2,5-dir. Hər iki 

gübrə suda yaxşı həll olunur. Azot və fosfor  mənimsənilən 

formada olduğu üçün səpinlə birlikdə və əsas gübrə kimi 

yemləmə şəklində istifadə edilir. 

Nitrofos və nitrofoska. Nitrofoslar ammonium şorası və 

dikalsium (2 kalsium) fosfatdan ibarətdir. Nitrofosa KCl əlavə 

etdikdə üçqat gübrə-nitrofoska alınır. 

Nitrofoskada olan azot və kalium asan mənimsənilən 

formadadır (NH4NO3, NH4Cl, KNO3, KCl ), fosfor isə suda həll 

olmayan formadadır. 

Dikalsium fosfat və qismən suda həll olan ammonium 

fosfat bitkiyə çatan formadadır. Nitrofoskada olan qida 
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maddələrinin ümumi tərkibi N 10-17%, P2O5 8-30%, K2O 12-

20% arasında tərəddüd edir. Nitrofoskalar dənəvər halda istehsal 

olunur. Əsas gübrə kimi səpin vaxtı və yemləmə şəklində 

istifadə olunur. 

Kalium Ģorası. Tərkibində 13% azot, 44% K2O var, suda 

yaxşı həll olur. Torpaqda bitkilər tərəfindən yaxşı mənimsənilir. 

Azot nitrat formasında torpaq məhlulunda mütəhərrik formada 

olur. 

Ammonium polifosfat. Tərkibində 17% N, 60% P2O5 

vardır. Superfosfat turşusu əsasında yüksək konsentrasiyalı bərk 

və maye gübrələr istehsal olunur. Bunlardan kalium polifosfat 

(tərkibində 57% P2O5, 37% K2O vardır) və digər duru, yüksək 

konsentrasiyalı mürəkkəb (10% N və 34% P2O5 olan) gübrələri 

göstərmək olar. 

Mikrogübrələr. Bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o 

cümlədən  pambıq bitkisinin böyümə və inkişafında 

makroelementlərlə yanaşı  mikroelementlərdən də istifadə 

edilməlidir. Onlardan ən başlıcası bor, sink, mis, molibden, 

manqan, kobalt və yoddur.  

Ə.N.Güləhmədov, M.H.Abutalıbov, O.F.Tuyeva, 

B.Q.Şəkuri, N.A.Ağayev və başqaları müəyyən etmişlər ki, bu 

elementlər məhsulu artırmaqla yanaşı onun keyfiyyətinin 

yaxşılaşmasında da mühüm rol oynayır. Mikroelementlər 

torpaqda və bitkidə gedən fizioloji, bioloji və biokimyəvi  pro-

seslərin gedişində iştirak edərək, onu sürətləndirir və torpağın 

özünün potensialını gücləndirirlər. Ona görə də mikrogübrələri 

makrogübrələrlə birlikdə vermək daha səmərəlidir. Bu halda 

onlar bir-birini tamamlayır. 

Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir ki, mikroele-

mentlər bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik və 

zərərvericilərə quraqlığa və şaxtaya qarşı davamlılığını 

artırmaqla yanaşı bitkinin ümumi inkişafına müsbət təsir edərək 

məhsulun artmasına  və onun keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb 

olur, fotosintez və tənəffüs prosesini gücləndirir. 

Mikrogübrələrin makrogübrələrdən fərqi ondan ibarətdir ki, 

makrogübrələr hektara 100-200 kq və daha çox, mikrogübrələr 
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isə qramla, kiloqramla (5-10) verilir. Az verilməsinə 

baxmayaraq müsbət təsiri çoxdur. 

Mikroelementlərin təsiri nəticəsində bitkidə su saxlama qa-

biliyyəti güclənir və nəticədə bitkinin quraqlığa davamlılığı 

xeyli artır. Mikroelementlər oksidləşmə və reduksiya prosesində 

olduqca mühüm rol oynayır. Belə ki, bitki orqanizmi üçün 

həyati əhəmiyyətə malik olan fotosintez və tənəffüs prosesinin 

əsasını oksidləşmə və reduksiya prosesi təşkil edir. 

Bitkilərdə mikroelementlər fermentlərin tərkibinə daxil 

olur və ya onların fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Buna görə də əgər 

fermentlər katalizatordursa, o zaman mikroelementləri  

katalizatorların katalizatorları adlandırmaq olar. 

Mikrogübrələrin tətbiqi üçün əlverişli norma hektara 3 kq 

bor, 1 kq kobalt, 1 kq mis, 2 kq manqan müəyyən edilmişdir. 

Bəzən çiyidi mikroelementin 0,02-0,04%-li duz 

məhlulunda isladaraq səpirlər. Toxumun məhlula nisbəti 2:1 

olmalıdır. İslanma müddəti 12 saatdır. 

Bor. Bitkilərdə tozlanma proseslərində borun əhəmiyyəti 

böyükdür. Borsuz tozcuq cücərmir və mayalanmamış çiçəklər 

tökülür. Buna görə də, bor çatışmadıqda bütün bitkilərdə toxum 

məhsuldarlığı  azalır. Bütün bitkilərdə borun miqdarı ən çox 

çiçəklərin dişiciyinin ağzında olur. 

Borun bitkilərin inkişafı üçün vacib element olması alimlər 

tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bor elementi heç bir elementlə əvəz 

oluna bilməz. 

Bu element sulu karbonların sintezinə və kök sisteminin 

inkişafına böyük təsir göstərir. Bitkiyə kationların çox, 

anionların az daxil olmasına, tənəffüs prosesinin yaxşılaşmasına 

kömək edir. Onun təsiri altında sulu karbonların yarpaqdan 

bitkinin digər orqanlarına hərəkəti sürətlənir. Eyni zamanda 

mineral elementlərin bitkidə hərəkətinə müsbət təsir göstərir. 

Belə ki, bor fosforun bitkinin gövdəsindən yarpaqlarına doğru 

hərəkət edir. 
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Torpaqda borun mənimsənilə bilən formasının kifayət 

qədər olması bitkilərdə meyvə orqanlarının əmələ gəlməsinə, 

çiçəkdə tozcuqların inkişafına, bununla da, tozlanmanın normal 

getməsinə şərait yaradır. O, bitkilərdə fermentlərin aktivliyinə 

təsir edir, yarpaqlarda xlorofilin miqdarını artırır. 

Müəyyən edilmişdir ki, bor çatışmadıqda bitki kalsiumdan 

istifadə edə bilmir. Maddələr mübadiləsində bitkilərin 

kalsiumdan yaxşı istifadə etməsini borun kifayət qədər çox 

olması təmin edir. Belə halda bitki möhkəm olur. Onun 

çatışmaması nəticəsində boy tumurcuqları məhv olur. Bu da 

birinci növbədə orqanizmdə karbohidratların hərəkətinin 

pozulması ilə əlaqədardır. Bitkinin bordan korluq çəkməsi onun 

xəstəliklərə davamlılığını azaldır. 

Bor mikroelementindən borat turşusunun natrium duzu, 

bor turşusunun istehsalat tullantılarından bor manqan, sulfat 

borlu superfosfat və tərkibində bor olan əzilmiş filizdən istifadə 

edirlər. 

Borun norması boz torpaqlarda 0,5-1,0 kq/ha təsiredici 

maddə ilə, çəmən və çəmən-bataqlıq torpaqlarda 1,5-2,0 kq/ha 

tətbiq etməklə 2-3 s/ha əlavə pambıq məhsulu almaq olar. 

Bor məhlulundan kökdən kənar yemləmə kimi və 

səpinqabağı toxumların işlənməsində istifadə etmək olar. 

Məhlulun qatılığı 0,05%-dən yuxarı olmamalıdır. Toxumların 

isladılması üçün bor turşusundan istifadə etmək yaxşı nəticə 

verir. 
Manqan. Torpaqda miqdarı 0,01-0,4%-dir. Başqa mikroeleme-

ntlər kimi onun miqdarı torpağın humus təbəqəsində və lilli fraksiya-

sında çox olur. Bitkidə fermentlər sistemində dəmirlə əlaqəyə girir və 

oksidləşmə-bərpa proseslərində iştirak edir. Oksidləşmə zamanı bitki 

üçün zərərli olan toksikoloji təsiri aradan qaldırır. Bitkilərdə dəmirin 

manqana nisbəti 1,5-2,5=1 kimi olmalıdır. Manqan C vitamininin sin-

tezində iştirak edir və orqanizmdə bir sıra üzvi maddələrin toplanma-

sını sürətləndirir. Manqan çatışmamazlığı neytral və qələvi 

torpaqlarda müşahidə olunur. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, pambıq bitkisi manqanlı 

gübrələrə həssasdır. Səpin norması hektara 18 kq-dır. Kökdən 
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kənar yemləmədə hektara 1,0-2,0 kq manqan işlədilir. 1%-li 

manqan sulfat məhlulu ilə çiyidin işlənməsi çox səmərəli nəticə 

vermişdir. 

Gübrə kimi manqan sulfatdan, manqan şlamından istifadə 

etmək olar. Manqan superfosfatın tərkibində 2-4% manqan 

vardır. 

Mis. Oksidləşmə prosesi ilə əlaqədar olan askorbinoksidaz 

və polifenoloksidaz fermentlərinin tərkibində olur. Xlorofilə 

nizamlayıcı təsir göstərir ki, bu da bitkilərin yaşıl hissəsində 

fotosintez prosesini sürətləndirir. Mis bitkilərin quraqlığa, 

şaxtaya, bakterial və virus xəstəliklərinə qarşı davamlılığını 

artırır. Mis çatışmadıqda bitkilər xloroz xəstəliyinə tutulur, boy 

tumurcuqlarının inkişafı zəifləyir, bitki qismən, bəzən isə 

tamamilə quruyur. Bunlar da məhsulun azalmasına səbəb olur. 

Mis sulu karbonların və zülalların mübadiləsində iştirak edərək 

onların fəaliyyətini sürətləndirir. Misin çatışmaması nəticəsində 

bitkilərdə lipoid və sulu karbonların mübadiləsi pozulur, üzvi 

fosfor birləşmələrinin miqdarı azalır, xlorofilin əmələ gəlmə 

prosesi pisləşir. Nəticədə yarpaqlarda sarılıq, xloroz və s.ləkələr 

müşahidə edilir. Ən az mis torflu, daha az çimli torpaqlarda olur. 

Misin olmadığı çəmən-bataqlıq, qumlu və digər misə ehtiyacı 

olan torpaqlarda gübrə kimi CuSO4, mislə zənginləşdirilmiş 

dəmir kolçedanı və ammofosdan istifadə olunur. Hektara 2-3 kq 

hesabı ilə gübrə səpinlə birlikdə və yemləmə şəklində verilə 

bilər. Mis gübrəsi tətbiq etməklə pambıq sahəsindən 2,7 s/ha 

əlavə məhsul almaq olar. Toxumların isladılması və kökdən 

kənar yemləmədə CuSO4-ın 1%-li məhlulundan istifadə olunur. 

Sink. Bitkilərin reduksiyaedici qabiliyyətini xeyli artırır. 

Bu proses toxumlar sink sulfat tozu ilə tozlandıqda, eləcə də 

sulfat məhlulu ilə islandıqda artır. 

Sinkin uzun müddət tətbiqi bitkinin yarpaqlarında yodun 

reduksiyaedici qabiliyyətinin artmasına, bitkilərdə reduksiya 

olunmuş maddələrin toplanmasına səbəb olur. Sinkin təsiri 

katalazanın fəallığına görə misin və manqanın təsirindən xeyli 

fərqlənir. Sinkin təsiri ilə katalaza fermentinin fəallığının 

artması, mislə qidalanmış bitkilərə nisbətən daha artıqdır. 
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Sinkli gübrələr kimi sink sulfat, sinklə zənginləşdirilmiş 

ammofosdan istifadə etmək olar. Norması səpinqabağı hektara 

3-4 kq, yemləmədə isə 2 kq-dır. Bu norma məhsuldarlığı 

nəzərəçarpacaq dərəcədə artırır. Məlumatlara görə bu gübrənin 

tətbiqindən hektardan 3,1 s/ha artıq məhsul alınmışdır. 

Molibden. Bitkilərdə amin turşularının və zülali 

maddələrin sintezi zamanı nitratların ammonyaka qədər 

reduksiyasında iştirak edir. Molibden həmin prosesi 

aktivləşdirən nitrat reduktaza fermentinin tərkibinə daxil olur. 

Yumrucuq bakteriyalarının həyat fəaliyyətində onun böyük 

əhəmiyyəti vardır. O, olmadıqda yumrular atmosfer azotunu fik-

sasiya etmir. 

Molibden bitkilərin kaliumla qidalanma şəraitini 

yaxşılaşdırır. Gübrə kimi molibdenin duzlarından istifadə edilir. 

Bunlardan 50%-li ammonium molibden oksidi və 30%-li texniki 

ammonium-natrium molibdatı göstərmək olar. 

Kökdən kənar yemləmə kimi və toxumların 0,01%-li 

məhlulda isladılması üçün istifadə edilir. Mikrogübrə kimi dağ-

mədən sənayesinin tullantılarından istifadə etmək olar. Hektara 

200-300 kq hesabı ilə 2-4 ildən bir şumaltına vermək olar. 

Molibden molibdenləşdirilmiş superfosfatın tərkibinə daxildir 

(0,1-0,2% Mo). 

Üzvi gübrələrin kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlı-

ğının artırılmasında böyük əhəmiyyəti vardır. Torpağın 

münbitliyini və məhsuldarlığını artırmaq üçün torpağa verilən 

bitki və ya heyvan mənşəli təzə yaxud bioloji dəyişkənliyə 

uğramış maddələrə üzvi gübrələr deyilir. 

Üzvi gübrələr torpağın mühüm aqronomik xassələrinə 

hərtərəfli təsir göstərir. Onlardan düzgün istifadə etdikdə 

məhsuldarlıq xeyli artır. Bu gübrələr hər şeydən əvvəl bitkilər 

üçün qida maddələri, eləcə də karbon qazı mənbəyidir. Bu 

gübrələr torpaqda olan mikroorqanizmlərin təsirindən 

parçalanaraq xeyli miqdarda karbon qazı buraxır. Bu zaman 

nəinki torpağın havası həm də atmosferin yerə yaxın qatı karbon 

qazı ilə doyur. Beləliklə, bitkilərin hava ilə qidalanması kəskin 
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surətdə yaxşılaşır. Verilən gübrənin dozası nə qədər yüksək 

olarsa, parçalanma zamanı bir o qədər çox karbon qazı əmələ 

gəlir və bitkilərin havadan qidalanması üçün bir o qədər əlverişli 

şərait yaranır. Ümumiyyətlə, üzvi gübrələr torpaqda yaşayan 

mikroorqanizmlər üçün enerji və qida mənbəyidir. 

Üzvi gübrələri  müntəzəm olaraq, xüsusən böyük 

dozalarda verdikdə torpağın nəinki bioloji, həm də fiziki-

kimyəvi xassələri, onun su və hava rejimi də yaxşılaşır. Gilli və 

gillicəli torpaqlar az özüllü olur, onların rütubət tutumu, udma 

həcmi artır və digər aqronomik xassələri yaxşılaşır, torpağın 

buferliyi artır. 

Üzvi gübrələrin tətbiqi, xüsusən mineral gübrələrlə 

birlikdə tətbiqi müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və 

sabit məhsul yetişdirmək üçün son dərəcə əlverişli şərait yaradır. 

Bitkilərin məhsuldarlığının artırılması verilən gübrələrin 

dozasından bilavasitə asılıdır. 

Elmi-tədqiqat müəssisələrinin məlumatları göstərir ki, 

torpaq  nə qədər az mədəniləşdirilmiş olarsa, üzvi gübrələrin 

yüksək dozaları ona bir o qədər güclü təsir göstərir. Üzvi 

gübrələri mineral gübrələrlə birlikdə tətbiq etməklə bütün 

vegetasiya müddətində bitkilərin qidaya olan  təlabatını  ödəmək 

mümkündür. 

Üzvi gübrə kimi peyindən (15-20 t/ha), quş zılından (3 

t/ha), ipəkqurdu tullantılarından (150-200 kq/ha), nəcis-torf 

kompostundan (15-20 t/ha), yağmurlar zamanı yığılan lildən 

(10-15 t/ha) və s. istifadə edilir. 

Peyin. Hazırda əkinçilik sistemində torpaqda üzvi 

maddənin-humusun, torpaqda olan mikroorqanizmlərin miqdarı 

və fəaliyyəti ilbə il azalır. Bu proses torpaqdakı üzvi maddələrin 

bitkilərin mənimsəyə biləcəyi mineral formalara çevrilmə 

prosesinin dayanması deməkdir. Belə torpaqların münbitliyinin 

qorunub saxlanılması çox təhlükəlidir. Bu şəraitdən çıxmaq 

üçün yalnız üzvi gübrələrdən səmərəli istifadə edilməlidir. 
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Əsas üzvi gübrə hesab olunan peyinin tərkibində bitkilərin 

həyatı üçün tələb olunan makro və mikroelementlər vardır. Eyni 

zamanda o, torpağı humusla zənginləşdirir. 

Torpaqda mikroorqanizmlərin fəaliyyəti üçün hava və 

sudan başqa üzvi maddələrin də olması çox vacibdir. Üzvi 

maddələrin çatışmamazlığı mikroorqanizmlərin fəaliyyətinə son 

qoya bilər. 

Peyin torpaqda gedən bioloji fəaliyyəti aktivləşdirir, onun 

parçalanmasından ayrılan karbon qazı bitkinin çətin mənimsəyə 

biləcəyi  fosfatların həll olmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə, 

torpağın özünün bioloji gücünü artırır. Bitkilər peyinin maye 

hissəsində olan qida maddələrini daha yaxşı mənimsəyir. Eyni 

zamanda amonyak azotu asanlıqla havaya uçur. Belə itkilərin 

qarşısını almaq üçün küləşdən, ağac yonqarından (apilkasından), 

torfdan, yarpaqlardan və s. istifadə olunur. 

Heyvandarlıq təsərrüfatlarında yığılmış peyin çıxarılıb kə-

narda çuxurlarda ştabelə vurulur. Çuxurların eni 3,0-3,5 m, hün-

dürlüyü 2,5-3,0 m, dərinliyi 0,8-1,2 m, ştabelin əsasda eni  3,5-

4,0 m, hündürlüyü 3,0-3,5 m, yığılma təbəqəsinin hündürlüyü 2 

m olur. Çuxurun və ştabelin uzunluğu 8-10 m-dir. Bir çuxurun 

peyin tutumu 60-70 tondur. Saxlama zamanı onu bərkitmək və 

üzərini 10-15 sm qalınlığında torpaq təbəqəsi ilə örtmək, yayda 

isə sulamaq lazımdır. 

Peyini saxlayarkən çürüyüb xarab olmuş hala salmaq 

olmaz. Belə ki, onun uzun müddət  parçalanması üzvi 

maddələrin azalmasına səbəb olur. Zəif parçalanmış təzə peyini 

sahələrə vermək tövsiyə olunmur. Çünki, onunla birlikdə çoxlu 

alaq otlarının toxumları və zərərli mikroorqanizmlər torpağa 

qarışır. 

Müəyyən edilmişdir ki, mineral gübrələr məhsuldarlığı 

müəyyən səviyyədə yüksəldə bilir. Hətta artıq normada 

verildikdə bitkilər tərəfindən istifadə olunmur və məhsuldarlığa 

mənfi təsir göstərir. Lakin, mineral gübrələrlə birlikdə hektara 

15-20 ton peyinin verilməsi hektardan 6-10 sentner əlavə 

məhsulun alınmasına və torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinin 

xeyli yaxşılaşmasına səbəb olur. Pambıq sahələrinə peyini 
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yarımçürümüş halda vermək daha məqsədəuyğundur. Bu zaman 

peyinin tərkibində olan alaq otlarının toxumları məhv olmuş 

olur. 

Təsərrüfatlarda peyini hər il bütün sahələrə 5-10 ton ve-

rməkdənsə, üç ildən bir növbə ilə vermək iqtisadi və aqronomik 

cəhətdən daha faydalıdır. 

Peyin verilən gün sahə şumlanmalıdır. Çünki, səpildikdən 

sonra şumun aparılması 6 saat gecikdirilərsə peyindəki qida 

maddələrinin itməsi nəticəsində onun səmərəliliyi 30%, bir 

sutka gecikdirilərsə 50% azalır. Bunun da bitki uçun heç bir 

əhəmiyyəti yoxdur. 

Peyinin gübrə kimi qiymətini bilmək, həmçinin gübrə 

tətbiqi zamanı qida maddələrinin balansını müəyyən etmək üçün 

müxtəlif heyvanlardan alınan peyinin  keyfiyyət göstəricilərini 

bilmək vacibdir. Bu göstəricilər cədvəl 6.9-da ətraflı  verilmişdir. 

İkinci ildən başlayaraq yonca altından çıxmış sahələrə boz 

torpaqlarda hektara 15-20 ton, şabalıdı torpaqlarda isə 5-10 ton 

peyin verilməsi məqsədəuyğundur.  

Yüksək və sabit məhsulun alınmasında üzvi mənşəli 

sənaye və kənd təsərrüfatı tullantılarından hazırlanmış 

kompostların da böyük əhəmiyyəti vardır. 

 Nəcis və torf kompostları. Nəcis kütləsi xüsusilə yay 

aylarında asanlıqla parçalanır. Burada azot bitkilər tərəfindən 

asan mənimsənilən və həll olunan formada olur. Onları gübrə 

kimi istifadə etmək üçün yalnız çuxurlarda olan tığlardan 

istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün gübrələnəcək tarlanın 

yanında eni 2,0-2,5 m, dərinliyi 0,7 m olan tranşey (çuxur) 

qazılır. Onun uzunluğu gübrələnəcək sahənin ölçüsündən asılıdır. 

40-50 sm nəcis təbəqəsinə 5-10 sm qalınlığında torpaq tökülür 

və bu cür tranşey dolana qədər yığılır. Üzəri torpaq qatı ilə örtü-

lür. Qrunt suları yaxında olan torpaqlarda kompost hündürlük 

üzrə yığılır. Yığıldıqdan 2-3 ay sonra istifadə olunur. Sahəyə 

verilməzdən 3-4 həftə əvvəl onu bel ilə çevirirlər (qarışdırırlar). 

Bu yolla hazırlanmış kompostlarda xəstəlik törədiciləri məhv 

olur. Peyin kimi kompostda hektara 15-20 ton verilməsi tövsiyə 

olunur.                            
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Cədvəl 6.9 

Peyində qida maddələrinin miqdarı  

(D.A.Korenkova görə) 
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0,54 

0,84 

0,86 

0,59 

0,62 
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0,15 
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0,09 

0,28 

0,58 

0,47 
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0,88 

0,59 
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22,6 

28,0 
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22,3 
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65,0 
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49,0 
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19 
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Lil kompostu. Onu hazırlamaq üçün tələb olunan 

kompostun    miqdarından asılı olaraq 0,5 və ya bir hektar sahə 

seçilir və 30-40 sm hündürlüyündə lil tökülüb, üzərini 

hamarladıqdan sonra 20 sm qalınlığında peyin, 20-40 sm kənd 

təsərrüfatı və sənaye (saman, quzapayı, ipəkçilik, balıqçılıq, 

şərabçılıq, meyvə-tərvəzçilik üzrə konserv zavodlarının) 

tullantıları əlavə olunur. Bundan sonra üzərinə 10-15sm toz ha-

lında superfosfat, 3-5 sm kalium gübrələri və torpağın 

şorakətlilik dərəcəsindən asılı olaraq 3-6 sm qalınlığında gips 

tökülərək, texniki vasitələrlə yaxşı qarışdırılır.Sonra həmin kütlə 

nəmləndirilir və örtülür. Bu üsulla hazırlanmış kompostlardan 3-

4 ay keçdikdən sonra istifadə edilir. 

Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, bu qaydada 

hazırlanmış kompostlardan 3-5 ton istifadə olunduqda onun 

səmərəsi hər hektara 25-30 ton peyinin verilməsinə bərabərdir. 

Deməli, kompostlama yerli üzvi gübrə toplanmasının 

mühüm yollarından biridir. Bu hər hansı bir üzvi gübrə (peyin, 

peyin şirəsi) çürüdükdə qidalı maddələri saxlamaq və başqa 
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gübrələrdə olan qida elementlərinin bitkilər tərəfindən 

mənimsənilməsini yaxşılaşdırmaq üçün zəruri bir tədbirdir. 

YaĢıl gübrə torpağı üzvi maddə ilə və azotla 

zənginləşdirmək üçün şumlama zamanı çevrilib basdırılan təzə 

bitki kütləsidir. Üzvi gübrə kimi yaşıl gübrə də  torpağın 

xassələrinə və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına 

müsbət təsir göstərir. Yaşıl gübrənin özünə xas olan bəzi 

spesifik xüsusiyyətləri vardır. Onun tətbiqi zamanı torpağın şum 

qatında həm azot, həmdə başqa qida maddələri toplanır. Bu 

maddələr vegetasiya dövrü bitki kökləri tərəfindən həm şum 

qatından, həm də daha dərin qatlardan götürülür. Bu qayda ilə 

götürülən elementlər torpağın aşağı qatlarından  yuxarı qatlarına 

köçürülür. 

Peyin çatışmadıqda yaşıl gübrə müəyyən dərəcədə onu 

əvəz edə bilir. Onun tərkibində təxminən, hətta ondan daha artıq 

peyində olduğu qədər azot olur. Deməli, bu gübrələr azotla 

zəngin olan üzvi qalıqlardan ibarətdir. Bu gübrələr torpağın 

turşuluğunu bir qədər aşağı salır, torpağın buferliliyini, udma 

həcmini, rütubət tutumunu, su keçirmə qabiliyyətini artırır, onun 

strukturunu yaxşılaşdırır, torpağın fiziki və fiziki-kimyəvi  

xassələrinə müsbət təsir göstərir. 

Respublikanın pambıqçılıq bölgələrində, peyin çatışmayan 

rayonlarında yaşıl gübrələrin əhəmiyyəti çox böyükdür. Yaşıl 

gübrə kimi əkilən sideratlar su-fiziki xassələri pis olan 

torpaqlarda daha geniş tətbiq edilməlidir. 

Pambıqçılıq bölgələrində siderat bitkiləri kimi payızlıq 

noxud, dənli bitkilərlə şabdarı qarışıq əkdikdə onu payız yaxud 

yazda çevirib becərdikdə çox yaxşı nəticə verir. Belə ki,ondan 

sonra əkilən pambıq bitkisinin məhsulu, lif çıxımı artıq olmaqla 

yanaşı, lifin keyfiyyəti də yüksək olur. 

Bir illik paxlalı bitkilər (aralıq bitki) hektarda 100-350 

sentner yaşıl kütlə toplaya bilir. Onun da tərkibində 50-140 kq-a 

qədər azot, 20-50 kq fosfor, 40-80 kq kalium vardır. Aralıq 

bitkilər qış qabağı məhsul yığıldıqdan sonra quzapayından 

təmizlənərək malalanır və aralıq bitkiləri əkilir. Vegetasiya 

müddətində hektara 100 kq azot verilib, 2-3 dəfə suvarılır. 
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Yazda yerüstü hissə biçilərək yem kimi heyvanlara verilir. 

Əkilən bitkinin kökü və gövdənin qalığı üzvi gübrə kimi istifadə 

olunur. 

Əgər aralıq bitki kimi qarğıdalı əkilmişsə yayda qarğıdalı 

yığıldıqdan sonra noxud əkilir. Alınan yaşıl kütlə növbəti ilin 

paüız əkini üçün üzvi gübrə kimi şumlanaraq torpağa qarışdırılır. 

Pambıq əkinləri üçün aralıq bitkilər hər il qumlu, daşlı və s. 

torpaqlarda səpilir. Orta və ağır qranulometrik tərkibli 

torpaqlarda aralıq bitkilərin əkilməsi çətindir. Çünki, həmin 

sahələrdə səpilmiş pambıq toxumlarından tam çıxış almaq 

mümkün olmur. Əgər təsərrüfatın yemə ehtiyacı varsa, o zaman, 

sideratın yaşıl hissəsindən yem kimi istifadə edib, kök və kök 

boğazını torpağa basdırmaq olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yaşıl gübrə kimi bitkinin bütün 

hissələrini kökləri ilə birlikdə çevirib basdırdıqda alınan məhsul 

artımı daha yüksək olur. 

Əgər təsərrüfatlarda siderat bitkilərinin təkcə kök və kök 

boğazı şumlanıb torpağa basdırılarsa, o zaman hər hektara əlavə 

olaraq  40-50 kq azot gübrəsi  vermək lazımdır. 

Yaşıl gübrənin səmərəliliyi sideratın məhsulundan asılıdır. 

Siderat nə qədər çox olarsa və torpağa nə qədər çox yaşıl kütlə 

basdırılsa, yaşıl gübrənin bilavasitə təsiri və sonrakı təsiri bir o 

qədər güclü olar. 

Sideratın torpaqda çürümə sürəti onun basdırılma 

dərinliyindən, torpağın qranulometrik  tərkibindən və 

rütubətindən, sideratın yaşından və s.asılıdır. 

Torpaqda yaşıl gübrənin çürüməsini yavaşıtmaq üçün 

sideratları olduqca gec və dərinə basdırırlar, çürüməni 

sürətləndirmək üçün isə yaşıl gübrəni dayaz və erkən 

müddətlərdə basdırılmalıdır. Yaşıl gübrəyə kiçik dozada at 

peyini və ya nəcis qatılması çürüməni sürətləndirir.   

Gübrə normalarının müəyyən olunması. Mədəni 

pambıq bitkisi birillik olmaqla böyük yerüstü kütlə əmələ gətirir. 

Bunun üçün o,  torpaqdan çoxlu miqdarda qida maddələri alır. 

Ona görə də çiyid cücərəndən məhsul yetişənədək düzgün  

qidalanmalıdır. 
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Bitkinin qidalanması üçün illik azot, fosfor və kalium 

gübrələrinin verilməsi bir neçə amillərdən asılıdır: 

planlaşdırılmış məhsuldan, torpağın tərkibindən, onun 

mədəniləşmə dərəcəsindən, münbitliyindən, aqrotexniki 

səviyyəsindən, su təminatından və s. 

Müəyyən edilmişdir ki, pambıq bitkisi ilk inkişaf dövründə 

azot və fosfora daha çox tələbkardır.Bitkinin tərkibində olan 

azot, fosfor, kalium və digər elementlərin miqdarı onun 

yaşından, sortundan və qidalanma şəraitindən asılıdır. 

Aparılan tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, bitkidə azot 

və fosforun  miqdarı qönçələmə fazasınadək çox olur. Sonra isə 

azalmağa başlayır, yetişmə dövründə minimuma çatır. Bitkidə 

ən az azot və fosfor mahlıcda, ən çox yarpaqda toplanır. 

Vegetasiyanın sonunda istər azot, istərsə də fosfor yarpaq, 

gövdə və qərzəkdən çox çiyiddə toplanır. 

Bitkinin boy və inkişafından, məhsulun miqdarından asılı 

olaraq pambıq bitkisi torpaqdan müxtəlif miqdarda qida 

maddələri alır. 

Orta hesabla bir ton xam pambıq yerüstü kütləsi ilə 

birlikdə torpaqdan ortalifli sortlar 50 kq azot, 15 kq fosfor, 50 kq 

kalium aparır. Zəriflifli sortlar isə bundan 25-30% çox qida 

maddələri aparır. Bu isə onların kollarının daha güclü olması ilə 

izah olunur. 

Məlumdur ki, yüksək məhsulun alınması üçün torpaqdan 

çıxarılan qida maddələrinin miqdarı artıq olur. Belə ki, məhsulla 

çıxarılan qida maddələri arasındakı korrelyasiya dəyişir. İqtisadi 

cəhətdən məhsul artımını təmin edən elementlərin normasını 

müəyyən etmək çox vacibdir. Karbonatlı torpaqlarda azot 

həmişə minimal olur. Bu hesablama yolu ilə aşağıdakı düsturla 

təyin edilir: 

 

   
           

  
 

 

burada:   K-azotun illik norması, kq; 

         a-planlaşdırılmış xam pambıq məhsulu, s/ha; 
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         b-xam pambıq məhsulu, torpaq münbitliyi hesabına 

və erkən yazda verilmiş gübrənin təsirindən məhsul (hektarda 

30,30-40 sentner və 40 sentnerdən çox olduqda müvafiq olaraq 

10; 12,5; 15 s/ha); 

         5-azot çıxmışdır, 1 sentner xam pambıq məhsuluna 1 

kq; 

        100-əmsal; 

         50-gübrədən azotun istifadə əmsalı,%. 

Düsturda hesablama apardıqda aşağıdakı şəkli alır: 

K= (a - b) · 10 

Boz torpaqlarda xam pambıq məhsulu hektarda 40 sentner 

olduqda azotun illik norması aşağıdakı kimi olacaqdır: 

K=(40-15) ·10 = 250 kq/ha 

Fosfor və kaliumun illik normasını azotda olduğu kimi 

N:P:K nisbətlərinə uyğun, torpaq fərqi nəzərə alınmaqla 

hesablanmalıdır. Belə ki, köhnə pambıq sahəsində avtomorf 

torpaqdarda (boz, açıq-çəmən, gilli ) N:P:K ən yaxşı nisbəti 

1:0,7:0,5, hidromorf torpaqlarda (tünd-çəmən, çəmən-bataqlıq) 

isə 1:0,8:0,6 hesab olunur. 

Əgər boz torpaqlarda hektardan 40 sentner xam pambıq 

məhsulu üçün azotun illik norması hektara 250 kq 

hesablanmışdırsa, o zaman yuxarıda göstərilən nisbətlərə uyğun 

olaraq bu torpaqlara fosforun illik norması 175 kq, kaliumun isə 

125 kq  olduğu müəyyən edilir. 

Ayrı-ayrı gübrələrin səmərəliliyinə torpaq böyük təsir 

göstərir. Tünd-çəmən, xüsusilədə çəmən-bataqlıq torpaqları boz 

və boz-çəmən torpaqlarla müqayisədə azotun mütəhərrik 

formaları ilə bir qədər yaxşı, fosfor və kaliumla pis təmin 

olunmuşlar. Ona görə də məhsuldarlığı  planlaşdırarkən bunları 

nəzərə almaq lazımdır. 

Yeni mənimsənilən torpaqlar azot və fosforla zəngin 

olduğu üçün birinci 3-4 il N:P ən yaxşı nisbəti 1:1, çəmən, 

çəmən-bataqlıq  torpaqlarda isə 1:1,5 hesab olunur. 
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Çınqıl təbəqəsi olan yüngül torpaqlarda humus zəif 

olmaqla onlarda azot, kalium çatışmamazlığı olur. Ona görə də 

gözlənilən məhsulu almaq üçün bu torpaqlara azot və kaliumu 

çox, fosforu isə az vermək lazımdır. 

Qida elementlərinin nisbətinə yonca yaxud siderat 

bitkilərinin əkilməsi çox müsbət təsir edir. Belə ki, torpaq üzvi 

maddə və azotla zənginləşir, onun fiziki xassələri yaxşılaşır, 

eyni zamanda torpaqdan böyük miqdarda kalium çıxarır. Ona 

görə də yonca sahəsini birinci, ikinci il çevirib yerinə pambıq 

əkdikdə bitki fosfor və kaliuma həssas olur. 

Boz, boz-çəmən, açıq-çəmən, çəmən-gil torpaqlarda yonca 

əkinin birinci və ikinci ilindən sonra azotun illik norması hektara 

100-150 kq, 100-120 kq,150-180 kq, fosfor gübrəsi isə azot 

normasına bərabər və yaxud bir qədər yüksək olmalıdır. 

Kaliumun norması isə pambıq səpini üçün azota bərabərdir 

(120-130 kq/ha-dan artıq olmamalıdır). Yoncalıqların şumlanma 

ili uzandıqca həmin sahələrdə əkilən pambıq  hesabına torpaqda 

qida maddələrinin miqdarı azalır. Ona görədə bitkilərin azota 

həssaslığı artır, fosfora isə azalır. Yonca sahələrinin şumlanma-

sının 3-cü və 4-cü ili azotun fosfora nisbəti təxminən 1:1 və az 

olur və 5-6-cı il isə aqrofon köhnə şum hesab olunur, azot 

fosforu üstələyir, yəni nisbət N:P:K =1:0,7:0,5 olur. 

Gübrə normaları torpağın münbitliyindən asılı olaraq 

müəyyən edilir. Ona görə də respublikamızda torpaqların qida 

maddələri ilə təmin olunma qradasiyasındankı (dərəcəsi) fosfor 

və kaliumun mütəhərrik formalarının göstəricilərinə fikir 

vermək lazımdır (cədvəl 6.10). 
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Cədvəl 6.10 

Respublikamızda qəbul edilmiş qradasiyaya görə torpaqların 

fosfor və kaliumla təmin olunma dərəcəsi 

(Güləhmədov Ə.N., Axundov F.H., İbrahimov S.Z., 1981) 
Torpağın fosfor 

və kaliumla təmin 

olunma dərəcəsi 

          Torpaqda, mq/kq  

Fosfor kalium 

Çox zəif 

Zəif 

Orta 

Yüksək 

15-dək 

15-30 

30-45 

45-dən yuxarı 

150-dək 

150-300 

300-450 

450-dən yuxarı 

Gübrələrin səmərəliliyi tətbiq olunan aqrotexnikadan asılı-

dır. Yüksək aqrotexniki fonda az gübrə tətbiq etməklə 

pambıqdan bol məhsul almaq olar. Aşağı aqrotexnikada isə 

artırılmış normalarda gübrələrin verilməsi artım vermir. 

Gübrələrin səmərəliliyinə əsasən aqrotexniki tədbirlər və 

torpağın meliorativ vəziyyəti daha çox təsir göstərir (xüsusilə 

şoran sahələrdə). Yuyulmamış şoran torpaqlarda adətən məhsul 

az olur, gübrələrin təsiri isə çox zəif olur. 

Gübrələrin verilmə müddətləri və üsulları. Gübrələrin 

səmərəliliyinə onun formalarının düzgün seçilməsi, verilmə 

müddəti və üsullarının böyük təsiri vardır. 

Verilmə müddətlərini təyin edərkən bitkinin qida 

elementlərinə təlabatı, torpağın qida maddələri ilə təmin olunma 

dərəcəsi aydınlaşdırıldıqdan sonra veriləcək gübrələr haqqında 

fikir söyləmək olar. Bitkilərin qida elementlərinə təlabatı 

vegetasiya boyu dəyişir. Bitkinin ilk inkişaf dövründə azota, 

fosfora ehtiyacı olur. Qönçələmə dövründə fosfora olan təlabatı 

kəskin azalır, azota və kaliuma isə  artır. Ona görə də qönçələmə 

dövründə bitkiyə mütləq azot, yüksək məhsul almaq üçün 

kalium gübrəsi də verilməlidir. 

Çiçəkləmə-barəmələgətirmə dövründə bitkinin azota və 

fosfora təlabatı çox olur. Azotun istənilən forması torpağa 

verilən kimi tez mütəhərrik formaya (nitrata) çevrilərək 

asanlıqla yuyulur. Bu xüsusiyyətinə görə azot gübrəsini şum 

altına vermək tövsiyə olunmur. 
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Yuyulmamış və az drenləşmiş torpaqlarda azot gübrəsinin  

ammonium sulfat formasını şum altına vermək tövsiyə olunur. 

Səpinə qədər azot ammonium şorası (NH4NO3), sidik cövhəri və 

(karbamid) ammonium sulfat formasında verilir 

Azotdan fərqli olaraq fosfor gübrəsi özünü başqa cür aparır. 

Fosfor gübrəsi torpağa verildikdən dərhal sonra o, suda həll 

olunmayan birləşməyə çevrilir. Ona görə də fosfor gübrəsinin 

illik normasının 60-70%-i əsas şum altına vermək səmərəlidir. 

Şorlaşmış və zəif şorlaşmış torpaqlarda isə illik normanın 50%-i 

verilə bilər. Fosforun qalan 30-40%-i isə səpin zamanı  və 

çiçəkləmənin əvvəlində yemləmə şəklində verilir. 

Azot gübrəsinin illik normasının 25-50%-i səpinqabağı be-

cərmədə, qalan hissəsi isə (25-50%) 2-3 dəfəyə yemləmə şək-

lində (2-3 əsl yarpaq əmələ gəldikdə, qönçələmə və çiçəkləmə 

dövrü) verilir. 

Hektara 50 kq normada kalium gübrəsi şum altına verilir. 

Kaliumun illik norması az olarsa, onu qönçələmənin əvvəlində 

yemləmə şəklində vermək lazımdır. Səpin zamanı hektara 20-40 

kq fosfor, 10-15 kq  azot gübrəsini birlikdə vermək daha 

səmərəlidir. 

Şoran torpaqlarda fosfor və kalium gübrələri şum altına 

deyil, yazda payız yumalarından sonra verilməlidir. Bu və ya 

digər müddətlərdə gübrələrin tətbiqi ya lokal 

(məhdudlaşdırılmış) ya da səpələmə üsulu ilə verilə bilər. 

Gübrələr bütün sahə boyu şum dərinliyinə verilir. Gübrə ön 

kotancıqlı və ön kotancıqsız gübrə səpənlərin  köməyi ilə lokal 

qaydada da vermək olar. 

Son zamanlar iki yaruslu kotanlardan istifadə olunur. 

Onların vasitəsi ilə gübrələr 0-15; 15-30 yaxud 0-20; 20-40 sm 

dərinliyinə basdırılır. Bu qaydada basdırılan fosfor gübrələri ön 

kotancıqlı kotanla 0-30 sm dərinliyə basdırılan gübrələrdən 

fərqli olaraq məhsuldarlığı 2,1 sentner artırır. 

Gübrələrin səpinə qədər şuma verilməsi çox böyük marağa 

səbəb olmuşdur. Azot gübrəsinin mütəhərrikliyini nəzərə alaraq 

onu torpağa torpaqüstü maşınlarla, yaxud təyyarə ilə vermək, 
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sonra isə səpinqabağı becərmədə onu istənilən alətlə torpağa 

basdırmaq olar. 

Bu dövrdə fosfor gübrəsini daha dərinə çizel yaxud diskli 

mala ilə basdırırlar .Basdırılma dərinliyi 12 sm-dən az 

olmamalıdır. Gübrəni torpağa səpinə qədər verdikdə xeyli 

yüksək xam pambıq məhsulu əldə edilir. Çizellə verilmiş gübrə 

səpənlərdən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. 

Səpin apararkən mineral gübrələrin verilməsi bitki 

qidalandırıcı kultivatorun qarşısındakı bölmələrin köməyi ilə 

həyata keçirilir ki, onlar da səpən aparatdan asılıdır. Gübrəni 

cərgənin kənarından 8-10 sm və torpaq səthindən 10-12sm də-

rinliyə verrmək lazımdır. Gübrələrin daha dayaz verilməsi cü-

cərtilərin ondan istifadəsini çətinləşdirir. 

Pambıq bitkisinə yemləmə gübrəsinin verilməsini suvarma 

şırımlarını çəkən kultivasiya ilə eyni vaxtda həyata keçirmək 

olar. Yemləmələrin səmərəliliyi gübrələrin verilmə 

dərinliyindən asılıdır. Birinci erkən yemləmə (2-3 əsl yarpaq 

fazasında) bitki yerləşən cərgəyə 15-18 sm, ikinci yemləmə 

(qönçələmədə) cərgənin kənarından 20-22 sm, çiçəkləmə 

dövründə isə cərgəaralarının ortasına, suvarma şırımının dibin-

dən 5 sm aşağı verilir. 

Gübrələrin səmərəliliyi bitkilərin nəmliklə təmin olunma-

sından asılı olduğunu nəzərə almaqla yemləmələri suvarmalarla 

uyğunlaşdırdırmaq lazımdır. Bu zaman məhsul vahidinə su və 

qida maddələrinin məsarifi aşağı düşür.    

Ucvurma. Ucvurma pambıq kolunun formalaşmasında və 

bar orqanlarının yaranmasına, eləcə də barəmələgəlməsini 

yüksəltməyə təsir edən ən əsas tədbirlərdən biridir. 

Ucvurma əsas gövdənin və monopodial budaqların boy 

tumurcuqlarının qoparılmasıdır. Ucvurmanın mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, qida maddələri əsas etibarı ilə simpodial 

budaqlardan çox boy nöqtəsinə daxil olduğu üçün onu 

qoparmaqla qidanı və toplanma ehtiyatını ən çox bar orqanları 

əmələ gələn zona daxilində bölüşdürməkdir. 
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Bu əməliyyat öz vaxtında, xüsusi məharətlə aparılarsa 

nəinki qozaların sayı artar, hətta onların yetişməsi tezləşər, eləcə 

də məhsuldarlıq yüksələr, xüsusilə şaxtaya qədər tez yetişər. 

Müəyyən olunmuşdur ki, ucvurma nəticəsində ortalifli 

pambıqlarda 1-2ədəd, zərifliflilərdə isə hətta 4-ə qədər qoza arta 

bilər. Bir qozada xam pambığın çəkisi 0,2-0,5 qram artır, 

yetişmə isə 3-10 gün tezləşir. 

Ucvurmanın aparılması qrunt sularının səviyyəsi yaxında 

olan torpaqlarda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, bu şəraitdə 

bitkilər güclü inkişaf edərək barəmələgəlməsi gecikmiş olur. 

Ucvurma pambıq kollarının formalaşmasına, yatmaya 

davamlı olmasına və onların maşınla yığılması təlabatına uyğun 

aparılır. 

Ucvurmanın aparılma müddəti. AzETPİ-də aparılan təc-

rübələr göstərir ki, vaxtında aparılmış ucvurma xam pambıq 

məhsulunu 5,2 s/ha artırır. Vaxtından əvvəl aparılmış ucvurma 

məhsulun toplanmasına mənfi təsir göstərir. Ucvurmanın 

optimal müddətinin seçilməsi məhsulun toplanmasında, onun tez 

və keyfiyyətli yetişməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Hazırda ucvurmanın aparılmasını əksər hallarda iki 

göstərici ilə müəyyən edirlər: təqvim müddətləri və simpodial 

budaqların miqdarı ilə. Bir qayda olaraq, ortalifli pambıqlarda 

ucvurmanın optimal müddəti orta münbit torpaqlarda kol 

üzərində 13-14, yüksək məhsuldar torpaqlarda isə 15-17 meyvə 

budağı əmələ gəldikdə aparmaq lazımdır. Bu da təqvim vaxtı ilə 

iyulun 15-20, qurtaracağı isə 5 avqusta təsadüf edir. Cənub 

rayonlarda 10 avqusta qədər ucvurmanı aparmaq olar. Zəriflifli 

pambıqlarda hədsiz budaqlanmaya malik olan sortlarda 20-25 

iyulda başlamalı, 10 avqusta qədər başa çatdırmalı; orta münbit 

torpaqlarda «sıfır» tipli pambıqlarda 18-19, yüksək münbit 

torpaqlarda isə 20-22 bar buğumu olduqda aparılmalıdır. 

Ucvurmanı birinci növbədə güclü inkişaf etmiş bitkilərdə 

və sıx səpinlərdə aparmaq vacibdir. Bu tədbiri erkən, yəni 

iyunda, yaxud iyul ayının birinci dekadasında apardıqda kolun 

zahiri görünüşünə, xüsusilə əlavə boy budaqlarının əmələ 
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gəlməsinə mənfi təsir göstərir. Nəticədə məhsuldarlıq aşağı 

düşür, qozaların yetişmə tempi zəifləyir. 

Alçaq boylu və zəif inkişaf etmiş bitkilərdə,  meyvə 

budaqları 9-10-dan çox olmayan sahələrdə ucvurma aparmaq 

olar. 

Ucvurmanın müddətini təyin etdikdə ilk növbədə bitkinin 

inkişaf vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Ona görə də, təqvim müd-

dətinə həmişə ciddi istinad etmək düzgün olmazdı. 

Ucvurmanın üsulları. Pambığın bir çox ucvurma üsulları 

vardır. Onlardan  aşağıdakılar tövsiyə edilir: 

-əsas gövdənin yalnız yuxarı hissəsinin qoparılmamsı; 

-əsas gövdənin yuxarı hissəsinin və yan boy budaqlarının 

eyni vaxtda qoparılması (şəkil 45); 

-əsas gövdənin ucunun vurulmasına 7-10 gün qalmış, yan 

boy budaqlarının ucunun vurulması; 

-yan boy budaqlarının vurulmasından 7-10 gün sonra, əsas 

gövdənin ucunun vurulması; 

-çiçəkləməyə qədər yan budaqların  qoparılması (ləğv edil-

məsi) və kütləvi çiçəkləmədə əsas gövdənin boy tumurcuğunun 

qoparılması. 

 

                      
 
                              Şəkil 45. Pambıq kolunun ucvurması 
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Bu üsulların hər birinin öz müsbət xüsusiyyətləri vardır. 

İstehsalat şəraitində yan boy budaqları ilə əsas gövdənin boy 

tumurcuğunun eyni vaxtda ucunun vurulmasına üstünlük verilir. 

Onun həyata keçirilməsi  üçün xüsusi alətlər hazırlanmışdır. 

Hazırda istifadə edilən ЧВX-4 aqreqatı kultivatora 

qondarılır, bir gedişdə ucvurma vəeyni zamanda cərgəarası 

torpaq yumşaldılır. 

Ucvurma maşınlarının məhsuldarlığı saatda 1,5 hektara qə-

dərdir. O,25-30 adamın işini əvəz edir. 

Bu alət bitkinin əsas gövdəsindəki boy nöqtəsini 65-100 

sm hündürlükdə kəsə bilir. Əgər kəsiyi bundan aşağı etmək 

lazım gələrsə,o zaman əlavə alçaldıcı qoşulmalı və yaxud 

nizamlayıcı bıçaqları sahədə olan kolların orta hündürlüyünə 

uyğun düzəldilməlidir. 

Birinci ucvurmada boylarının alçaqlığına görə ucları vurul-

mayan kollar 7-10 gündən sonra təkrar işlənmədə vurulacaqdır. 

Əsas gövdənin boy nöqtəsini kəsmək üçün traktorçu hidro-

ötürücünün qaldırıb-salmaqla xüsusi qurğu vasitəsi ilə 

nizamlayır. 
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Vll FƏSĠL. PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN  

ZƏRƏRVERĠCĠLƏRĠ VƏ XƏSTƏLĠKLƏRĠ   

 

        7.1. Pambıq bitkisinin zərərvericiləri  
 

Məlumdur ki, mədəni bitkilər yabanı bitkilərdən çox zərər-

vericilərin təsirinə məruz qalırlar. Çox böyük ərazilərdə eyni 

növün bitkiləri   əkildikdə onlarla qidalanan orqanizmlər üçün 

hədsiz qida ehtiyatı yaranır. Bu orqanizmlərin təbii düşmənləri 

əlverişsiz şəraitə düşərək digər bitkilərdə gizlənirlər. Digər 

bitkilərin xəstəlik və zərərvericiləri ilə müqayisədə pambıq 

bitkisinin xəstəlik və zərərvericiləri daha çoxdur. Azərbaycanın 

pambıqçılıq bölgələrinin torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi 

xəstəlik və zərərvericilərin yaranmasına əlverişli şərait yaradır. 

Dünyada qeydə alınmış pambıq zərərvericilərinin sayı 700, 

Azərbaycanda isə 177 növ qeydə alınmışdır. Bu həşəratlardan 

bir neçəsi kənd təsərrüfatında məlum olan ən təhlükəli 

zərərverici sayılır. Onlar hər il pambıq əkinlərində pambıq 

itkisinə səbəb olacaq ziyanlıq verirlər. 

Belə itkilərin dəyəri yüz milyonlarla ifadə olunur. 

Müəyyən edilmişdir ki, belə ziyanverici həşəratlar içərisində ən 

təhlükəlisi pambıq sovkasıdır. Bundan başqa mənənə, tripsdə 

pambıq bitkisinn təhlükəli zərərvericiləri hesab olunur. 

Naxçıvan MR-də yayılmış əməköməci güvəsi karantin zə-

rərvericisidir və pambıq əkinlərinə ziyan verməklə 

məhsuldarlığı aşağı salır. Aşağıda pambığın daha çox yayılmış 

zərərverici həşəratları və xəstəlikləri ilə tanış olacağıq. Onların 

təsiri cücərtilər torpaq səthinə çıxdıqdan sonra başlayır. Pambıq 

bitkisi həşəratları özündən ifraz etdiyi (ballıqlardan) şirin maye 

ilə cəlb edir. 

Vertisillium soluxması, hommoz, kök çürümə və s. 

xəstəliklər Azərbaycanın pambıq əkinlərinə müxtəlif dərəcədə 

zərər vuran əsas xəstəliklərdəndir. 
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Pambıq sovkası. Azərbaycanın pambıqçılıq bölgələrinin 

əksəriyyətində yayılmışdır. Çox yayıldığı illərdə pambığın 

məhsuldarlığını 35-40% aşağı salır. 

Çoxillik təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda 

pambığa müəyyən dərəcədə 22 növ sovka zərər verir. Bunlardan 

14 növü pambığın cücərti və ləpəyarpaqlarına, 8 növü isə 

yarpaqlara və bar orqanlarına zərər vururlar. Bar orqanlarına 

zərər verən 8 növ sovka içərisində ən təhlükəlisi və çox zərər 

verəni pambıq sovkasıdır. 

Pambıq sovkasının kəpənəyi yazda orta temperatur +18,0-

20,0
o 

C olduqda uçurlar və bu uçuş bütün vegetasiya 

müddətində arası kəsilmədən davam edir. Bu sovka 

Azərbaycanda 3-4 nəsil verir, nəsillər bir qayda olaraq bir-

birinin içərisində əmələ gəlir. Torpaqda qışladıqdan sonra 

aprelin axırı, mayın əvvəlində sovkanın puplarından kəpənəklər 

çıxıb uçur. Bunların birinci nəsli adətən alaq otlarının üzərindən 

keçir. Ancaq son illər müəyyən edilmişdir ki, sovkanın birinci 

nəsli mayın üçüncü dekadasında 18,7
o 

C, nəmlik isə 70% olduq-

da noxud, qarğıdalı pomidor və s. bitkilərdə inkişaf etməyə can 

atır (şəkil 46). 

İkinci nəslin yumurta qoyması 18-29 iyunda orta 

temperatur 22,0-25,0
o 

C, orta nəmlik isə 54,0-81,0% olduqda 

başlayır. Üçüncü nəslin yumurta qoyması 12-25 iyulda, 

dördüncü nəslin yumurta qoyması avqustun axırından sentyabrın 

əvvəlinə kimi müşahidə olunur. Dişi fərdlər generativ orqanlara, 

nadir hallarda isə yarpaqların üzərinə yumurtaları bir-bir 

qoyurlar. Bir dişi fərd mövsüm ərzində 400-600 və hətta daha 

çox yumurta qoya bilir. Qönçələmə fazasından başlayaraq yu-

murta qoyulur, tırtılları 2-3 həftədə inkişaf edərək 6 süfrə yaşı 

keçirirlər. 
Yumurta qoyulan yerdən kiçik tırtıllar açıq qidalanaraq inkişaf 

edir. İkinci qabıq dəyişmədən sonra onlar içəri soxularaq qönçələri, çi-

çəkləri və qozaları yeyirlər. Tırtılllar pupa çevrilmək üçün torpaq sət-

hindən içəriyə doğru 4-8 sm dərinlikdə yol açırlar. Həmin yuvada tır-

tıllar pupa, 12-14 gündən sonra isə  kəpənəyə çevrilərək  həmin yol-

dan torpaq səthinə çıxır. Zədələnmiş qönçə, çiçək və qozalar tökülür. 
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 Kəpənəklərin uçuş müddətinin uzun və ya qısa olması 

qışlamış pupların fizioloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Belə ki, 

qışlayan pupların Içərisində diapauza (pup və süfrə dövründə 

inkişafı müvəqqəti dayandırma) baş verir. Bu proses pupun 

inkişafı üçün əlverişli şərait olmadıqda baş verir. 

 

 
 

Şəkil 46. Gəmirici ziyanvericilər: 1.payız sovkası: a-kəpənək; b-

zədələnmiş ləpəyarpağı; c-pup; ç-tırtıl; 2.pambıq sovkası və ya qoza qurdu: 

a-kəpənək; b-qozanı zədələyən tırtıl; c-pup; ç-zədələnmiş qönçələr; 

3.karadrina: a-kəpənək; b-pup; c-tırtıl; ç-zədələnmiş qoza; d-zədələnmiş 

yarpaq; 4.çəyirtkələr: a-Mərakeş çəyirtkəsi; b-Asiya çəyirtkəsi. 

Müəyyən edilmişdir ki, tırtıl qışlamaya nə qədər gec 

gedirsə, qışlayanda bir o, qədər çox məhv olur. Buna görə də 

qışlamaya erkən gedən sovkaların puplarından çıxan kəpənəklər 

daha çox yumurta qoyurlar. 
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Pupların bir qismi qışda temperaturun kəskin dəyişməsi və 

torpaqda rütubətin artması və s. səbəblərdən məhv olur. Bu 

zaman diapauza keçirən puplar daha çox məhv olurlar. Qışlayan 

puplar içərisində ləng inkişaf edənləri olduğundan bundan çıxan 

kəpənəklərin yumurta qoyma müddəti, yəni birinci nəslin 

başlanğıcı, qönçələmə fazasına düşür. Deməli, ləng inkişaf edən 

pupların qışlayanı nə qədər çox olarsa, birinci nəsildə pambığa 

daha çox tırtıl yayılacaq və beləliklədə həmin mövsümdə sovka 

geniş yayılacaqdır. Buna görə də sovkanın qışlayan puplarının 

məhv edilməsi bu təhlükəli zərərverici ilə mübarizədə həlledici 

mərhələ hesab edilir. Müəyyən edilmişdir ki, qışlayan pupların 

1-10%-nin torpaqda salamat qalması, yayda sovkanın pambığı 

daha çox məhv etməsi üçün kifayət edir. 

Məhz buna görə də pambıq altından çıxmış torpağın 

saflaşması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sovkaya qarşı 

mübarzəyə aqrotexniki, mexaniki, kimyəvi və bioloji mübarizə 

tədbirləri daxildir. Kimyəvi mübarizə tətbiq etmək üçün 

həşəratın yaşayış tərzi dərindən öyrənilməlidir. Belə ki, 

sovkanın tırtılları əmələ gələn kimi, özlərini bitkinin müxtəlif 

yerlərinə (qönçə, çiçək, tumurcuq, təpə nöqtəsində yarpaq bü-

kümləri və s.) soxaraq, qapalı həyata keçirlər. Bu baxımdan 

kimyəvi mübarizənin yaxşı nəticə verməsi üçün hər nəslə qarşı 

kütləvi yumurta qoymadan başlayaraq, lazım gəldikdə isə 

təkrarən 6-7 gündən bir mübarizə tədbiri görülməlidir. Hər 100 

bitkidən 8-10-da yumurta tapıldıqda əkinlər dərmanlanmalıdır. 

Bəzi alimlər isə belə hesab edirlər ki, dərmanlama vaxtı təyin 

etdikdə  bar orqanlarında yumurtanın tırtıla çevrildiyi dövr əsas 

götürülməlidir. Yəni tırtıl əsas bu üzvlərdə olur. Bu yolla 

yoxlanılmış 100 bar orqanının 5%-də tırtıl tapıldıqda əkinlər 

dərmanlanmalıdır. Pambıq sovkası ilə mübarizədə hazırda mövcud 

olan preparatlardan istifadə olunur. 
Sovkanın üçüncü nəslinin inkişafı qozaların açılması dövrünə tə-

sadüf edir. Bu zaman aparılan defolyasiya zərərvericilərin əksəriyyəti-

ni məhv edir. 

Sovkaya qarşı kimyəvi mübarizə yalnız zərərverici ilə 

yoluxmuş sahələrdə aparılması məqsədəuyğundur. Sovkaya 

qarşı mübarizə yalnız pambıq sahələrində deyil, həmin 



397 

 

zərərvericini cəlb edən qarğıdalı,  pomidor, noxud və s. bitki 

əkinlərində də mübarizə aparıldıqda pambıq tarlasındakı 

mübarizə tədbiri daha səmərəli olur. 

 AzETPİ-də mərhum professor M.H.İsmayılov pambıq 

sovkasına qarşı bioloji mübarizə üsulunu işləmişdir. Müəllif  

pambıq sovkasının  tüfeyli həşəratı sayılan trixoqram və 

habrobrakonu çoxaldaraq müxtəlif vaxtlarda pambıq əkinlərinə 

buraxmışdır. Müəllif  üç müxtəlif variantda 5 gün intervalla 5 

dəfə, 3 gün intervalla 5 dəfə nəzarət tətbiq edərək yüksək 

nəticələr əldə etmişdir. 

Analoji nəticələr habrobrakonun tətbiqindəndə alınmışdır. 

1969-cu ildən isə AzETPİ-də S.Fərəcova trixoqramın yerli 

formasını taparaq Mərkəzi Təcrübə bazasında bioloji mübarizə 

üsulunu  tətbiq etmişdir. Təbiətdə pambıq sovkasının tüfeyliəri 

çoxdur. Onlardan trixoqrammanı, apantelisi, antilastanı, 

habrobrakonu göstərmək  olar. Onlar təbiətdə birinci nəsildə 

pambıq sovkasının tırtıllarını 33,3%-40%, ikinci nəsildə 47,6-

50,0%, üçüncü nəsildə isə 57,1-75,0% məhv edir. 

Tor gənəciyi (çor). Tor gənəciyi Azərbaycanda çox geniş 

yayılaraq pambıq, üzüm, bostan və tərəvəz bitkilərinə 

ümumiyyətlə 100-120-ə qədər bitkiyə zərər verir.Bu zərərverici 

qışı əsasən pambıq tarlalarında, suvarma arxlarının və əkin 

sahələrinin kənarlarındakı alaq otları üzərində, tökülmüş xəzəl 

və qozaların altında və s. yerlərdə keçirirlər. Tor gənəciyi 

qışlama dövründə qidalanmır və çox şaxtaya davamlıdır. 

Tor gənəciyi erkən yazda qidalanmağa və yumurta qoymağa 

başlayır. Bizim şəraitdə 17-18-ə qədər nəsil verir. Bir nəslin tam 

inkişafı iqlim şəraitindən asılı olaraq yayda 5-8, yazda və 

payızda isə 25-32 günə qədər davam edə bilir. Yumurtasının 

inkişafı 2-9 gün, süfrəsinin 6, limfasının isə 2-7 gün çəkir. Onlar 

ilin fəsillərinə görə rənglərini dəyişirlər. Belə ki, yayda sarımtıl 

yaşıl, qışda isə qırmızı və ya narıncı rəngdə olurlar. Bir dişi tor 

gənəciyi mövsüm müddətində 25-30 gün yaşamaqla, 150 yu-

murta qoyur, erkəyi isə 22-43 gün yaşayır. 
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Bu zərərverici pambıq bitkisinin yarpaqlarını zədələyir. Zə-

dələnən hissənin üst tərəfində qaraya çalan qırmızı ləkələr əmələ 

gəlir. Zədələnmiş bitkilərin bar orqanları tökülür, nəticədə 40-

65%-ə qədər məhsul itkisi yarana bilir. 

Bu zərərverici qönçələmədən əvvəl düşərsə məhsul itkisi 

daha çox ola bilər. Zərərvericilərin təbii düşmənləri onun 

təbiətdə geniş yayılmasına yol vermirlər. Onlara yırtıcı qara 

bağacığı, adi qızıl gözü, gənəcik yeyən yırtıcı tripsi misal 

göstərmək olar. 

Gənəcik pambıq əkinlərində əsasən alaq otlarından keçdiyi 

üçün ona qarşı mübarizə alaq otlarının məhv olmasından 

başlayır. Gənəciyin sirayətləndiyi yer az olarsa, o zaman 

bitkilərin inkişafını nəzərə alaraq hektara 500-2000 l 0,5%-li 

əhəng-kükürd həlimi (ƏKH)  məhlulu çilənməlidir, yaxud 

kolloid kükürdün 1,5%-li suspenziyası ilə (hektara çilənən ƏKH 

məhlulu norması qədər) dərmanlamaq olar. 

Bu zərərvericiyə qarşı ən yaxşı nəticə bitki daxilindən təsir 

göstərən zəhərlər işlədildikdə əldə edilir. Ən çox sirayətlənmiş 

sahələrə 30%-li metilmerkaftofosla bir dəfə çiləmə apardıqda bu 

ziyanverici 95-97% məhv olur. 

Mosetam preparatı çox təhlükəli zəhərli maddə olduğu üçün, 

tor gənəciyinə qarşı fosfamiddən (roqor) istifadə edilməsi daha 

məqsədəuyğundur. Hektara 1-2 kq təsiredici maddə hesabı ilə 

çiləmək yaxşı nəticə verir. Son zamanlar tor gənəciyinə qarşı 

mübarizədə akreks (50%-li islanan toz) hektara 2 kq, yaxud 

antio (25%-li suspenziya konsentratı) 2,5 kq dərmanla 

hazırlanmış məhluldan istifadə olunur. 

Payız sovkası. Bu zərərverici pambıq əkinlərində cavan cü-

cərtilər alınan dövrdə, kütləvi surətdə zərər verə bilir. Payız 

sovkası 2 bəzi hallarda isə 3 nəsil verir. Lakin, üçüncü nəslin 

tırtılları inkişaflarını tam başa çatdırmayaraq müxtəlif yaşlarda 

qışlamaya keçib, torpağın üst qatında pup halında qalır. Yalnız 

qış soyuq keçdikdə onlar torpağın 7-8 sm dərinliyində qışlayırlar. 

Payız sovkası əsasən yonca, dənli bitkilər və alaq otları basmış 

sahələrdə çoxalırlar. Mayın əvvəllərində bu zərərvericilərin 
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kəpənəkləri birinci dəfə yoncalıqlardan uçub pambıq sahələrinə 

gəlirlər. Cavan cücərtilərin payız sovkası və digər gəmirici ağızı 

olan zərərvericilər tərəfindən zədələnməsinin qarşısını almaq üç-

ün səpindən əvvəl çiyidi 12%-li heksoxloran ilə dərmanlayırlar 

(norma 1 ton çiyidə 40 kq hesabı ilə). Bundan başqa tarlada 2-3 

m-dən bir zəhərli aldadıcı yemlər qoyulur. 

Zərərverici yumurtalarını alaq otlarının və mədəni bitkilərin 

üzərinə dağınıq halda qoyur. Kütləvi yumurta qoyma, kütləvi 

qönçələmə ilə bir vaxta düşür. 2-3 gündən sonra kəpənəklərdə 

cütləşmə başlayır və bu 15-20 gün davam edir. Bir dişi kəpənək 

öz həyatı boyu 500-dən 3000-ə qədər yumurta qoyur. Kəpənəyin 

yumurta qoyması 15-18 gün çəkir. Yumurtalar tək-tək qoyulur. 

Yumurtaların inkişafı yayda 3-4 gün, qışda isə 7-8 gün davam 

edir. Sonra isə tırtıl, yumurtadan çıxmağa başlayır. İlk vaxtlar 

onlar yumurtadan çıxdıqları yerdə yarpağı yeyir, sonra isə 

hərəkət edərək qida axtarır. Qönçə, çiçək və qozanı zədələyərək 

onun içinə girir və bundan sonra orada yeyib yaşayır. Tırtıl 5 də-

fə qabıq dəyişir, 6 yaş keçirir və inkişafını başa çatdırır. Tırtılın 

inkişafı 14-18, bəzən isə 24 gün davam edir. Bu müddətdə bir 

tırtıl 20-dən çox qönçə, çiçək və qoza zədələyir. Qidalanma 

prosesi başa çatdıqdan sonra yetkin tırtıl koldan yerə düşərək, 

torpağın 4-8 sm dərinliyində pup mərhələsinə keçir. İqlim 

şəraitindən asılı olaraq payız sovkasının ayrı-ayrı nəsilləri 

müxtəlif inkişaf dövrü keçirir. 

  Mənənə. Azərbaycanda pambıq əkinlərinə mənənələr 

çox zərər verirlər. Pambığa ziyan vuran pambıq, bostan, yonca 

və akasiya mənənəsidir. Pambıq mənənəsinin dişi fərdinin rəngi 

sarıya, limonu-sarıya və tünd qonura çalır. Yaşından asılı olaraq 

süfrələr solğun yaşıl və sarımtıl rəngdə olur. 

 Pambıq mənənəsi bütün pambıqçılıq rayonlarında geniş 

yayılmış və 40-dan çox mədəni və yabanı bitki növləri ilə 

qidalanır. Pambıq mənənəsi vegetasiya boyu pambıq üzərində 

yaşamaqla may və iyun aylarında intensiv çoxalır. O, bitkinin 

hüceyrə sürəsini sorub, onun inkişafını ləngidir.  

 Pambıq mənənəsi yetkin halda, bəzən isə süfrə və limfa 

halında alaq otlarının və digər bitkilərin altında qışlayır. Bu 
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müddətdə onlara şaxtalar təsir göstərə bilmir. Erkən yazda 

(mart-aprel aylarında) alaq otlarının üzərində partenogenetik 

yolla çoxalırlar. Buradan qanadlı dişi mənənələr pambıq 

sahələrinə keçir və mövsüm ərzində 20-yə qədər nəsil verir. Dişi 

mənənə 14 günə qədər yaşayaraq 25-60 süfrə qoyur. 16-22
o 

C 

temperaturda daha yaxşı inkişaf edirlər. Yeni çıxmış sürfələr 6-

10 gündən sonra yetkin mənənəyə çevrilərək artmağa başlayır. 

Mənənə bitkinin boy tumurcuğunun şirəsini sorduğundan,  bit-

kilər inkişaf etmir, yarpaqları bükülərək üst tərəfdən kobudlaşır. 

Qozaların yetişməsi dövründə mənənələr onlara daraşaraq, 

özündən buraxdığı yapışqanlı ifrazat mahlıcın üzərinə düşərək, 

onları bir-birinə yapışdrır. Şeh və rütubət olduqda onun rəngi 

qaralır ki, buna da qara şirə deyilir. Mənənə pambığın üzərində 

şirə əmələ gətirdiyinə görə el arasında  «şirəyə tutulub» deyirlər. 

Bu zərərverici ilə əsas mübarizə tədbiri sahələrdə dərin şum 

aparmaq, yol, arx kənarlarında olan alaq otlarını məhv etməkvə 

əkinləri arata qoymaq lazımdır. 

Mənənələrə qarşı ən yaxşı mübarizə kimyəvi üsuldur. Yəni, 

sahələrdə 30% -li metilmerkaftofos və ya  fosfamid (roqor) işlət-

dikdə tor gənəciyi ilə yanaşı mənənə və tripslər də məhv edilir. 

Tütün tripsi. Pambıq əkinlərinə 8 növ trips ziyan vurur. 

Onlardan ən çox zərər verəni tütün tripsidir. Bu trips bütün 

pambıqçılıq rayonlarında yayılmışdır. Pambıqdan başqa tərəvəz 

və tütünə də ziyan vurur. Yetkin tütün  tripsinin rəngi açıq-

sarımtıl olur, üzərində olan qonur və qara tüklərin uzunluğu 0,8-

1 mm-dir. Orta gündəlik temperatur 11-15
o 

C-yə qalxarkən trips 

təxminən aprelin ikinci yarısından qışladığı yerdən çıxaraq 

müxtəlif  xaç çiçəkli və mürəkkəb çiçəkli yabanı bitkilər üz-

ərində çoxalır. Vegetasiya dövründə 6-8 nəsil verir. Pambıq 

cücərtiləri əmələ gələn kimi trips bu sahəyə keçərək qi-

dalanmağa başlayır (şəkil 47). 
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Şəkil 47. Sorucu ağız aparatına malik olan ziyanvericilər: 1.tütün tripsi: 

a-yaşlı fərd, b-süfrə; 2.tor gənəciyi: a-yaşlı fərd;  b-süfrə; c-yumurta 

qoyuluşu; 3. Akasiya mənənəsi: a-qanadsız,  c-qanadlı; b-süfrə; 4.pambıq 

mənənəsi:  a-qanadsız; b-qanadlı:  5. tərəvəz mənənəsi: a və b-qanadsız 

fərdlər, c-qanadlı fərd. 

 

       Yumurtalardan çıxan süfrələr qısa müddətdə topa halında 

qidalanır, böyüyür və ayrı-ayrı sahələrə yayılır. Bu nəslin 

inkişafı 25-30 günə başa çatır. Çoxalması cinsi yolladır. Onun 

yayıldığı pambıq sahələrində məhsul 15-20% itir. 

Bu zərərverici ilə mübarizədə aqrotexniki tədbirlərə xüsusi 

fikir verilməlidir. Yəni yol, arx kənarlarında alaq otları məhv 
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edilməlidir. Burada da payızda məhsul yığıldıqdan sonra 

torpağın təhlükəsizləşdirmə tədbirləri görülməlidir. 

Kimyəvi mübarizəyə gəldikdə isə, tütün tripsinin kütləvi 

əmələ gəlməsi müşahidə olunarsa, o zaman onun əleyhinə 

mənənəyə tətbiq edilən kimyəvi preparatlardan istifadə etmək 

lazımdır. 

Karadrina. Bu ziyanverici əsasən Orta Asiya 

respublikalarında çox yayılmışdır. Azərbaycanda isə vaxtı ilə 

Naxçıvan MR ərazisində pambığa, Abşeron, Xaçmaz 

rayonlarında tərəvəz bitkilərinə ziyan vermişdir. Bu zərər-

vericiyə 70-ə yaxın bitkilərdə rast gəlinir. Lakin pambığı, 

yoncanı, maşı, kənafı daha çox zədələyir. O, qışı torpağın 

altında pup halında keçirir. Mart, aprel aylarında kəpənək 

halında əkin sahələrinə gedir. Ziyanvericinin kəpənəkləri 

yarpaqların üst və alt tərəfində topa halında yumurta qoyaraq, 

onların üzərini tüklərlə örtür. Bir dişi kəpənək yaşadığı 15-20 

gün ərzində 1700-ə qədər yumurta qoyur, yarpaqlar üzərinə 

qoyulmuş yumurtadan tırtıl çıxır. Buna yayda 3-4 gün, qışda isə 

8-15 gün vaxt lazım olur. 

Tırtıl 15-25 gün yaşayaraq pup mərhələsinə keçir. Pupun 

inkişafı yaz və yayda 8-12 gün, payızda isə 20 günə qədər 

davam edir. 

Karadrina ildə 4 nəsil verir. Bir nəslin tam inkişafı 30-40 

gün, bəzən isə daha çox sürür. Bu nəsillərdən pambıq bitkisi 

üçün ən qorxulusu iyun ayında əmələ gələn ikinci nəsildir. 

Karadrinanın tırtılı səhər tezdən və axşam bitkinin yarpağı 

ilə qidalanır. Əlverişsiz şəraitdə və gecələr o yerə düşərək 

gizlənir. Ona görə də karadrina tırtılları ilə axşam vaxtı 

mübarizə etmək daha münasibdir. Karadrinaya qarşı aqrotexniki 

və kimyəvi mübarizə tədbiri tətbiq olunur. 

Aqrotexniki tədbir olaraq ön kotancıqlı kotan ilə dərin şum 

aparılmalı, sonra sahə arata qoyulmalıdır. Sahələrin kənarlarında, 

arx qıraqlarında olan alaq otları məhv edilməlidir. Yonca 

sahələrində olan karadrina ilə mübarizə aparılmalıdır. 

Karadrinaya qarşı kimyəvi mübarizə olaraq hektara 8-10 kq 

hesabı ilə kalsium arsenatla tozlamaq lazımdır. 
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Əməköməci güvəsi. Əməköməci güvəsi oliqofaq həşəratdır. 

Yəni bir-birinə yaxın olan müəyyən bitki qrupu ilə qidalanır. Bu 

zərərverici Naxçıvan MR-də Malvacae fəsiləsindən olan həm 

yabanı, həm də bəzək üçün yetişdirilən əməköməci bitkiləri və 

pambıq bitkisi üzərində inkişaf edir. 

Əməköməci güvəsi ildə 22, bəzən isə 3 nəsil verir. Birinci 

nəsil iyun-iyul aylarında, ikinci nəsil avqust-sentyabr aylarında 

inkişaf edir. İqlim şəraitinin əlverişli keçdiyi illərdə isə 

əməköməci güvəsinin üçüncü nəslinə də təsadüf edilir. 

Əməköməci güvəsinin kəpənəkləri iyun ayının əvvəllərindən 

pupdan çıxaraq uçmağa başlayır.Təxminən iyulun 5-dən sonra 

pambıq bitkisinin üzərində yumurta qoyur. Güvə yumurtalarını 

əsas etibarı ilə körpə yarpaqların alt səthinə, saplaqlara, cavan 

zoğlara, nadir hallarda gövdənin yuxarı hissəsinə tək-tək 

yerləşdirir. Bir yarpaq üzərində adətən bir, bəzən iki və çox az 

halda üç yumurtaya rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə, bir pambıq 

kolunda 12-dən artıq yumurtaya təsadüf edilmir. Yumurtaların 

inkişafı iqlim şəraitindən asılı olaraq 3-5 gün çəkir. Tırtıl öz 

inkişafı dövründə 4 dəfə dəri dəyişməklə 5 yaş keçirir. Tırtılların 

inkişafı üçün 16-22 gün, pupun inkişafı  üçn isə 7-18 gün tələb 

olunur. 

Bir nəslin inkişafı 26-45 gün çəkir. Oktyabr ayından 

başlayaraq axırıncı yaş tırtıllar üzərində qidalandığı bitkini tərk 

edib, torpağın içərisinə (15-20 sm) daxil olur və orada yuva 

düzəldərək onun içində diapauza vəziyyətində qışlayır. Mayın 

axırında, bəzən iyunun ilk günlərində qışlamış tırtıllar torpağın 

üst səthinə qalxır, müvafiq yer seçərək yenidən torpağa daxil 

olub 10-12 sm dərinlikdə pup halına keçirlər. Pupun inkişafı 

başa çatdıqdan sonra kəpənək çıxır və onlar yumurta qoymaq 

üçün yeni sahələrə uçurlar. 

Əməköməci güvəsinin birinci nəsil tırtılları pambığın qönçə və çi-

çəklərini zədələyir. Əməköməci güvəsinin  ikinci nəsil tırtılları isə ən 

çox qozaları tələf edir. Zədələnmiş qozalar çox vaxt çürüyür. 

Bu zərərvericinin inkişaf tsikli və onun verdiyi zərər spesifik xü-

susiyyət daşıyır. Belə ki, zərərvericinin tırtılları öz inkişafını bar 

vermə orqanlarının içərisində başa çatdırdığından, onlara qarşı müba-

rizə aparmaq çətin olur. 
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Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutunda aparılan tədqiqatlar 

göstərir ki, əməköməci güvəsi ilə ən əlverişli mübarizə üsulu 

bioloji mübarizədir. Yəni zərərvericinin təbii düşməni olan 

parazit və yırtıcı cütlərdən istifadə edilməsi üsuludur. Sahələrə 

buraxılmış habrobrakonlar pambığın vegetasiyası dövründə 

zərərvericilərin tırtıllarını 80%-dən çox tələf edir, özləri isə 

həddən artıq çoxalırlar. 

Aqrotexniki mübarizə tədbiri olaraq yığımdan əvvəl dərin 

ucvurma aparılmalı,sahələrdən pambıq kolu, qalıqları 

çıxarılmalı, alaq otları məhv edilməli, torpaq dərin şumlanaraq 

arata qoyulmalıdır. 

Ucvuran güvə. Bu zərərverici pambıqçılıq respublikalarında 

geniş yayılmaqla pambığa və digər əməköməci ailəsinə daxil 

olan mədəni  və yabanı bitkilərə ziyan vurur. Ucvuran güvə 

kürəşəkilli barama içərisində tırtıl halında qışlayır. Aprel ayının 

əvvəlində qışlamış tırtıl pup mərhələsinə keçir və bir neçə 

gündən sonra pupdan kəpənək çıxır. Tam yetkin dişi kəpənək 

yumurtalarını pambıq bitkisinin əsas gövdəsi, yan budaqları, 

təpə tumurcuğu və budaqları üzərinə tək-tək və dağınıq halda 

qoyur. Yumurtadan çıxan tırtıllar boy tumurcuqlarını yeyərək 

bitkinin əsas gövdəsinin və yan budaqlarının içərisinə girirlər. 

Sonra zoğun içəri hissəsini 5-6 sm dərinlikdə yeyir və bitkinin 

boy artmasını dayandırırlar. 

Yağışlı havalarda zədələnmiş bitkilərin gövdələrinə su 

dolaraq kolu çürüdür. Buda bitkidə bar budaqlarının azalmasına 

və məhsuldarlığın aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Bu güvə ilə 

mübarizə tədbiri əməköməci güvəsinə qarşı olduğu kimidir. 

     7.2. Pambıq bitkisinin xəstəlikləri 
Vegetasiya dövründə pambıq bitkisinin inkişafına və 

məhsuldarlığına zərərvericilərlə yanaşı bir sıra xəstəliklər də 

təsir edərək, küllü miqdarda məhsul itkisinə səbəb olur. 

Bunlardan göbələk, bakterial və virus xəstəliklərini göstərmək 

olar. 

Göbələk xəstəliklərinə vilt (soluxma), kök çürüməsi və s. 

bakterial xəstəliklərə hommoz, virus xəstəliklərinə isə yarpaq 

bükülməsi aiddir. 
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Vilt (soluxma) xəstəliyi. Pambıqda olan ən qorxulu 

xəstəliklərdən biri vilt (soluxma) xəstəliyidir. Vilt ingilis sözü 

olub solma deməkdir. Bitkidə olan xarici əlamətlərə görə onu 

«solma» adlandırırlar. Bitkidə bu xəstəliyi Verticillium və 

Fusarium cinslərindən olan göbələklərin bəzi növləri törədir.   

Müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda pambıq əkinlərində 

vilt xəstəliyini Verticillium dahliae göbələyi, Orta Asiyada isə 

Fusarium cinsinin bəzi növləri (F.vasinfektum və onun növ 

müxtəliflikləri) və Vert.dahlia törədir. Hər iki göbələk bitkidə 

solma xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olsalarda onların 

bitkidə törətdikləri morfoloji əlamətlər bir-birindən fərqli olur. 

Tarla şəraitində bu əlamətləri bir-birindən ayırmaq çox da çətin 

olmur. 

Fuzarioz soluxma xəstəliyinin törədicisi torpağın bir metr 

dərinliyində vertisilloz soluxma xəstəliyinin törədicisi isə yalnız 

şum qatında yaşayır. 

Ortalifli pambıq sortlarının ən qorxulu xəstəliyi verticillium 

viltidir. Bu xəstəlik traxeomikoz növü xəstəlikləri içərisində çox 

yayılmış göbələk xəstəliyidir. Bu da verticillium dahliae kleb 

ailəsinə aiddir. Göbələk ilk dəfə Kleban tərəfindən aşkar 

olunmuş və ətraflı məlumatda həmin müəllif tərəfindən 

verilmişdir. İxtisaslaşmış parazit verticillium dahliae 400 növə 

yaxın müxtəlif ailələrdən olan bitkiləri yoluxdurur. 

Vilt xəstəliyi törədən göbələklər torpaqda çox toplanaraq 

uzun müddət orada qalır və bitkinin daxili orqanlarına keçərək 

parazit həyat keçirirlər. Mikroblar əsasən torpaqda toplanır. 

Buna görə də verticillium vilti ilə mübarizə etmək çətin olur.Bu 

viltin törədicisi ən çox G.hirsutum növündən olan ortalifli 

pambıq sortlarını sirayətləndirir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, vilt xəstəliyinin törədicisi olan 

mikrosklerosiya göbələyinin həyat fəaliyyəti üçün optimal 

hərarət 22-27
o 

C-dir. Həmin temperaturda vertisllium olduqca 

yaxşı inkişaf edir, orada mitsellər və konidi sporları əmələ gəlir. 

Quraqlığa uzun müddət davam etdiyindən torpaqda rütubət 20-

30% olduqda belə cücərə bilir. Torpaqda 60% rütubətin olması 

mikrosklerosiyalar üçün daha əlverişlidir. 
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Göbələk torpaqda digər bitki qalıqlarında mitsel və konidi 

halında qışlaya bilir. Xəstəlik törədicilərinin qışlaması üçün  

pambıq və digər bitkilərin gövdələri eləcə də başqa qabalaşmış 

orqanları çox əlverişlidir. Buna görə də bitki qalıqları əsas 

infeksiya mənbəyi olur. Yazda torpağın temperaturu 7-10
o 

C 

olduqda V.dahliae göbələyinin mikrosklerosiyaları cücərir, bu 

halda mitsellər və konidi sporları əmələ gəlir. Konidilər 

asanlıqla təkrar cücərərək mitseli teli əmələ gətirir ki, bu da 

böyüməkdə olan pambıq köklərinə keçə bilir. Göbələyin 

böyümə dövründə torpaqdakı antaqonistlərin çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. Onlar özləri üçün əlverişli olan şəraitdə 

parazitin inkişafına mane olurlar. Buna görə də torpağa üzvi 

gübrələr vermək yolu ilə antaqonistin intensiv böyüməsi və 

inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaqla torpaqda viltin inkişafını 

müəyyən qədər dayandırmaq və pambığın yoluxmasının 

qarşısını almaq mümkündür.  

Bu xəstəlik törədicisi bitkinin filqə yarpaqlarının yaranma 

dövründən başlayaraq vegetasiyanın sonuna qədər sirayətləndirə 

bilir. Xəstəliyin əlaməti odur ki, əvvəlcə yarpaqların 

kənarlarında və damarları arasında solğun sarı ləkələr əmələ 

gəlir (şəkil 48). Sonralar isə yarpaqların rənginin qonurlaşması, 

zəifləməsi, quruması və aşağıdan başlayaraq bir-birinin ardınca 

tökülməsi baş verir (şəkil 49). 

Əgər bitkilər xəstəliyə erkən tutulmuşdursa, onların 

yarpaqları tökülür, boy atması dayanır və kütləvi şəkildə quruma 

gedir. Bitkinin xəstəliyə tutulmasını gövdəni bıçaqla çəpinə 

kəsdikdə kolun özək hissəsi və qida maddələri aparan borunun 

tam qonur rəngdə olması və toxumanın parçalanması ilə 

müəyyən olunur. 
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                  Şəkil 48. Yarpaqlarda vertisilloz soluxması.  

 

           
        Şəkil 49. Vertisilloz soluxmadan sonra pambıq bitkisinin vəziyyəti. 

 

Xəstəliyin xroniki formasından başqa onun sürətlə keçən 

forması da vardır. Bu forma adətən vegetasiyanın sonunda baş 

verir. Xəstəliyin bu formasında yarpaqlar öz yaşıl rəngini 

saxlayaraq 2-3 gün ərzində soluxur, büzüşür və quruyur. Bitki 

əsasən kök sistemi vasitəsi ilə sirayətlənir. Bundan başqa 

xəstəlik törədici göbələk mitselləri, nematodlar, həşəratlar və 

mexaniki yolla zədələnmiş kök toxumalarından daxil olmaqlada 

yoluxurlar. 

Xəstəlik törədici mitsellər bitki gövdəsinin su və qida 

keçirən borularında, budaqlarında, yarpaq saplaqlarında, 
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yarpaqda və onun damarlarında yayılır. Bitkinin borularında 

göbələyin həyat fəaliyyəti prosesində fizioloji  proseslər 

pozularaq, dərin dəyişikliklər baş verir. Göbələyin ifraz etdiyi 

toksin bitkini zəhərləyir, onun transpirasiyasını pozur, su 

ehtiyatını azaldır, hüceyrənin osmotik təzyiqi düşür, fotosintez 

prosesi, karbohidrat və azot mübadiləsi pozulur. Xəstəliyin 

yaranma müddətindən asılı olaraq viltə sirayətlənən bitkilər ya 

tam məhv olur, ya da onların normal qidalanması pozularaq 

məhsuldarlıq bu və ya digər dərəcədə azalır. Vilt xəstəliyi 

məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, 5% viltlə sirayətlənmiş sahələrin 

məh-sulu 3%-ə qədər aşağı düşür. Bu xəstəliyə yoluxmanın 

daimi mənbəyi tarlada və ya torpaqda olan bitki qalıqlarıdır. 

Xəstəlik törədən  göbələk mikrosklerosiya və mitsel halında 

həmin qalıqlarda saxlanılır. Pambıq bitkisinin bir neçə il eyni 

yerdə əkilməsi torpaqda yoluxma mənbəyinin tez və kütləvi 

surətdə toplanmasına səbəb olur. 

Hələlik vilt xəstəliyinə qarşı kimyəvi mübarizə tədbiri 

müəyyən olunmamışdır. Lakin, onun sirayətlənməsinin qarşısını 

almaq üçün bəzi aqrotexniki tədbirlərə əməl edilməlidir. 

Əkinlərin xəstəliyə tutulma dərəcəsi əvvəlcədən müəyyən 

olunmalıdır. Güclü sirayətlənmiş sahələrdə yonca, dənli 

bitkilərin əkilməsi planlaşdırılmalıdır. Viltə sirayətlənmiş 

sahələrdə əkiləcək çiyid yüksək keyfiyyətli olmaqla 0,05%-li 

molibden məhlulu ilə isladılmalı (1 ton çiyidə 400-600 l), sonra 

isə səpin aparılmalıdır. Sahədə bitki sıxlığını 10-15% artırmaqla 

əlavə kalium gübrəsi verilməli və tez-tez suvarılmalıdır. Yaxşı 

olar ki, viltə davamlı yeni sortlar yaradılaraq əkilsin. Məhsul 

yığıldıqdan sonra xəstəliyə tutulmuş sahələr dərhal kollardan 

təmizlənməli və dərin şum aparılmalıdır. Ehtiyat suvarma vilt 

xəstəliyinə qarşı çox yaxşı aqrotexniki tədbirdir. Vilti törədən 

göbələklər anaerob şəraitdə yaşaya bilmədikləri üçün bu 

xəstəliklərə sirayətlənmiş sahələrdə çəltik əkilməlidir ki, torpaq 

uzun müddət su altında qalsın. Bu da yaxşı aqrotexniki tədbir 

hesab olunur.  
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Təsərrüfatın istiqamətindən asılı olaraq xəstəlik daha çox 

təsadüf olunan sahələrdə soğan və sarımsaq bitkilərinin əkilməsi 

məqsədəuyğundur. Bu bitkilərin özlərindən buraxdıqları 

fitonsidlər torpaqda olan xəstəlik törədicilərini məhv edir. 

Fuzarioz vilti (soluxma). Xəstəlik törədicisi Fusarium 

oxysporum schl.f.vasinfectum Bilat natamam göbələklər sinfinə 

aiddir və bu bir qrup göbələklər tərəfindən törədilir. Bu xəstəliyə 

zəriflifli pambıq sortlarında rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

xəstəliyin ilk dövründə fuzarioz soluxması ilə vertisillium 

soluxması arasında heç bir fərq nəzərə çarpmır. Buna 

baxmayaraq vertisillium soluxması olduqda ilk növbədə 

damarların solması, mərkəzi damar boynunda nisbətən eyni sə-

viyyədə, torpağa yaxın yarpaqlarda müşahidə edilir. Yarpaqlar 

açıq-qəhvəyi rəng alır.  

Fuzarioz soluxmasında isə çox vaxt bitkinin uc hissəsində 

bir, yaxud bir neçə yarpaq qıvrılır, onların rəngi vertisillium 

soluxmasına nisbətən tünd-qəhvəyi olur. Bitkinin qalan 

yarpaqları, xüsusilə də aşağı yarpaqlar xarici əlamətlərinə görə 

sağlam olur. Ancaq həm rəngini, həm də normal vəziyyətini 

itirir. Bu cür vəziyyət vertisillium soluxmasında heç zaman 

olmur. Bu xəstəliyin xarakterik əlaməti odur ki, xəstəlik 

törədicisi bütün bitkini yoluxdurur. Belə ki, gövdəni çəpinə kəs-

dikdə müəyyən olunmuşdur ki, gövdə saralmış, kök boğazı isə 

yoğunlaşmışdır (şəkil 50). 

                
Şəkil 50. Solda) Fusarium vasinfestum göbələyi ilə zədələnmiş pambıq 

bitkisinin kökü və gövdəsi; sağda) bitkinin zədələnməmiş hissəsi. 



410 

 

Gübrələrin səmərəliliyi tətbiq olunan aqrotexnikadan asılı-

dır. Yüksək aqrotexniki fonda az gübrə tətbiq etməklə 

pambıqdan bol məhsul almaq olar. Aşağı aqrotexnikada isə 

artırılmış normalarda gübrələrin verilməsi artım vermir. 

Xəstəliklə sirayətlənmə filqə yarpaq dövründən başlayaraq 

vegetasiyanın sonuna qədər davam edir. Xəstəlik nəticəsində 

filqə və əsl yarpaqlarda damarlar boyu əvvəlcə sarımtıl, sonra 

isə qonurlaşmış ləkələr əmələ gəlir. Nəticədə bitki zəifləyir  

yarpaq damarlarıqalınlaşır. Müəyyən olunmuşdur ki, xəstəliyin 

fəal inkişafı qönçələmə fazası və sonrakı dövrdür. İri kollarda 

əvvəlcə aşağı yarus, sonra isə yuxarı yarusda olan yarpaqlar 

soluxurlar  (şəkil 51). 

Fuzarioz  xəstəliyinin vurduğu ziyan olduqca böyükdür. 

Güclü sirayətlənmiş torpaqlarda cücərtilərin kütləvi məhvinə 

səbəb olur. 

Vegetasiyanın ortalarında xəstəliyə yoluxmuş bitkilərdə 

qozaların miqdarı 75% , bir qozada olan xam pambığın kütləsi 

50% azalır. 

Xəstəlik ən çox iyun ayının ortalarında qönçələr əmələ gəl-

dikdə müşahidə edilir. Xəstəliyi törədən göbələk üçün torpaqda 

hərarət 23-25
o 

C, nisbi rütubət isə 65-70% olduqda yaxşı inkişaf 

edir. 

        
Şəkil 51. Fuzarioz soluxması ilə zədələnmiş pambıq kolu. 

Fuzarioz viltinə qarşı mübarizə vertisillium viltində olduğu 

kimidir. 
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Hommoz (bakterioz). Hommoz pambıq bitkisinə ən çox 

zərər vuran xəstəliklərdən biridir. Buna bakterioz xəstəliyidə 

deyilir. Xəstəlik törədən Xanthomonas malvasearum Smith, 

Phytomonas yaxud Pseudomanas bakteriyalarıdır. Xəstəliyin 

birinci əlaməti cücərtilər torpağın üzərinə çıxdıqdan sonra 

ləpəyarpaqlarında dairəvi, tünd yaşıl rəngdə şəffaf yağlı 

ləkələrin olmasıdır. Ləkələr tədricən tündləşərək üst tərəfdən ağ 

pərdə ilə örtülür. Ləkələr əvvəlcə kiçik olur, sonra isə birləşərək 

böyüyür. Belə ləkələr bitkinin yerüstü hissəsinin hər yerində 

əmələ gəlir (şəkil 52). 

 

        
 
Şəkil 52.  Bakterioza yoluxmuş pambıq bitkisinin yarpaqları. 

 

Xəstəliyi törədən bakteriyalar toxumun üzərində yerləşir. 

Əlaməti: filqə yarpaqlarında müxtəlif böyüklükdə dairəvi, yağlı 

şəffaf ləkələr müşahidə olunur. Ləkələr quruduqda onların 

üzərində hommoz xəstəliyinin törədicisi olan bakteriyaların 

yığımından ibarət bozumtul pərdələr əmələ gəlir. Yarpaqlarda 

hommoz ləkələri damarların arasında yerləşir və bucaqlı görünür. 

Hommozun yarpaq formasına bucaqlı ləkəlilik də deyilir. 

Xəstəlik yarpaqlarda şişlər şəklində də ola bilir. Ləkələr adətən, 
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yarpaqların damarları boyu yerləşir və bəzən yarpaq öz 

formasını dəyişərək, eybəcərləşir və quruyur. Xəstəlik özü çox 

vaxt saplağa, yarpağa və bitkinin gövdəsinə keçərək onu 

sirayətləndirir. Xəstəlik filqə yarpaqlara güclü təsir etdikdə onlar 

quruyur və əsl yarpaqlar əmələ gəlməmiş  məhv olur. Xəstəlik 

boy nöqtəsinə keçdikdə bitki məhv olur. Xəstəliyə yoluxmuş 

filqə yarpaqlarında kitrə adlanan yapışqana bənzər maddə ağ 

kütləyə çevrilir. Bu isə bitkidən asanlıqla qopur və külək vasitəsi 

ilə tarlaya yayılır. Beləliklə də o, tarlada hommoz xəstəliyinin 

mənbəyinə çevrilir. Əsl yarpaqlar bütün vegetasiya boyu 

xəstəliyə tutula bilər. Yağlı ləkələr yarpağın müxtəlif 

yerlərindən əmələ gəlir və damarları boyunca yayılmış iri 

hommoz ləkələrinə təsadüf olunur. 

Gövdədə hommoz yağlı ləkələr şəklində əmələ gəlir. Bu 

ləkələr əvvəlcə kiçik olur, sonralar böyüyərək bütün gövdəni 

halqa şəklində əhatə edir. Xəstəlik çiçəkyanlıqlarına da sirayət 

edir, oradan qozaya, sonra isə lifə keçir. Qozada yaranan adda-

budda ləkələr tədricən böyüyür və zədələnmiş yerlər çuxurlaşır 

(şəkil 53).  

 

                 
 

                                       Şəkil 53. Pambıq qozasının bakteriozu.  

 

Xəstəlik gücləndikdə qozanın daha çox hissəsini əhatə edir. 

Xəstə qozalar zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq ya açılmır, ya 
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da yarımçıq açılır. Xəstəliyə tutulmuş liflər bozumtul sarı 

olmaqla yapışqana bənzər bakteriya kütləsi lifləri bir-birinə 

yapışdırır. Xəstəliyin ən qorxulu forması gövdədə və qozada 

olan formadır. Bu, bakteriyaların inkişafı üçün 15-38
o 

C 

temperaturun olması kifayətdir. Lakin, onlar 15-20
0 

C tem-

peraturda daha yaxşı inkişaf edirlər.  

Hommoz xəstəliyinə qarşı əsas mübarizə tədbiri toxum 

materialının kimyəvi maddələrlə işlənməsidir. Bunun üçün hər 

ton tüklü çiyidi 7 kq  20%-li mistrixlofenolyat preparatı ilə 

tozlandırıb qarışdırmaq lazımdır. Bu preparat çox zəhərli olduğu 

üçün  onun dərmanlanması zavodlarda aparılır. Lüt toxumların 

hər tonuna 3 kq həmin preparatdan səpilərək qarışdırılır. Hazırda 

hommoz xəstəliyini törədən bakteriyaları məhv etmək üçün 100 

kq toxuma 1,5 kq 30%-li  «Husban S» preparatı istifadə olunur. 

Lakin, çiyiddə hommozun daxili infeksiyalarına qarşı hələ 

kimyəvi mübarizə üsulu tapılmamışdır. 

Aqrotexniki mübarizə tədbiri olaraq sahələrdə cücərtilərin 

seyrəldilməsi, xəstə bitkilərin sahədən çıxarılıb kənarda 

basdırılmasından ibarətdir. Bundan başqa toxumluq sahələrdə 

aprobasiya apardıqda xəstə bitkilər çıxdaş edilməlidir. 

Kök çürüməsi. Xəstəliyin törədicisi natamam göbələklər 

sinfinə aid olan Rhizoctonia adercholdü Kolosh göbələyidir. Bu 

xəstəliyə respublikanın bütün pambıqçılıq rayonlarında rast 

gəlmək olar. Xəstəliyə bir sıra birillik bitkilər də tutulur. 

Xəstəlik ən çox ağır qranulometrik tərkibə malik olan gilli, 

qaysaq bağlayan şoran torpaqlarda, nisbətən az isə yüngül 

qaysaq bağlamayan qumsal torpaqlarda muşahidə edilir. Xəstə-

lik törədicisi mikroskopik göbələk torpaqda müxtəlif bitki qalıq-

ları üzərində yaşayır. Buradan da zəif və cavan bitkilərə keçir. 

Xəstəlik yeni cücərti verən pambıq sahələrində olur. Lakin, 

bitkini 6 əsl yarpaq əmələ gələnə qədər zədələyə bilir. Bu 

göbələk həddindən artıq nəmli sahələrdə və havaların soyuq 

keçməsi ilə əlaqədar pambıq sahələrinə çox böyük ziyan verir. 

Torpaqda olan göbələklər, həmçinin fuzariumun müxtəlif 

növləri və bəzi bakteriyalar kök çürüməsinə səbəb olur. Bu 

mikroorqanizmlərin hamısı saprofit olmaqla torpaqda pambıq və 
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başqa kənd təsərrüfatı bitkiləri üzərində yaşayır. Xəstəlik 

törədicisi botaniki cəhətdən uzaq olan başqa kənd təsərrüfatı 

bitkiləri, xüsusəndə bəzi, tərəvəz bitkiləri üzərində yaşayır, 

çoxalır və zərər verirlər. Buna görə də əslində infeksiya mənbəyi 

qış aylarında parçalanmayan torpağın səthində, yaxud içərisində 

qalan müxtəlif bitki qalıqlarıdır (şəkil 54). 

 Deməli, kök çürüməsi xəstəliyinə qarşı yüksək 

aqrotexnika tətbiq etmək yolu ilə mübarizə aparmaq olar. 

Xəstəliyin əsas əlaməti körpə cücərtilərin sürətlə, bəzən isə bir-

dən-birə soluxub, məhv olmasıdır. Cücərtilərin, nadir hallarda 

böyük bitkilərin kök sistemi xəstəlik törədiciləri tərəfindən 

zədələnir, yalnız kök boyuncuğu, ləpəaltı dirsək sahəsinin qabığı 

zədələnir. Zədələnmiş qabıq normal rəngini itirir, əvvəlcə tünd, 

sonra qonur rəng alır, dağılır və nəhayət cücərtilər məhv olur. 

Bitki az zədələndikdə və əlavə köklərin əmələ gəlməsi üçün əl-

verişli şərait olduqda o sağala bilir. 

 

 

            
 
                            Şəkil 54. Kök çürüməsinin törədiciləri. 
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Mübarizə üçün toxumu dərmanlamalı, quzapayı dərhal 

şum altına çevrilməli, cərgəarası erkən becərilməli, torpaqda 

nəmlik azaldılmalı, tarlada gölməçələrin olmasına yol 

verməməli, aerob şərait yaradılmalıdır. 

Yarpaq qıvrılması (virus xəstəliyi). Xəstəliyin xarakterik 

cəhəti yarpaqların deformasiyaya uğramasıdır. Xəstəlik 

törədicisi Gossypium virus 2 Verderevskidir. Bu xəstəliyə əsasən 

zəriflifli pambıq sortları tutulur. Xəstəliyə tutulmuş bitkilərdə 

qozaların sayı 50% azalır. Xəstəliyin əlaməti bunlardır: xəstə 

bitkilərin yarpaqları damarlar sahəsində yoğunlaşdığına görə 

sərt və kövrək olur. Sərtlik və kövrəklik budaqlarda və gövdədə 

də müşahidə olunur. Xəstə bitkilərin çiçəkyanlıqları həm 

rənginə, həm də formasına görə sağlam bitkilərdən fərqlənir.  

Yarpaq ayasının kənarları yuxarıya və yarpağın içərisinə tərəf 

əyilir. Bəzən bütün yarpaq ayası qıvrım olur. Əsas gövdədə 

buğumarasının  qısalması nəticəsində virus xəstəliyinə tutulmuş 

bitkilər böyümədən geri qalır. Gövdə və  yarpaqların saplaqları  

intensiv qırmızımtıl, yaxud qırmızı-bənövşəyi rəng alır, xəstə 

yarpaqlar isə spesifik parıltılı, açıq-yaşıl rəngdə olur. Budaqların 

və yarpaq saplaqlarının səthi yapışqanlı olur. Körpəlikdən 

xəstələnmiş bitkilərdə bar budaqları ya olmur, ya da çox az olur. 

Xəstəlik tarlada tala şəklində yayılır. Xəstəlik bir bitkidən 

digərinə pambıq, bostan, şaftalı mənənələri, bəzən isə hörümçək 

gənəsi vasitəsi ilə keçir. 

Xəstəlik sirayət etmiş sahələrdən toxumluq məhsulun 

yığılmaması, davamlı sortların əkilməsi, xəstə bitkilərin ilk 

inkişaf dövründə sahədən çıxarılaraq, yandırılması və s. tədbirlər 

xəstəliyin qarşısını nisbətən ala bilir. 

Pambıq bitkisinin virusa davamlılığını artırmaq üçün 

fosfor gübrələrinin torpağa vaxtında verilməsi təmin edilməlidir. 

Torpaqda fosfor formaları nə qədər az olarsa, pambıq bitkisi 

virusdan bir o qədər çox əziyyət çəkər. Ucvurmanın aparılması 

məhsuldarlığı artıran və virus xəstəliyini azaldan mühüm 

aqrotexniki tədbirdir. Əkinlərin seyrək olmasına yol vermək 

olmaz, çünki seyrəklik virusa yoluxmanı artırır. Nəhayət virusa 
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davamlı sortlar əkilməlidir. 

Makrosporoz (yarpaqlarda qəhvəyi ləkə xəstəliyi). 
Törədici Macrosporium gossypii  lacr. göbələyidir. Göbələk 

bitki qalıqları üzərində şum qatında qışlayır.Qış və yay 

temperaturlarının tərəddüdlərini yaxşı keçirir. Göbələk sporları 

vasitəsi ilə bitkiləri sirayətləndirir. Bu da küləklə, yağışla, 

həşəratlarla, iş alətləri ilə keçə bilir. Göbələk həm də toxumda 

olur. Xəstəliyə tutulmuş bitkilərin ləpəyarpaqları çiçəkyanlıqları 

və əsl yarpaqlarda qəhvəyi rəngli ləkələr əmələ gəlir. Xəstəlik 

çox rütubətli sahələrdə geniş yayıldığı üçün suvarmalar zamanı 

gölməçələrin əmələ gəlməsinə yol verilməməlidir. Xəstəliyə 

tutulmuş bitkilərin bar orqanları tökülür, lifin keyfiyyəti pisləşir.  

Mübarizə tədbiri: toxum materialını dərmanlamaq, 

cücərtiləri vaxtlı-vaxtında seyrəltmək, məhsul qalıqlarını 

sahədən çıxarmaq, ön kotancıqlı kotanla  şum aparmaq, xəstəlik 

sahədə müşahidə olunduğu anda 1%-li bordo məhlulu ilə çiləmə 

aparmaq lazımdır. 

Qoza və lif xəstəlikləri. Pambıq liflərinin keyfiyyəti 

bütünlüklə bitkinin özünün xassəsi ilə, qozaların vəziyyəti ilə 

bilavasitə əlaqədardır. Qozalarda məskunlaşmış 

mikroorqanizmlər tədricən liflərə keçir və onlara ciddi zərər 

verir. Bəzən göbələklər və bakteriyalar lifin səthində qalır, belə 

halda yalnız lifin rəngi dəyişdiyinə görə qorxulu deyil. İkinci 

halda xəstəlik törədiciləri lifin içərisinə keçir, onları dağıdır.  

Bəzi  lif  xəstəlikləri əvvəlcə qozanın üzərində inkişaf edir. Vilt 

xəstəliyinin törədicisi qozanın içərisinə saplaqdan keçir. Bundan 

başqa qoza açıldıqdan sonra göbələyin sporları  havadan liflərin 

içərisinə düşə bilir. Hava  rütubətli, yağışlı olduqda bu sporlar 

cücərərək liflərə keçir. Məhsul yığıldıqdan sonra yaxşı qu-

rudulmadıqda liflərin içərisində çoxlu miqdarda saprofit mikro-

orqanizmləri əmələ gəlir ki, bunların da bir çoxu pambıq lifini 

dağıdır. Qozalarda aşağıda qeyd olunan xəstəliklər olur: 

Qoza hommozu. Ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. 

Yuxarıda hommoz xəstəliyi barədə ətraflı məlumat verilmişdir.  
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Qozalarda çəhrayı çürümə. Xəstəliyin törədicisi 

Trichothecium roceum göbələyidir. Nəmlik yüksək olduqda 

qozalar göbələklərdən ibarət çəhrayımtıl tel örtüklə örtülür. 

Xəstəlik güclü olduqda qozalar açmır, az açdıqda isə göbələklər 

liflərə keçib, onları çəhrayı rəngə boyayır. 

Qozalarda qara çürümə. Bu xəstəliyi makrosporium, 

Alternaria, Cladosporium və başqa cinslərə mənsub olan bir və 

ya bir neçə göbələk törədir. Açmamış yaxud qismən açmış 

qozaların dilimləri qara məxməri ləkələrlə, yaxud bütünlüklə 

örtüklə örtülür. Nəmlik dərəcəsi yüksəldikdə bu göbələklər 

liflərə keçir və onların rəngini dəyişdirir. 

Qozalarda boz çürümə. Bu xəstəliyə tutulmuş qozalar 

zeytunu-boz rəngli pəmbə örtüklə örtülür. Xəstəliyin törədicisi 

Botrytis cinercae göbələyidir. Payız soyuq keçdikdə və xüsusən 

çox yağış yağ-dıqda bu xəstəlik baş verir.  

Qoza fuzariozu. Bu xəstəliyi  Fusarium maniliforme 

göbələyi törədir. Nəmlik dərəcəsi yüksək olduqda qozalar mum 

kimi qərtməklərlə örtülür. 

Qoza aspergillozu. Xəstəliyin törədicisi Aspergillus niger 

göbələyidir. Xəstəliyə tutulmuş qozalar əvvəl qırmızımtul, sonra 

isə qəhvəyi ləkələrlə örtülür. Belə qozalar heç açmır. Göbələk 

liflərə də keçir. Xəstəlik güclü olduqda qozalar qurum kimi sıx 

örtüklə örtülür. 

Liflərdə aşağıdakı xəstəliklər olur: 

Nöqtəli boz çürümə (niqrosporoz). Açmış qozaların bütün 

bölmələri, yaxud bir hissəsi açmamış qalır. Onların üzərində 

tünd-boz rəngdə təbəqə yaranır. Bu təbəqə Niqrospora gossypii 

lacr. göbələyinin törədicisidir. Xarici görkəminə görə xəstə 

bölüm üzərinə boz kül səpilmiş kimi görünür. Parazit göbələk 

əksər hallarda lifin üst təbəqəsində yaşayır, ancaq bölümün 

qayəsindən daha dərin qatlara keçə bilir. Açılmış bölümlər 

qozanın dilimləri ilə zəif birləşdiyinə görə çox vaxt dilimlər  

yerə düşür. Xəstə bölümün lifində ulyukluluq yüksək olur. On-

ların bərabərliyi 3 dəfə pozulur. Lifin uzunluğu 5-6 mm, möh-

kəmliyi 2 dəfə azalır. Xəstəliyin inkişafına havanının yüksək 
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rütubətliliyi təsir edir. Zədələnmiş lifin içərisində qara nöqtələr- 

göbələk mitseliləri olur.  

Lifin saralması. Xəstəliyi Aspergillus Fusarium, 

penicilium, Trichothecium cinslərindən olan göbələklər törədir. 

Lifin saxlanması qaydasına düzgün əməl olunmadıqda müşahidə 

olunur, hazır məhsulun keyfiyyətini aşağı salır.  

Lifin Makrosporoz, fuzarioz, boz çürümə, çəhrayı 

çürümə  xəstəlikləri qozalarda olan xəstəliyin əlamətləri ilə 

eynidir. 

Qara şirə. Qozaların açımı dövründə pambıq mənənəsinin 

daraşması nəticəsində baş verir. Yarpaqlarda məskunlaşmış 

mənənələr yapışqanlı şəffaf maye (ekskriment) ifraz edir. Bu 

maye liflərin üzərinə düşdükdə onları bir-birinə yapışdırır. 

Mənənələr tərəfindən ifraz olunan mayedə şəkər çox 

olduğundan o, göbələklər üçün yaxşı qida mühiti sayılır. Bu 

göbələklər (Makrosporium, Cladosporium, Alternatia və s.) mə-

nənlərin ekskrimentləri ilə qidalanaraq çoxalır və lifləri qara 

rəngə boyayır. Məhz buna görə də bu xəstəlik qara şirə adlanır. 

Qoza və lif xəstəliklərinə qarşı mübarizə. Mübarizəyə 

tətbiq olunan yüksək aqrotexnikadan başlamaq lazımdır, belə ki, 

infeksiya yayan gəmirici və sorucu zərərvericilərlə vaxtında 

mübarizə aparmaq lazımdır. Xəstəliklərin inkişafına kömək edən 

və infeksiya ehtiyatının əsas mənbəyi olan alaq otlarının tarlaları 

basmasına yol vermək olmaz.   

Növbəli əkin dövriyyəsində  yaxşı sələf bitkiləri (yonca, 

qarğıdalı, şabdar və s.) əkinini genişləndirmək lazımdır. Bu 

halda liflərə  mikroorqanizmlər çox zərər verə bilmir. 

Pambıq yığımından sonra sahələrdəki pambıq gövdəsinin 

kökləri ilə birlikdə vaxtında sahədən çıxarmaq lazımdır. Nəmliyi 

yüksək olan pambıqlar qurudulmalıdır. Kondensiya nəmliyində 

olan pambığı uzun müddət saxladıqda xarab olmur. 
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VIII FƏSĠL. MƏHSUL YIĞIMI 

 
Məhsul yığımı ən çox zəhmət tələb edən və məsuliyyətli 

bir işdir. Pambıqçılıqda onun payına sərf edilən vəsaitin 50-

60%-i düşür. Yığımda mexanikləşmənin tətbiqi, sonrakı əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsinin, xam pambıq məhsulunun maya 

dəyərinin aşağı salınmasına və yığım dövründə olan həddən 

artıq gərginliyi aradan qaldırır. 

Məlumdur ki, qozaların hamısı eyni vaxtda açmır. Bu isə 

yığım prosesini mürəkkəbləşdirir. Pambıq yığımı avqustun sonu 

sentyabrın əvvəlindən başlayaraq noyabrın ortalarına hətta əlve-

rişsiz hava şəraitində dekabra qədər davam edir. Pambıq 

yığımını düzgün təşkil etmək üçün böyük sahələri olan fermer 

təsərrüfatlarında yığım planı tərtib olunur. Yığıma hazırlıq 

vəziyyəti hər tərəfli yoxlanılır.  

Texnikanın təminatı və hazırlığı, onların sürücü-

mexaniklərlə təmin olunması, yolların, körpülərin, pambıq 

qəbulu meydançalarının  təmiri başa çatdırılır. Eləcə də 

yığıcılardan qəbul olunan pambığın çəkilməsi üçün tərəzilərin 

yoxlanması və pambığın havada qurudulması üçün lazımı 

tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Yığım işlərinin kompleksinə aşağıdakı əməliyyatlar daxil-

dir. Sahələrin maşınla yığıma hazırlanması (alaqların çıxarılması, 

bitkilərin defolyasiyası, ox-arxların düzəldilməsi, dönmə 

zolağının hazırlanması və s.), açmış qozaların yığılması, məhsul 

qalığının və kurakın (zay məhsul) yığılması, xam pambığın 

yerdən yığılması və sahələrin təmizlənməsi, qurudulması, kurak 

qalığının təmizlənməsi və seçimi, xam-pambığın qəbul 

məntəqələrinə gətirilməsi və sahədən gövdənin çıxarılması. 

Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi becərilmiş bütün 

məhsulun yığılaraq təhvil verilməsini təmin edir.  
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8.1. Məhsuldarlığın əvvəlcədən təyin edilməsi 

 
Yığım kompaniyasının mütəşəkkil keçirilməsi üçün sahədə 

məhsulun səviyyəsini müəyyən etmək çox vacibdir. Buna görə 

də hazırlıq məntəqələrinin, pambıq təmizləmə, toxuculuq, 

yağçıxarma sənayesinin işi planlaşdırılır. Məhsulun miqdarı 

haqqında məlumat avqustun sonu, sentyabrın əvvəllərində, yəni 

yığım qabağı toplanır. Məhsuldarlığı müəyyən etmək üçün hər 

tarladan onun uzununa yaxud eninə 4 nümunə götürülməsi 

tovsiyə olunur. Birinci nümunə sahənin kənarından ən azı 10 m 

aralı götürülür. Nümunənin ölçüsü cərgəarası məsafənin enindən 

asılıdır. Belə ki, 60 sm cərgəarası olanlarda  16,6 m, 90 sm-likdə 

isə 11,1 m-ə bərabərdir. Deməli, götürülən nümunə bir hektarda 

olan cərgələrin cəminin 1/1000-i qədər olmalıdır. 

Hər nümunədə bitkilər sayılır və onun əsasında 1 metr 

sahədə olan bitkilərin orta sayı tapılır. Alınan rəqəm bir hektarda 

olan ümumi cərgələrin uzunluğuna vurularaq faktiki bitki sıxlığı 

tapılır. Hər nümunənin sonuncu 10 bitkisində qozaların miqdarı 

sayılr (tumurcuqlar hesaba alınmır). Bu göstəricilərə görə bir 

kolda olan orta qozaların miqdarı müəyyən edilir. Bir hektarda 

olan məhsuldarlığı təyin etmək üçün bir qozanın çəkisinin 

müəyyən olunması mütləqdir. Bitki üzərində olan qozaların 

əmələgəlmə müddətləri müxtəlif olduqları və onların kütlələri 

eyni olmadığı üçün bir qozanın orta kütləsini dəqiq müəyyən et-

mək çox çətindir. Bir qozanın xam pambığının kütləsinin 

təyinində cüzi səhvə yol vermək məhsulun əvvəlcədən müəyyən 

olunmasında təhrif olunmuş nəticələr verə bilər. 

Adətən bir qozanın kütləsi əvvəlki ildə müəyyən olunmuş 

rəqəm üzrə götürülür. Bu bir kolun bütün qozalarını çəkmək 

yolu ilə müəyyən olunur. Keçən il əldə edilmiş bir qozanın 

kütləsinə, yenidən bir çox düzəlişlər edilməlidir. Əgər təsərrüfat 

ilində pambığın inkişafı üçün iqlim daha əlverişli aqrotexniki 

tədbirlər, keçən illə müqayisədə yaxşı olmuşdursa o, zaman 

qozanın keçən ilki orta kütləsinə 0,5 q əlavə edilir, əksinə 

olduqda isə bir o, qədər yəni 0,5 q azaldılır. 
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Beləliklə, bir qozanın xam pambığının kütləsini bir kolda 

olan qozaların sayına, onu da bir hektarda olan bitkilərin sayına 

vurmaqla gözlənilən məhsulun həcmi tapılır. 

 

8.2. Xam pambığın maĢınla yığılması 
Xam pambığın maşınla yığılması pambqçılığın kompleks 

mexanikləşdirmə sistemində vacib tədbirlərdən biridir. Əsas 

təyinatı ilə yanaşı o, məhsulun tez və itkisiz yığılmasına, gələcək 

məhsulun əsası olan aqrotexniki tədbirlərin vaxtında yerinə 

yetirilməsinə şərait yaradır.  

Hər bir pambıqyığan maşından bacarıqla istifadə etdikdə 

50-60 adamın əməyini, qabaqcıl təsərrüfatlarda isə 100-ə qədər 

yığıcıları əvəz edir.  

Maşınla yığımın səmərəliliyi nəinki sürücü-mexanikin 

bacarığından və maşının keyfiyyətindən, eyni zamanda digər 

vacib amillərdən də asılıdır. Həmin vacib amillərə daxildir; 

birinci növbədə pambığın sortu, yığım anında bitkilərin 

vəziyyəti, sahənin quruması və onun yığıma hazırlanması. 

Maşın yığımı üçün seçilmiş sahə ən azı 3-4 hektar, maşının 

hərəkət istiqaməti üzrə sahənin uzunluğu 150-200 m və daha 

çox olmalıdır, ən əsası isə sahə yaxşı hamarlanmalı, cərgələr 

düzxətli istiqamətdə və cərgəaralarının eni eyni olmalı, tələb 

olunan bitki sıxlığı həm yuvalarda həm də cərgələrdə təmin 

olunmalıdır. Maşınla yığım üçün ayrılmış sahələrdə aqrotexniki 

tədbirlər yüksək keyfiyyətlə aparılmalıdır.  

Şırımların çəkilməsinə və bitkilərin yemlənməsinə, 

cərgəarası becərmələrə, alaqların məhv olunmasına fikir 

verilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, cərgəarası becərmələrdə 

torpaq xırda ovxalanmış, şırımlar hər yerdə eyni dərinlikdə və 

cərgənin tam ortasından çəkilmiş olsun. Sahələrdə alaq otunun 

xüsusi ilə sarmaşığın olması yığımı çətinləşdirir ki, bu da 

məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir edir. Belə sahələrdə pambıq-

yığan maşın səmərəli işləyə bilmir, yığılan xam pambıq isə yaşıl 

rəngdə və zibilli olur. 
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Pambığın maşınla yığlması bir çox aqrotexniki tədbirlərin 

vaxtnda və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. 

Hazırda təsərrüfatlarda olan pambıqyığan maşınlar məhsulun 

tam və itkisiz yığılmasını təmin edir. Bunun üçün təsərrüfatlarda 

yığım planı tərtib edilməlidir. Sahələrdə alaq otunun, xüsusi ilə 

sarmaşığın olması arzu olunan hal deyil, çünki pambıqyığan 

maşın səmərəli işləyə bilmir, yığılan xam pambıq yaşıl rəngə 

boyanır və çox zibilli olur. 

Tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, yüksək dərəcədə 

alaqlı sahələrdə məhsulun 53,1%-i bunkerə, 14,6%-i yerə 

tökülmüşdür, orta dərəcəli alaqlı sahələrdə bu yığım müvafiq 

olaraq 69,0 və 9,1% zəif alaqlı sahələrdə isə 82,4 və 4,8% 

olmuşdur. Ona görə də alaqlarla mübarizə həm vegetasiya boyu, 

həm də yığımqabağı aparılmalıdır. 

Pambıq kollarının hündürlüyü də maşınla yığılacaq 

sahələrdə yığımın keyfiyyətinə təsir göstərir. Belə ki, maşınla 

yığılacaq sahədə pambıq kollarının hündürlüyü 100 sm, yerə 

yatan bitkilərin miqdarı isə ən çoxu 10% olmalıdır. 

Pambığın maşınla yığılması üçün üç yığım prosesi 

keçməlidir. Birinci prosesdə tam açılmış qozalar, ikinci prosesdə 

kala və tək qanad qozalardan, üçüncü prosesdə isə yerə tökülən 

qoza və xam pambıq dilimlərinin yığılması. 

Birinci prosesdə məhsul maşınla iki bəzən üç dəfəyə yığılır. 

Birinci yığımı qozaların orta hesabla 60% açdığı dövrdə, ikinci 

yığım isə qalan qozaların 20-25%-i açdıqda aparılması tövsiyə 

olunur. 

Sahədə açılan qoza və kollardan tökülən yarpaqlar çox 

olarsa, bir dəfəyə yığılacaq pambığın miqdarı da çox olar və 

əksinə. 

Hazırda XBA-1,2 ikicərgəli asma pambıqyığan, XHП-1,8 

dördcərgəli pambıqyığan 14XB-2,4A, ikicərgəli asma 

pambıqyığan XBH-1,2A mərtəbələrlə yığmaq üçün 

pambıqyığan XBБ-1,8 maşınlarından istifadə edilir. 

XBA-1,2 pambıqyığan maşını cərgəarası 60 sm olan 

səpilmiş pambıq kollarından açmış qozaları mərtəbələr üzrə 

yığmaq üçündür. T-28x4 traktoruna aqreqatlaşdırılır. 
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Məhsuldarlığı 3,7 km/saat-la işlədikdə 0,5 ha/saat və 5 km/saatla 

işlədikdə 0,6 ha/saata bərabərdir. Pambıqla təmasda olan bütün 

hissələri mühafizə şitləri ilə təmin edilmişdir. Maşın vertikal 

şpindelli yığıcı aparata malik olmaqla, iki yanaşı cərgənin 

pambığını yığa bilir. 

Seriya ilə buraxılmış pambıqyığan maşnılardan XBA-1,2 

maşının fərqi ondadır ki, qəbuledici kamera kolun yuxarı və 

aşağı hissəsində olan pambığı mərtəbələr üzrə yığa bilir. 

İkicərgəli asma pambıqyığan XНП-1,8 maşını cərgəarası 

90 sm olan səpinlərdə istifadə edilir. En götürümü 1,8 m, 

məhsuldarlığı 3,7 km/saatda 0,7 ha/saatdır. MTZ-80X traktoruna 

aqreqatlaşdırılır. Pambığı yerdən götürmək üçün maşında 

pnevmatik qurğu vardır o, eyni zamanda yerdən yığılan pambığı 

təmizləyə bilir. 

Darcərgəli asma pambıqyığan 14XB-2,4A maşını 

cərgəarası 60 sm olan sahələrdən 4 cərgədən pambıq yığmaq 

üçündür. MT3-80X traktoruna aqreqatlaşdırılır. Məhsuldarlığı 

saatda 3,7 km sürətlə işlədikdə 0,9 hektara və 5 km ilə işlədikdə 

1,2 hektara bərabərdir.  

İkicərgəli asma pambıqyığan XBН-1,2A maşını 60 sm cər-

gəarası məsafəsi olan səpinlərdə zəriflifli pambıqyığandır. 

Sorucu nəqledici sistemə malik olmaqla pambığı təmizləyə bilir. 

T-28x4 traktoruna aqreqatlaşdırılır, məhsuldarlığı 3,7 km/saatda 

0,5 ha/saat və 5 km/saatda 0,6 ha/saatdır. 

Mərtəbələrlə yığan XBБ-1,8 pambıqyığan maşını 

ikicərgəli asma, 90 sm-lik cərgəarası səpinlərdə toxumluq xam 

pambıq yığmaq üçündür. T-28x4 və T-28x4M traktorlarına 

aqreqatlaşdırılır. Məhsuldarlığı 3,7 km/saatda 0,7 ha/saat və 5 

km/saatda 0,9 ha/saatdır.  

Mütləq yığımdan əvvəl pambıqyığan maşın diqqətlə 

nizamlanır. Barabanlar arasında olan işçi yarığının eninə, torpaq 

səthindən aparatların yerləşmə hündürlüyünə, şpindelə nisbətən 

toplayıcı şotkaların vəziyyətinə və s. xüsusi fikir vermək 

lazımdır. 

Yığımın əvvəlinin düzgün müəyyən olunması. 

Pambıqyığan maşınların yüksək məhsuldarlığını ən az itki ilə və 
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yığılan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Təcrübələr göstərir ki, birinci dəfə maşın yığımı üçün qo-

zalar 55-60% açdıqda və yarpaqlar isə 75-80% töküldükdə 

başlanması ən yaxşı müddət hesab olunur. Bu müddətdə kolun 

aşağı mərtəbələrində olan qozalar açılır ki, onlar da əsasən 

seçmə və birinci növ xam pambığı təşkil edir. 

Qabaqcıl təsərrüfatların təcrübələri göstərir ki, açım vəziy-

yətində nə qədər çox pambıq yığılarsa, onun sortluğu da bir o 

qədər yüksək olar. Bu zaman açmış qozalardan yığılan 

məhsulun 80%-i və daha çoxu maşınlarla yığılır və yetişməmiş 

qozaların yerə tökülməsi az olur. 

Yığımın əvvəlində açılma 50%-dən az olduqda, koldan 

xam pambıq yığımı 40-45%-ə qədər azalmaqla, yerə tökülən 

yetişməmiş qozaların miqdarı artır və maşın sahədən keçdikdən 

sonra bitkilərin yerə yatması xüsusi ilə yüksək məhsuldar 

sahələrdə müşahidə edilir. 

Qozaları 60%-dən çox açdıqda maşınla yığımı yalnız mər-

hələlərlə yığa bilən (60 sm cərgəarası üçün) XBA-1,2 və XBБ-

1,8 (90 sm-lik cərgəaraları üçün) maşınları ilə yığmaq olar. Bu 

maşınlar pambığı kolun aşağı və yuxarı yaruslarından ayrılıqda 

yığaraq, birinci növ xam pambığın aşağı yaruslardan ümumi 

məhsula görə 50% yığımını təmin edir. 

Yerə tökülən pambığın yığılması. Elmi və istehsalat 

tədqiqatları ilə müəyyən edilmişdir ki, koldan maşınlara qədər 

pambıqyığan maşınlar sahədən keçdikdən sonra, kalayığan 

maşınlara qədər mexaniki çeşidləyici vasitələrlə bir iz gedib 

yerə tökülən pambığı yığmalı, sonra koldan kalaları yığmalı və 

nəhayət bundan sonra mexaniki çeşidləyicinin ikinci gedişlə 

yerə tökülüb qalan pambığı yığması məqsədəuyğundur. 

Kompleks maşınların belə texnologiya ilə işi bütün 

məhsulun minimal xərclərlə yığılmasını təmin edir. 

Darcərgəli səpinlər üçün (60 sm-lik) pambığı yerdən 

yığmaq üçün xüsusi ПXC-3,6 və gencərgəli səpinlər  (90 sm-lik) 

isə ПXП-1,8 çeşidləyici maşınları yaradılmışdır. Çeşidləyici 

ПXC-3,6 yarım qoşqu olmaqla torpağa maşın yığımından sonra 
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yaxud təbii yolla tökülən pambığı yığmaq üçündür. Çeşidləyici 

sıxılmış hava ilə işləyən, süpürüb toplayan qurğu ilə və geniş 

həcmdə bunkerlə təmin olunmuşdur. Bu pambığı nəqliyyat 

vasitəsinə özü boşaltmaqla tez daşınmasını təmin edir. MTЗ-

80X traktoruna aqreqatlaşdırılır. Məhsuldarlığı 2,36 ha/saat, en 

götürümü 3,6 m bunkerdə zibil yığımı 35%-ə qədər olur. 

Çeşidləyici ПXC-3,6 və ПXП-1,8 əhəmiyyətli dərəcədə 

ПXH-1,2 ilə müqayisədə yaxşılaşdırılmışdır. 

Yerə tökülən pambıqları yığan maşınların məhsuldarlığı 

torpağın nəmliyindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.  

Nəm tarlada aqreqatın təkəri xam pambığı torpağa basdırır 

və toplayıcının işçi orqanları onların üzərini örtür və beləliklə 

məhsul itkisi  yaranır. 

Yerə tökülən pambığı yığanlar həm ikinci maşınla yığan 

aqreqatdan sonra həm də kala yığan maşından sonra pambığı 

yerdən toplaya bilir. Payız yağışları tez düşən rayonlarda 

maşınla məhsulu iki dəfə yığdıqdan sonra yenidən pambıq yığan 

maşınları sahəyə buraxmaq daha məqsədəuyğundur. 

Yerdən yığılan pambıq (maşınla yaxud əllə) və kala 

yığanların yığdıqları məhsulu bir meydançaya boşaldır və 

qərzək təmizləyən УПX-1,5B maşını ilə təmizləyirlər. Bu 

maşını üç adam işlədir. Yığılan hər partiya pambığın 

nəmliyindən və zibilliyindən asılı olaraq emal etmək üçün bu 

maşın xüsusi sazlayıcı və nizamlayıcılar tələb edir. Maşının 

təmizləmə səmərəliliyi 85%-dir. 

Kurakın (zay məhsulun) maĢınla yığımı. Açmış 

qozalardan xam pambığı yığdıqdan sonra kala yığılır. Kalayığan 

maşınların əksəriyyəti pambıq kollarını aşağıdan yuxarıya 

darayıb təmizlənməsinə əsaslanır. 

İstehsalatda valikli kalayığan maşn CKO-2,4 buraxılır. O, 

dördcərgəli olmaqla 60 sm-lik cərgəarası əkinlərdə işləyə bilir 

və T-28x 4M traktoruna aqreqatlaşdırılmışdır. 

Məhsul qalıqlarının sahədən yığılması üç texnoloji sxemlə 

aparılmalıdır: 1)Yığılmış komanın əvvəlcədən qismən 

təmizlənməsi; 2) Komanın qərzəkdən çıxarılması; 3) 

Təmizləmədən və komanın qərzəkdən çıxarılması. İstehsalatda 
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maşınla işləyərkən, ən çox birinci sxem tətbiq olunur. O, tarlada 

hərəkət edən zaman dörd cərgənin kolları kol 

istiqamətləndiricilərlə yığan qurğuların işçi yarığına yönəlmiş 

olurlar. O, iki köndələn riflənmiş (kələ-kötür) yastıqlardan 

hazırlanmış, bir cərgənin yığılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

İşçi yarığının yanından keçərkən, kollar aşağıdan yuxarıya qədər 

daranır və fırlanan riflənmiş yastıqların hərəkətli zərbəsinə 

məruz qalır, nəticədə qozalar qırılır, dilimlər və qismən budaqlar 

sınır. Bütün kütlə novçalara tökülür, oradan vintli şneklərlə 

köndələn şneklərə ötürülürlər. O, bütün toplayıcı aparatlarda 

komacıqları yığır və onları lintli transportyorların (ötürücünün) 

qəbuledici pəncərəsinə çatdırır. Ötürmə zamanı xırda zibil 

şneklərdən novçaların uzunsov dəliklərindən ələnir. Ötürücü ko-

macığı zənginləşdiriciyə doğru istiqamətləndirir. 

Təmizləndikdən sonra zənginləşmiş komacıq zənginləşdirici 

sxemdə toplanır, belə ki, şnek onu qurğunun 

pnevmatransportyoruna ötürür. Burada yan sorucu vintilyator 

vasitəsi ilə komacıq maşının bunkerinə keçir. 

Pambığın tarasız daĢınması. Xam pambığın axın (patok) 

üsulu ilə yığımı onun pambıqyığan maşınların bunkerindən 

traktor və maşınlara özü boşaldan qoşqu arabalarına və ya 

gövdəsi hündürləşdirilmiş avtomobillərə boşaltmaq nəzərdə 

tutulur. Qoşqu arabalarında traktor və avtomobil qatarları 

formalaşır. Xam pambıq qəbul məntəqələrində nəqliyyat 

vasitələrindən qəbuledici və ötürücü qurğuya verilir. Yerdən 

yükləmək üçün yükləyicilər işlədilir. 

Traktor qoşqusu 2ПTC-4-793 xam pambığı sahədən qəbul 

məntəqələrinə tarasız daşımaq üçündür. Traktor qatarları qəbul 

məntəqələrindən 10-12 km uzaqda yerləşən təsərrüfatlarda 

tətbiq edilir. 2ПTS-4-793 arabasının yük götürmə qabiliyyəti 4 

tondur. Bu qoşqu arabası təkərli traktorlara aqreqatlaşdırılır. 

Traktor qatarı 2-4 qoşqu arabasından yaradılmasına icazə verilir. 

Quzapayının yığılması. Pambıqçılıqda yığım işlərinin 

kompleksində yekunlaşdırıcı iş quzapayının (pambıq kolu) 

yığılmasıdır. Onun vaxtında sahədən çıxarılması gübrələrin 
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verilməsinə və payız şumunun vaxtında yerinə yetirilməsinə 

səbəb olur. 

Bitkiləri dördcərgəli asma KB-4A kolçıxaran və dərzdüzən 

aqreqatla çıxarırlar. Bu aqreqat 60 sm-lik cərgəarasında  işləmək  

üçün  nəzərdə tutulub. Aqreqatın məhsuldarlığı saatda 5 km sür-

ətlə 1,2 ha/saatdır. T-28x4M traktoruna aqreqatlaşdırılır. 

Kolçıxaran və dərzdüzən dördcərgəli KB-3,6 aqreqatı 90 

sm-lik cərgəarası olan sahələrdən quzapayını çıxartmaq üçündür. 

Bu aqreqat MT3-50X, MT3-80X, T-28x4M traktorlarına 

aqreqatlaşdırılır. Məhsuldarlığı 5 km/saat sürətdə 1,8 ha/saatdır. 

Quzapayının çıxarma dərinliyi 5-15 sm-dir. 

Vilt xəstəliyi olmayan sahələrdə pambıq kolları KИ-1,2 

(60 sm cərgəaraları üçün) və KИ-1,8 (90 sm cərgəaraları üçün) 

pambıq kolları doğranır. KИ-1,2, T-28x4M və MT3-80XM 

traktorlarına, KИ-1,8 isə  MT3-80X  traktorlarına asılır. 

Maşınla yığılacaq sahələrdə pambıq kollarının hündürlüyü 

də yığımın keyfiyyətinə təsir göstərir. Sahədə pambıq kollarının 

hündürlüyü 100 sm-dən çox, yerə  yatan bitkilərin miqdarı isə 

10 %- dən çox olmamalıdır. Hektarda 10% yerə yatmış bitki 

olarsa maşınla yığım 20% və daha çox azalır. Ona görə də hələ 

vegetasiya dövründə bitkiyə elə qulluq edilməlidir ki, 

pambıqyığan maşınlar sahədə normal işləyə bilsin. 

Maşınla pambıq yığımı üçün ayrılmış sahələrdə erkən 

ucvurma da təhlükəlidir. Belə ki, yığım dövründə budaqların və 

yarpaqların miqdarı artır, simpodial budaqların uzanması 

güclənir, aşağı yaruslar kölgələnir, qozanın açımı ləngiyir, eləcə 

də kolların yatması artır. Nəticədə pambığın maşınla yığılması 

səmərəliliyi azalır. 

 

8.3. Dönmə zolağının hazırlanması 

 
Maşınla yığıma 3-5 gün qalmış sahənin daxilində olan 

arxları və çökəklikləri hamarlayaraq dönmə zolağını 

hazırlayırlar. Ona qədər sahəyə pambıqyığan maşınların və 

nəqliyyatın gəlməsi üçün yollar, körpülər və s. təmir edilir.  
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Dönmə zolağında defolyasiyadan sonra desikasiya edilir. 

Qozalar 70-80% açıldıqda maşınla yığım aparılır, sonra isə 

kurak kurakyığan CKO-2,4 maşını ilə və əllə yığılır, kollar isə 

KB-4A quzapayı yığanla sahədən çıxarılır. Çıxarılan kolları əllə 

və yaxud volokuşalar vasitəsi ilə sahənin kənarına daşıyırlar. 

Dönmə zolağını pambıq kollarından təmizlədikdən sonra 

buldozer və ya qreyderlərlə sahə hamarlanır. Dönmə zolağının 

bu qayda ilə hamarlanması əl əməyini 3-4 dəfə azaldır. 

 

8.4. Defolyasiya və desikasiya 

 
Pambığın mexanikləşdirilmiş qaydada yığımını mütəşəkkil 

həyata keçirmək üçün pambıq əkinləri defolyasiya və desikasiya 

edilməlidir. Tətbiq olunacaq preparatların səmərəliliyi bitkinin 

vəziyyətindən, ətraf mühitin temperaturundan, torpağın və 

havanın nəmliyindən, torpağın münbitliyindən, bitkilərin 

qidalanma rejimindən, preparatın verilmə müddət və 

üsullarından asılıdır. 

Tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, məhsulun 

yetişməsini və yığılmasını sürətləndirmək üçün vegetasiyanın 

sonunda bitkilərin yarpaqlarını tökmək və gövdəni qurutmaq 

lazımdır. Yarpaqları tökmək üçün tətbiq olunan kimyəvi 

maddələrə defolyantlar, bu prosesə isə defolyasiya deyilir. 

Defolyasiya iki sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir: de 

ön şəkilçi olmaqla ayrılma, qoparılma, folium isə yarpaq 

deməkdir. 

Desikasiya isə qurutmaq mənasında işlədilir ki, bu 

prosesdə bitkinin gövdə və yarpaqlarının birlikdə tam 

qurudulmasıdır. 

Defolyantların bitkidə fizioloji və biokimyəvi aktivliyin 

yüksəldiyi dövrdə məsələn, barbağlama fazasında tətbiqi, bitki 

yarpaqlarının tökülməsinə səbəb ola biləcək dəyişmələr əmələ 

gətirə bilmir. Bu dövrdə sintez prosesləri parçalanma 

proseslərindən üstün olduğu üçün defolyantlar bu cür 

mübadiləni pozmağa qadir deyildir. Onlar bitkidə yarpaqların 

qocalması və təbii tökülməsi prosesinə uyğun olan təsir göstərir. 
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Yarpaqlarda xlorofilin miqdarı azalır, fotosintez zəifləyir, üzvi 

maddələrin əmələ gəlmə prosesi pozulur, suyun miqdarı nəzərə 

çarpacaq dərəcədə azalır, zülali maddələrin və digər 

birləşmələrin parçalanması artır. Bu birləşmələrin yarpaq 

ayasından saplağa köçmələri hüceyrə laylırında ayrılma əmələ 

gətirir və yarpaq öz ağırlığı təsirindən qopur.  

Defolyantların səmərəli təsiri sahədə bitkilərin bir boyda 

və normal inkişafını təmin edən aqrotexniki tədbirlərdən, o 

cümlədən suvarma, cərgəarası becərmələr, gübrələmə, ucvurma 

və s. tədbirlərin düzgün və vaxtında aparılmasından asılıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, defolyasiyanın gec aparılması 

yığımın başlanmasını ləngidir, xam pambığın maşınla yığım 

faizini aşağı salır və onun zibilliyini artırır. 

Pambıqçılıq təsərrüfatlarında aşağıda qeyd olunan 

defolyantlar tətbiq olunur. 

Maqnezium xlorat (MgClO3)2. Təmiz halda ağ kristal 

maddədir. Tərkibində 58-66%-ə qədər maqnezium xlorat vardır. 

Bundan başqa texniki maqnezium xloratda 30%-ə qədər natrium 

xlorid və cüzi miqdarda natrium xlorat, kalium xlorid, 

maqnezium sulfat və kalsium vardır. Preparat suda yaxşı həll 

olur. Bundan başqa havanın temperaturu yüksək olduqda onun 

həll olması artır. Maqnezium xlorat hiqroskopikdir, yəni havanın 

rütubətini özünə çəkməyi bacarır. Ona görə də onu quru və 

havasız yerdə saxlamaq lazımdır. 

Maqnezium xlorat məhlul halında çilənir, bir hektar 

pambıq sahəsinə 8-12 kq sərf olunur. Havanın temperaturuna az 

tələbkardır. Ancaq 15-16
o 

C-də yarpaqların tökülməsi azaldığına 

görə preparatın hektara norması 2-3 kq artırılmalıdır. 

Defolyasiya şehsiz, quru şəraitdə aparılmalıdır. Traktor 

çiləyicilərindən istifadə edildikdə preparatdan 8-12 kq 

götürülərək 800-1000 litr suda həll edilir. Çiləmə təyyarə ilə ap-

arıldıqda bitkinin inkişafından asılı olaraq hər hektara 8-12 kq 

maqnezium xlorata 75-100 və ya 150-200 l işçi məhlulu sərf 

edilir. 

Kalsium xlorat-xlorid Ca(ClO3)2+CaCl2. Preparat açıq 

rəngli mayedir. Tərkibində 30-32% kalsium xlorat və 28-29% 
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kalsium xlorid vardır. Adi şəraitdə sudan 1,5 dəfə ağırdır. Suda 

asan və tez həll olunur, hiqroskopikdir. Pambıq yarpaqlarına 

təsir etmə dərəcəsinə görə bu preparat maqnezium xlorata 

oxşayır. Lakin, ona nisbətən zəif və ləng təsir göstərir. Bitkinin 

vəziyyətindən və havanın temperaturundan asılı olaraq hektara 

24-25 kq-dan  28-30 kq-a qədər preparat sərf olunur. 

Butifos fosforlu üzvi defolyantdır. Açıq-sarı rəngli, 

xoşagəlməz kəskin iyi var, suda həll olunmur. Üzvi 

həlledicilərdə yaxşı həll olunur. 70%-li konsentrat emulsiya 

şəklində istehsal olunur. Butifosdan çiləmə üsulu ilə istifadə 

olunur. Preparatın sərfiyyat norması pambıq bitkisinin 

inkişafından asılı olaraq hektara 2-4 kq-dır. 

Butifos konsentratı emulsiyasından işçi məhlulu 

hazırladıqdan sonra, traktor çiləyicisinin içərisinə tökülrək 

defolyasiya aparılır. 

Butifosun yağlı məhlulu ilə təyyarə ilə çiləmə aparıldıqda 

ora dizel yanacağı əlavə edilməlidir. Hektara işçi məhlul 40-50 

litrdən 78-80 litrə qədərdir. 

Butilkaptaks tünd qəhvəyi rəngli xüsusi iyi olan mayedir. 

Suda yaxşı əriyir. Preparat emulsiya, konsentrat formada 

olmaqla tərkibində 80 %  təsiredici maddə vardır. İstiqanlılar 

üçün az toksikidir. 

Hidrol etilen məhsuludur. Rəngsiz, iysiz, turş reaksiyaya 

malik mayedir. Hektara təmiz halda 6-8 kq hesabı ilə, ortalifli və 

zəriflifli  pambıqlara 4-6 kq tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. 

Eləcə də butilkaptaks ilə birlikdə 3+3; 4+4 və 5+5 kq/ha, 

ortalifli pambıqlara 2+3 və zəriflifli pambıqlara 3+3 kq/ha 

(təsiredici maddə ilə) defolyasiya üçün tövsiyə olunur. 

УДM tipli defolyantlar. Bu defolyantlar maqnezium xlorat 

və mineral gübrələr  (ammofos, karbamid, kalsium və 

ammonium şorası) əsasında hazırlanmaqla УДM (I, II, III, IV) 

göstərilir. Bunlar ağ, boz və ya açıq-qəhvəyi rəngdə olmaqla, 

suda yaxşı həll olur. Tərkibində təsiredici maddə 58±2%-ə 

qədərdir. 

УДM I defolyantı 6-8 hissə maqnezum-xlorat və 10-12 

hissə ammofosun qarışığından ibarətdir. УДM II 7-8 hissə 



431 

 

maqnezium-xloratdan və 10-12 hissə karbamiddən; УДM III 7-8 

hissə maqnezium xloratdan, 10-12 hissə kalsium şorasından; 

УДM IV 10 hissə maqnezium xloratdan və 10-15 hissə 

ammonium şorasından ibarətdir. 

Defolyantları təsiretmə dərəcəsinə görə iki qrupa bölmək 

olar: Sərt və yumşaq təsirli. Birinci qrupa maqnezium xlorat, 

kalsium xlorid xlorat, УДМ I, ikinci qrupa УДM (II, III, IV) və 

hidrol daxildir. 

Defolyantların əsas kütləsini çiləmək üçün istifadə edirlər. 

Sərt təsirli defolyantların tətbiqindən sonra yarpaqlar tezliklə 

nəmliyi itrir, rəngi əvvəlcə açıq, sonar tündləşir, qızarır və 3-5-ci 

gün tökülməyə başlayır.  

Yumşaq təsirli defolyantlar tətbiq etdikdə yarpaqlar 4-6-cı 

gün tökülməyə başlayır. Bu proses 15-17 gün çəkir. Yarpaqlar 

töküldükdən sonra defolyasiya aparılmamış tarlalara nisbətən 

hava çox quru olur, (nəmlik 10-13% azalır, temperatur isə 2,5-

5,2
0
 C azalır). Qozalar 10-15 gün tez açır və şaxtaya qədər xam 

pambıq məhsulunun yığımı 6 s/ha qədər artır. 

Defolyasiya apardıqda tarlalarda kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin zərərvericilərlə qozaların göbələk və bakterial 

xəstəliklərə tutulmasının qarşısı alınır. 

 

8.5. Defolyantların verilmə üsulu, müddət və 

normaları 
Defolyasiya və desikasiya üçün AN-2 təyyarəsindən, KA-

26 vertalyotundan, yerüstü becərmələrdə isə OBX-14, OBX-28 

aqreqatlarından istifadə olunur. 
AN-2 təyyarəsinə iri damcı verən çiləyici aparat 

quraşdırılır. İşçi məhlulunun norması 100 l/ha, siqnalçılar 

təyyarənin hər gedişindən sonra 25 m-dən bir yerdəyişir, işçi 

məhlulu 150 l/ha olduqda siqnalçı 20 m-dən bir yerini 

dəyişməlidir. 

KA-26 vertalyotunda avioçiləyici saniyədə 5 litr məhlul 

sərfinə nizamlanır. İşçi məhlulu 100 l/ha normasında çiləmək, 

sahənin üzərində vertalyotun sürəti 60 km/saat, siqnalçının 
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yerdəyişməsi hər 30 metrdən bir, uçma hündürlüyü 10-15 metr 

olmalıdır. 

Avioçiləmə üçün küləyin əsmə sürətinin son həddli 4 

m/san-ə bərabərdir. Lakin, tam sakitlikdə aparmaq daha yaxşıdır. 

Yerüstü aparatlar (OBX-14, OBX-28) təyyarə və 

vertalyotun işləyə bilmədikləri sahələrdə, yaşayış məntəqələrinə 

yaxın olan yerlərdə, heyvandarlıq fermalarında, sahənin 

kənarlarında hündür ağaclar olan yerlərdə, pambıqyığan 

maşınlar üçün dönmə zolaqlarında və s. hallarda işlədilir. 

 Yerüstü aparatlardan istifadə etmək ətraf mühitin 

çirklənməsini aşağı salır, defolyantların təsir etmə səmərəliliyini 

və yarpaqların tökülmə faizini artırır. 

OBX-28 aqreqatının pambığın defolyasiyası zamanı saatda 

sürəti 5,5 km-dir. Bu halda 90 sm cərgəarası olan səpinlərə eyni 

vaxtda 12 cərgə, 60 sm arası səpinlərdə isə 20 cərgə enində sahə 

çilənir. Üç aqreqatı komplektləşdirməklə OBX-28 aqreqatından 

daha səmərəli istifadə etmək olar. Defolyasiyanın müddətini 

təsərrüfatın aqronomları bütün tarlalarda bitkilərin eynicinsli 

inkişafına görə müəyyən edir. Defolyasiyanın başlanğıcı əksər 

hallarda bitkilərdə yetişmiş qozalara görə təyin edilir.  

Təsərrüfatlarda bir neçə preparat olarsa, ilk növbədə 

kalsium xlorat-xlorid, УДM I, sonra maqnezium xlorat, УДM (II, 

III, IV) işlətmək lazımdır. 

Pambıq əkinlərində kolun orta yaruslarında suyun 

azlığından bar orqanları tökülmüşdürsə, eləcədə tarla daxilində 

bitkinin boy və inkişafı bərabər olmayan sahələrdə 

defolyasiyanın aparılma müddətini, əksər bitkilərin yuxarı 

mərtəbədəki bioloji yetişmiş qozaların sayı ilə müəyyən etmək 

olar. 

Defolyasiya tarla sututumu 65-70%-ə qədər və orta 

sutkalıq temperatur 17
o
 C-dən aşağı olmadıqda yaxşı səmərə 

verir. Temperaturun 14-15
o 

C-yə enməsi lazımi səmərəni vermir. 

Əgər bu və ya digər səbəblərə görə 8-10 gün ərzində 

yarpaqların tökülməsi 75%-dən az olarsa, pambıqyığan 

maşınların düzgün işləməsi üçün təkrar defolyasiya aparılması 

tələb olunur. 
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Temperatur şəraitindən və tökülmüş yarpaqların 

miqdarından asılı olaraq, ayrı-ayrı tarlalar üçün sahədə bitkilərin 

səviyyəsinə görə defolyasiyanın normasını təsərrüfatın 

aqronomları müəyyən edir. Defolyantın norması bitkilərin güclü 

inkişaf dərəcəsindən asılıdır. 

Məhlulun və qarıĢıqların hazırlanması qaydası. 

Butilkaptaksın maqnezium xloratla qarışığı (1:1 nisbətində) 

yalnız islənilən vaxt hazırlanır. Butilkaptaksın emulsiya 

olunacaq konsentratı emallaşdırılmış qabda bir az su ilə 

eynicinsli məhlul alınana qədər qarışdırılır və çiləyicinin bakına 

tökülür yaxud sement çənlərə doldurulur (həmin qayda ilə 

maqnezium xloratda hazırlanır), sonra da lazımı miqdarda su 

əlavə edilib qarışdırılır. Hər hansı məhlul olursa olsun o, 

diqqətlə filtirdən keçirilməlidir. Bu məqsədlə metaldan 

hazırlanmış 0,75x0,7 mm gözcükləri olan süzgəcdən istifadə 

edilir. 

Sement yaxud asfalt döşəməsi olan meydançalarda xüsusi 

avadanlıqla təmin olunmuş məntəqələrdə hazırlayırlar. 

Hazırlanmış məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır. 

Təyyarə yaxud traktor aqreqatları ilə pambıq əkinlərinin 

çilənməsi ancaq səhər saatlarında aparılmalıdır. Yerüstü 

aqreqatlara maqnezium xlorat məhlulu çiləndikdə ilk növbədə 

işçi məhlul hazırlanır. Çənə 50 kq maqnezium xlorat və onun 

üzərinə 100 litrə qədər su tökərək diqqətlə qarışdırılır. 

Kalsium xlorat-xlorid məhlulunu razılaşdırılmış normaya 

əsasən əvvəlcədən təxmini su ilə doldurulmuş traktor 

çiləyicilərinin bakına tökürlər. Onu torba materialından süzərək 

bərabər normada baklara tökmək lazımdır. Maqnezium xlorat-

xloridi təyyarə ilə çiləmək üçün süzülmüş preparat yerdə olan 

çənə tökülür, su ilə qarışdırılır, sonradan isə təyyarənin 

baklarına doldururlar. 

Desikasiya inkişafca geri qalmış və üzərində çoxlu 

miqdarda açılmamış qozaları olan yaxud payız yağışlarının tez 

başlaması ilə əlaqədar olaraq desikasiya (bitkilərin kökdən 

qurudulması) maqnezium xlorat yaxud kalsium xlorat-xlorid 

məhlulu ilə aparılır. 
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Bu zaman maqnezium xlorat, yığım qabağı yarpaqların 

tökülməsində aparıldığı kimi aparılır. Lakin, məhlulun qatılığı 

bir qədər artıq olur. Maqnezium xloratın norması 25-30 kq/ha, 

kalsium xlorat-xloridin norması 45-50 kq/ha götürülür. 

Məhsulun vaxtında yığılması və qozaların açımını 

tezləşdirmək üçün ikinci yığımdan, bəzən isə birinci yığımdan 

sonra bitkilərin qurudulması qeyd olunan preparatlar və 

normalarla həyata keçirilir. 

Təhlükəsizlik tədbirləri. Kimyəvi dərmanlarla işləyərkən 

tibbi müayinədən keçilməsi vacibdir. Məqsəd kimyəvi 

dərmanlara əks göstərişi olan adamları bu işdən 

uzaqlaşdırmaqdır. Bu işlə mütəmadi məşğul olan adamların ildə 

bir dəfə tibbi müayinədən keçməsi lazımdır. Məqsəd burada 

işləyənlərdə iş vaxtı hər hansı patalogiya olmasını aşkar 

etməkdir. 

Əvvəlcədən və dövrü yoxlamalarda terapevt, nevropatoloq, 

larinqoloq, dermatoloq və okulist həkimlər iştirak etməlidirlər. 

Sağlamlıq tədbirləri ilə bağlı bütün işlər xüsusi ixtisas təlimi 

keçmiş mütəxəssislərin daimi nəzarəti ilə aparılmalıdır. Onlara 

iş zamanı toxunacaqları maddələrin zəhərlənmə dərəcəsini izah 

etməli, fərdi mübarizə vasitələri ilə tanış olmalı və onlardan 

düzgün istifadə qaydalarını bilməlidir. 

Əkinlərin, arxların və digər su hövzələrinin defolyantların 

qalıqları ilə çirklənməsinə yol vermək olmaz. Məhlulu çənlərə 

ehtiyatla doldurmaqla onun kənarlara axmasına yol 

verilməməlidir. Yuxarıda qeyd olunan vəziyyət alınarsa o, 

zaman defolyant yayılan yerləri 5%-li  soda (0,7 kq sodanı bir 

vedrə suda həll etmək) məhlulu ilə təmizləmək lazımdır.  

Butifos preparatı insanlar və ev heyvanları üçün yüksək 

dərəcədə zəhərlidir (ЛД50 210 mq/kq). Ona görə də onun tətbiqi 

zamanı sanitar-profilaktik tədbirlər fosforla üzvi pestisidlərin 

tətbiqində olduğu kimi ciddi olmalıdır. İş görülən sahələrə, 

yollara xəbərdarlıq edici nişanlar vurulmalıdır. Sahələr butifosla 

işləndikdən sonra orada 3 gün tarla işlərinin görülməsi 

qadağandır. 
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Məhsulu maşınla yığılacaq sahələrin defolyasiyasını 

məhsul yığımına iki həftə qalmış qurtarmaq lazımdır. 

Defolyantlarla işləyən işçilər, siqnalçılar, məhlulu 

dolduranlar, aerodrom işçiləri, aqronomlar, traktorçular və 

digərləri fərdi mühafizə alətləri ilə kombinzonlar, xüsusi 

ayaqqabı, müdafiəedici eynək, respirator və s. ilə təmin 

olunmalıdır. 

Siqnalçılar xlorvinil plyonkadan hazırlanmış örtüklə, 

məhlul və defolyant qarışığını hazırlayan işçilər isə rezin 

əlcəklər, rezin fartuklar və müdafiəedici eynəklə təmin 

olunmalıdır. 

Defolyantla işləyən işçilərin iş gününün uzunluğu 4-6 saat, 

qalan iş müddətini isə pestisidlə əlaqəsi olmayan işlərdə istifadə 

etmək olar. Belə işlərə həddi buluğa çatmayanları, hamilə və 

uşaq əmizdirən qadınları tibbi yoxlanışdan keçməyənləri və 

fərdi mühafizə əşyaları ilə təmin olunmamış şəxsləri cəlb etmək 

olmaz.  

Fərdi mühafizə alətləri xüsusi ayrılmış şkaflarda, təmiz və 

quru otaqlarda saxlanılmalıdır. 

Xüsusi geyim paltarlarını və ayaqqabıları evə aparmaq və 

işdən sonra geyinmək qəti qadağandır. İş qurtardıqdan sonra 

xüsusi geyim paltarı hər gün tozdan təmizlənməli, sonra 8-12 

saat açıq havada asılaraq havalandırılmalıdır. Xüsusi geyimlər 

üzvi birləşmələrlə çirkləndikdə dövrü olaraq ən azı 5 gündən bir 

yuyulmalıdır. Bunun üçün əvvəlcə 6-8 saat ərzində sabun-soda 

məhlulunda isladılır, sonra isə 2-3 dəfə qaynar sabun-soda 

məhlulunda yuyulur. 

Defolyantla islandıqdan sonra yemək yeyərkən əvvəlcə 

əlləri, üzü və bədənin açıq olan yerlərini sabunla yumaq, ağzı isə 

təmiz su ilə yaxalamaq lazımdır. İşdən sonra isə duş qəbul 

edilməlidir. İş zamanı yemək, papiros çəkmək və yeyinti 

məmulatlarını cibdə saxlamaq qəti qadağandır. 

Defolyantlarla işləyənlərə hər gün işə başlamazdan əvvəl 

0,5 l qaynar süd verilir. Təyyarələrin və traktor çiləyicilərinin 

doldurulması mexanikləşdirilməlidir. Traktorda iş yerinin 

zəhərli maddələrin damcılarının düşməsinə görə kabinə izolə 
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edilməlidir. Sahədə avioişləmə dövründə təyyarənin siqnalçılara 

yaxınlaşma məsafəsi 150 m-ə çatdıqda onlar küləyin əks 

istiqamətində zəhər çilənməyən sahəyə keçməlidirlər. 

Defolyantı tətbiq etməzdən əvvəl çiləyici qurğularn sazlığı 

yoxlanmalı, onlar təmiz, yuyulmuş və saniyədə məsarif 

olunacaq məhlula nizamlanmalıdır. 

Bakda artıq qalan defolyant məhlulunu xüsusi ayrılmış 

quyuya töküb üstünü xlorlu əhəng qarışdırılmış torpaqla örtmək 

lazımdır. Təyyarə enən meydançada tibb işçisi növbə çəkməli və 

lazımi dərmanlarla təmin olunmalıdırlar. 

 

8.6. Pambığın əllə yığılması 
Günü-gündən texnikanın səviyyəsinin  yüksəlməsinə, xam 

pambığın maşınla yığılmasına baxmayaraq, hələlik əllə yığım 

əsas yeri tutur. Bu əsasən elit təsərrüfatlarında, eləcə də maşınla 

yığmaq mümkün olmayan kiçik və əlverişsiz hava şəraitində 

maşınların sahəyə çıxması mümkün olmayan günlərdə əl yığımı 

aparılır. 

Yığımın düzgün təşkili üçün birinci növbədə məhsulun 

yığılıb  satılması planı tərtib edilməlidir. Bu plan elə tərtib edil-

məlidir ki, məhsul yığımı qısa müddətə başa çatdırılsın. Həmin 

plana əsasən ümumi yığım planında təsərrüfatın tarlaları üzrə 

ayrıca plan tərtib olunur. Planın yerinə yetirilməsi üçün 

əvvəlcədən təsərrüfatda işçi qüvvəsi, nəqliyyat vasitəsi və 

yığıma lazım olan avadanlıq olmalıdır. 

Təsərrüfatlardan yığılmış məhsulun qurudulması üçün 

asfalt meydançalar, məhsulu çəkmək üçün qapan tərəzilər 

hazırlanmalı, yağışlı havada qurudulması lazım olan məhsulu 

saxlamaq üçün anbarlar və s. vaxtında hazırlanmalıdır. 

Pambıq saxlanılan yerin yanğından mühafizə tədbirləri 

təmin olunmalıdır. Yığımla bağlı bütün mal, materiallar 

vaxtında alınıb işçilərə paylanılmalıdır. 

Yığım zamanı sort qarışığına yol verilməməlidir, məhsul 

tam açmış qozalardan yığılmalıdır. Məhsulun növlərlə yığılması 

üçün işçilər yığımdan əvvəl xam pambıq növləri ilə tanış 

edilməlidirlər. 
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Pambıq yığımı elə təşkil edilməlidir ki, ümumi məhsul 3-4 

dəfəyə yığılsın və sahə şum üçün hazır olsun. Əl yığımına ilk 

dəfə sahədəki kolların əksəriyyətində orta hesabla 2-3 qoza tam 

açdıqda başlamaq lazımdır.  

Bu da həmin sahədən yığılacaq məhsulun 20-30%-i 

deməkdir. İkinci yığıma kol üzərində qalan qozaların 35-45%-i 

açdıqda, üçüncü yığıma isə ikinci yığımdan 12-15 gün sonra 

başlamaq lazımdır. Əgər dördüncü yığım aparılacaqsa onu bitki 

vegetasiyasını başa çatdırdıqdan sonra (o zaman şaxtalar düşərsə, 

birinci şaxtadan sonra) başlamaq lazımdır. Bu yarı açmış və 

açmamış (yetişməmiş kala) qozalar qərzəklə birlikdə yığılır. 

Sonra isə qərzək təmizləyən maşınlarla təmizlənir. 

Yığımın çeşidlərlə aparılması təsərrüfat üçün -

əhəmiyyətlidir. Ona görə də yığımda xəstə, tam açmamış 

qozalardan yığılan pambıq, eləcə də üzəri sarı, boz rəngə çalan, 

yaxud qara rəngli qozalardan yığılan pambığı ümumi pambığa 

qarışdırmaq olmaz. Bunun üçün yığımda iştirak edən adamları 

yığım aparma qaydaları ilə tanış etmək lazımdır. 

Yığım norması. Gündəlik yığılacaq pambığın miqdarı 

sahədə açmış qozaların sayından və onun çəkisindən asılıdır. 

Yəni sahədə açmış qozaların sayı nə qədər çox olarsa, gündəlik 

yığım norması da o, qədər çox olar. Yüksək məhsuldar sahələrdə 

yığm norması çox, zəif inkişaf etmiş və məhsulu az olan 

sahələrdə isə yığım norması nisbətən az götürülür. 

Toxumluq xam pambığın yığımı ümumi pambıq 

yığımından fərqli olmalıdır. Çünki, onun yığım müddəti nazirlik 

tərəfindən təyin edilməklə adi pambığın yığım normasından10-

20% az verilir. Toxumluq xam pambıq oktyabr ayının10-na 

qədər yığılıb qurtarmalıdır. 

Pambığın qurudulması və təhvili. Pambığın yaxşı 

qurudulması üçün ilk növbədə asfalt döşənmiş, xüsusi 

meydançalar düzəldilməlidir. 

Pambığı açıq havada qurutmaq üçün onu döşəməyə 10 sm 

qalınlığında sərir və taxta kürək ilə tez-tez çevirirlər. Bu 

prosesdə dəmir materialından istifadə etmək olmaz. Bu işdə 



438 

 

işləyən fəhlələrin ayaqqabılarının dabanı da yumşaq olmalıdır. 

Əks tədqirdə çiyid əzilib xarab ola bilər. 

Yağmurlu günlərdə isə toplanmış pambığı temperaturu 60
o 

C-dən aşağı 80
o
 C-dən yuxarı olmayan xüsusi binalarda 

qurutmaq lazımdır. Temperaturun yüksəlməsi pambığın 

yanmasına səbəb ola bilər. 

Toxumluq pambığın qurudulmasına xüsusi fikir vermək 

lazımdır. Qurutma binalarında toxumluq pambıq qurudulduqda 

temperatur 60
o 

C-dən aşağı olmamalıdır. Temperaturun 

yüksəlməsi çiyidin cücərmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə 

bilər. Ona görə də toxumluq pambığı açıq havada qurutmaq 

məqsədəuyğundur. 

Toxumluq pambıq. Toxumluq pambıq məhsulu 

yığılanadək sahələrdə aprobasiya aparılır və toxuma yararlı 

sahələr müəyyənləşdirilir. Az məhsuldar, xəstəliyə tutulmuş, 

səpini gecikmiş sahələr çıxdaş edilir və məhsul texniki emal 

üçün təhvil verilir. Aprobasiya nəticəsində müəyyənləşdirilmiş 

şərtlərə əsasən toxumluq məhsulun yığım planı tutulur. 

Toxumluq məhsul tezyetişən, tam keyfiyyətli açmış 

qozalardan toplanmalıdır. Belə qozalar birinci və ikinci  bar 

budaqlarında yerləşir. Toxumluq məhsulun əllə yığılmasına 

kolun aşağı və orta hissəsində 5-6 qoza açıldıqda başlanılır. 

Toxumluq xam pambığın yığımından əvvəl görüləcək 

tədbirlərdən biri də, yığımda iştirak edəcək işçiləri məhsulun 

keyfiyyət əlamətləri ilə tanış etməkdir. 

Hazırda məntəqələrdə xam pambıq əsas etibarı ilə xarici gö-

rünüşünə, nəmliyinə və zibilliyinə görə 4 sort üzrə qəbul edilir. 

 

8.7. Sənaye xam pambıq sortlarının standart və 

etalonları 
Xam pambığın standartında sənaye sortlarının aşağıdakı 

xassələri göstərilir.  

Birinci sort. Şaxtalara qədər tam yetişmiş və açılmış 

qozalardan dolu və tam yığılan xam pambıq birinci sort sayılır.  
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Növ və sortlara məxsus olan rəngi ağ və ya ağ narıncıya çaları 

olmaqla lifdə yağış və ya şehdən əmələ gələn xırda sarı ləkələrin 

olmasına yol verilir. Lifin möhkəmliyi 4,4 q-dan az olmamalıdır. 

Əl ilə yığılmış xam pambıq pardaqlanmış dilimlərdən ibarət 

olmaqla hesaba alınan zibillilik dərəcəsi 0,5%, nəmlik dərəcəsi 

isə 8%-dən çox olmamalıdır. Lakin, qəbul məntəqələrində 

zibilliyi 3%, nəmliyi isə 9%-ə qədər qəbul edilə bilər. 

Maşınla yığılan xam pambıq ayrı-ayrı uzunsov liflərdən 

ibarət olmaqla, hesaba alınan zibillilik dərəcəsi 0,5% və nəmliyi 

8% olur, lakin, məntəqə müvafiq olaraq 12% və 14%-li xam 

pambıqları qəbul edə bilər.  

Azərbaycan üçün müstəsna olaraq, nəmlik bütün sortlar 

üzrə Orta Asiya respublikalarına nisbətən 1% yüksək qəbul 

edilir. 

Ġkinci sort. Xam pambığın rəngi ağ, yağış və şehin 

təsirindən sarımtıl-narıncı ləkəli ola bilər. Tam açılmış əsas 

qozalardan yığılan xam pambıqdan başqa, cüzi miqdarda suyun 

və s. çatışmamazlığından məcburiyyət qarşısında açılmış ayrı-

ayrı dilimlər də ola bilər. 

Lifin möhkəmliyi 3,9 q-dan az olmamalıdır. Əl ilə yığılmış 

xam pambıq birinci sorta nisbətən xırda dilimlərdən ibarət 

olmaqla, tək-tək dilimin qaidəsində tam yetişməyən hissədə ola 

bilər. Hesaba alınan zibillilik 1% və nəmlik 10%-dir. Lakin, 

qəbul məntəqələri zibilliliyi 5% və nəmliyi 10% olan xam 

pambığı qəbul edə bilər. 

Maşınla yığılan xam pambıq uzunsov lifdən ibarət olmaqla, 

onda yetişməmiş, müəyyən parıldayan hissələrdə ola bilər. Belə 

pambığın 1% nəmliyi olmalıdır. Məntəqə tərəfindən 12% 

zibillilik və 16% nəmlik olduqda da qəbul edilə bilər. 

Üçüncü sort. Xam pambığın rəngi tutqun-ağ və ya narıncı-

sarı və açıq-sarıya çalarlı ləkələri ola bilər. Yığılmış kütlənin 

içərisində şaxtaların təsirindən açılmış və yarı-açılmış 

qozalardan yığılan yarım yetişmiş və yetişməmiş dilimlər 

olmaqla, pambığı ikinci sorta nisbətən bərk olur. Əllə yığılan 

kütlə əsas etibarı ilə pardaqlanmamış qozanın formasını 

saxlayan dilimlərdən ibarət olur. Parıldayan təbəqə dilimin uc və 
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qaidə tərəfində, hətta dilimin bütün boyu üzrə ola bilər. Lifin 

möhkəmliyi 3,5 q, hesaba alınan zibillilik 1,9%, nəmlik isə 11% 

olmalıdır. Lakin məntəqə zibilliyi 8% və nəmliyi 11% olan 

pambığı qəbul edə bilər. 

Maşınla yığılan xam pambıq ayrı-ayrı uzunsov liflərdən, 

bəzən burulmuş və xeyli yetişməmiş dilimlərin qarışığından 

ibarətdir. Hesaba alınan zibillilik 1,9% və nəmlik 11% olur. 

Məntəqə tərəfindən 16%-ə qədər zibilliliyi və 18%-ə qədər 

nəmliyi olan xam pambıqda qəbul edilə bilər. 

Dördüncü sort. Xam pambıq zəif və ya heç açılmamış və 

şaxta ilə zədələnmiş qozalardan yığılır. Heç bir elastikliyi 

olmayan tutqun ağ, açıq-sarı rəngdə, sarı və ya tünd-boz ləkələri 

olur. Bu sorta aid olan məhsul kaladan təmizlənmiş pambıqdır. 

Bu pambığın lifi yetişməmiş olub, parlaq dilimlərdən ibarətdir. 

Lifin möhkəmliyi 3,4 q-a qədər ola bilər. 

Əllə yığılan xam pambıq maşınla təmizləndikdən sonra 

hesaba alınan zibillilik 3,6% və nəmlik 13% olur. Məntəqələr 

zibilliliyi və nəmliyi 16%-ə qədər olan xam pambığı qəbul edə 

bilər. Maşın vasitəsilə kaladan yığılan xam pambıq sahədə 

təmizləndikdən sonra uzunsov və yetişməmiş dilimlərdən ibarət 

olur. Xam pambıqda yetişməmiş, ölü lifli dilimlərin üzəri parlaq 

pərdə ilə örtülü olur. Hesaba alınan zibillilik 3,6%, nəmlik isə 

13%-dir, məntəqələr isə zibillilik və nəmlik 20%-ə qədər olanda 

da qəbul edə bilərlər. 

Yığım vaxtı torpağa tökülən xam pambıq yığıldıqdan sonra 

qurudulur, ikiqat təmizlənir və məntəqəyə verildikdə onun 

sortluğu maşınla yığım sortlarına müvafiq hesablanır. Belə ki, 

birinci və ikinci sortlar üçün zibillilik 16%, üçüncü sortlar üçün 

18% və dördüncü sort üçün isə 20% olur, hesaba alınan 

sortluluq üzrə isə əsas yığımlarda müvafiq sortların zibillilik və 

nəmliyi qədər götürülür. 

Məhsulun keyfiyyəti həm dövlət üçün, həm də pambıq əkən 

təsərrüfatlar üçün əhəmiyyətlidir. Belə ki, yüksək keyfiyyətli 

məhsul yüksək qiymətə satılır və nəticədə təsərrüfatın pul gəliri 

artır. 
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PAMBIQÇILIQ HAQQINDA AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASININ QANUNU 

 

Bu qanun Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın hüquqi, 

təşkilati və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, xam pambıq və 

pambıq məhsullarının dövriyyəsi ilə əlaqədar münasibətləri -

tənzimləyir.               

I fəsil. Ümumi müddəalar 

Maddə 1. Əsas anlayıĢlar 

1.0. Bu qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları 

ifadə edir: 

 1.0.1. pambıqçılıq-pambıq bitkisinin becərilməsi və xam 

pambıq istehsalı ilə məşğul olan bitkiçilik 

sahəsi;                                    

1.0.2. xam pambıq-çiyiddən ayrılmamış lifli kütlə;           

1.0.3. pambıq məhsulları-xam pambığın (bundan sonra-pambıq) 

ilkin emalı zamanı alınan mahlıc, tiftik (lint), çiyid və lifli 

tullantılar;  

1.0.4. mahlıc - ilkin emal zamanı pambıq çiyidindən ayrılmış lif 

kütləsi; 

1.0.5. çiyid - ilkin emal zamanı lifdən ayrılmış pambıq toxumu;

  

1.0.6. toxumluq çiyid - toxumluq pambığın emalı zamanı 

alınmış və əkin üçün nəzərdə tutulmuş pambıq toxumu;  

1.0.7. pambığın ilkin emalı - pambığın sənaye üsulu ilə 

qurudulması, təmizlənməsi, lifinin çiyiddən ayrılması ilə pambıq 

məhsullarının istehsalı prosesi; 

1.0.8. pambığın və mahlıcın keyfiyyətinin ekspertizası - 

pambığın və mahlıcın faktiki keyfiyyət göstəricilərini müəyyən 

etmək üçün nümunələrin götürülməsi, təhlili və onların 

keyfiyyətinin sənədləşdirilməsi tədbirləri; 

1.0.9. dövriyyə - pambıq və pambıq məhsullarının satışı, idxalı 

və ixracı. 
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Maddə 2. Pambıqçılıq haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi 

2.1. Pambıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, 

mülki və aqrar qanunvericiliyindən, Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, bu 

qanundan və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.  

       2.2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrdə pambıq istehsalının, emalının və 

dövriyyəsinin tənzimlənməsi, habelə pambıq məhsullarının 

keyfiyyəti barədə müəyyən edilmiş qaydalarla bu qanunda 

nəzərdə tutulmuş qaydalar arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin 

beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq olunur.  

      Maddə 3. Qanunun məqsədi   

Bu qanunun məqsədi ölkədə pambıqçılığın inkişafına, pambıq 

istehsalı ilə emalı arasında münasibətlərin bazar iqtisadiyyatına uyğun 

tənzimlənməsinə, pambıq və pambıq məhsullarının rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsinə, pambıqçılığın yüngül və yeyinti 

sənayesinə inteqrasiyasına hüquqi və iqtisadi zəmin yaratmaqdır.

  

Maddə 4. Pambıqçılıq sahəsində dövlət siyasətinin 

istiqamətləri 

Pambıqçılıq sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 

pambıqçılıqda investisiya fəaliyyətinin və kooperasiyanın 

stimullaşdırılmasından, lizinq və aqroservis xidmətlərinin 

genişləndirilməsindən, yeni texnika və texnologiyaların 

tətbiqindən, pambıq məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldil-

məsindən və ixracının artırılmasından, pambıqçılığın elmi 

təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.  

Maddə 5. Pambıqçılıq sahəsində dövlətin vəzifələri   

    5.0. Pambıqçılığın inkişafını təmin etmək üçün dövlət 

aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:  
5.0.1. pambıqçılıq üzrə normativ hüquqi aktlar və normativ sənədlər 
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qəbul etmək; 
5.0.2. pambıqçılığın inkişafına dair dövlət proqramlarını təsdiq 

etmək, habelə pambıqçılığın klasterlər əsasında inkişafını təmin 

etmək;  

5.0.3. pambıq və pambıq məhsullarının istehsalına, emalına və 

dövriyyəsinə dair texniki normativlər qəbul etmək;  

5.0.4. pambıq və pambıq məhsullarının keyfiyyətini müəyyən 

edən standartları və digər normativ sənədləri təsdiq etmək;  

5.0.5. pambıq və pambıq məhsulları bazarını öyrənmək, 

proqnozlar hazırlamaq, pambıqçılıq ilə əlaqəli sahələrin əsas 

inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək;  

5.0.6. pambıq əkinlərində aqrotexniki və pambıq emalında 

texnoloji normaları müəyyən etmək, pambıq bitkisinin əkilib-

becərilməsi zamanı istifadə olunan bitki mühafizə vasitələrinin 

tətbiqinə nəzarəti həyata keçirmək; 5.0.7. qanunvericiliyə uyğun 

olaraq toxumluq pambıq istehsalına, emalına və toxumun 

dövriyyəsinə nəzarət etmək;  

5.0.8. pambıqçılıq sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasını, 

ixtisaslarının artırılmasını təşkil etmək və pambıqçılığın elmi 

təminatını maliyyələşdirmək; 

5.0.9. pambıqçılığın inkişafı istiqamətində digər vəzifələri 

həyata keçirmək. 

 

                II fəsil    Pambığın istehsalı və ilkin emalı  

 

              Maddə 6. Pambıq istehsalı 

      6.1. Pambıq istehsalı mülkiyyət növündən və təşkilati-

hüquqi formasından asılı olmayaraq qanunvericiliyə uyğun 

olaraq fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər 

tərəfindən həyata keçirilir.  

   6.2. Pambıq bitkisinin əkilib-becərilməsi, pambığın yığılması, 

saxlanması və pambıq emalı müəssisəsinə daşınması normativ 

sənədlərin tələblərinə və texnoloji normalara uyğun olaraq 

həyata keçirilir.  



444 

 

6.3. Pambıq istehsalı toxumluq və texniki pambıq istehsalından 

ibarətdir.  

       

 Maddə 7. Toxumluq pambıq istehsalı  

     7.1. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada toxum 

istehsalçılarının reyestrinə daxil edilmiş hüquqi və fiziki şəxslər 

pambıq toxumunun istehsalı ilə məşğul ola bilərlər.   

    7.2. Toxumluq pambıq istehsalı qanunvericiliyə uyğun olaraq 

orijinal, super elit, elit və reproduksiyalı toxumlar istehsalından 

ibarətdir.  

    7.3. Orijinal və super elit toxumluq pambıq qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq elmi-tədqiqat və təhsil 

müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında yetişdirilir, ayrılıqda 

yığılır, emal sexlərində çiyid lifdən ayrılaraq təlimata uyğun 

saxlanılır və alınan toxum artırılmaq üçün müvafiq qaydada 

istifadə olunur.  

    7.4. Elit toxumluq pambığın maşın-mexanizmlərlə 

yığılmasına yol verilmir. 

    7.5. Elit və reproduksiyalı toxumluq pambıq istehsalı 

ixtisaslaşdırılmış dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında 

həyata keçirilir, pambıq emalı müəssisələrində emal edilir və 

əldə edilən toxum təkrar toxumluq və ya texniki pambıq 

istehsalını təmin etmək üçün istifadə olunur. Toxumluq üçün 

yaramayan çiyiddən toxum kimi istifadə edilməsinə yol 

verilmir. 

   7.6. Rayonlaşmamış və gətirilmə pambıq sortlarının toxumu 

yalnız təcrübə və sınaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının nəzarəti altında əkilə bilər. 

    7.7. Texniki pambıq istehsal edən təsərrüfatların istifadəsi 

üçün nəzərdə tutulan toxumluq pambıq emalı müəssisəsində ayrı 

yığılaraq emal edilir və alınan toxumluq çiyid toxum üçün 

istifadə olunur.   

    7.8. Toxumluq pambığın və toxumun səpin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi, sertifikatlaşdırılması, toxumçuluq 

şəbəkəsinin təşkili və pambıq toxumçuluğu ilə bağlı digər 
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məsələlər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi 

ilə tənzimlənir.  

   7.9. Toxumluq pambıqdan alınan mahlıc, tiftik (lint) və lifli 

tullantılar təyinatına uyğun qaydada istifadə olunur.   

Maddə 8. Texniki pambıq istehsalı  

   8.1. Texniki pambıq istehsalında məqsəd yüngül və yeyinti 

sənayesinin inkişafına təminat verən pambıq məhsullarına olan 

tələbatı ödəməkdir.                                                                                                                  

8.2. Texniki pambıqdan istehsal edilmiş çiyid texniki və yeyinti 

məqsədləri üçün (bitki yağı, yem və digər məqsədlər), mahlıc və 

digər pambıq məhsulları isə yüngül sənaye üçün, habelə tibb, 

məişət və başqa sahələrdə işlənən malların istehsalında istifadə 

olunur.  

 

           Maddə 9. Pambığın ilkin emalı  

 

   9.1. Toxumluq və texniki pambığın ilkin emalı pambıq emalı 

müəssisələrində müvafiq standartların və digər normativ 

sənədlərin tələblərinə və texnoloji normalara uyğun olaraq 

həyata keçirilir.  

  9.2. İlkin emal zamanı alınmış pambıq məhsulları müvafiq 

standartlara uyğun olaraq qablaşdırılır, etiketləşdirilir 

(markalanır) və sertifikatlaşdırılır. 

  9.3. İlkin emaldan alınan mahlıc əyiricilik müəssisələrində 

təkrar emal olunur və əsasən toxuculuq sənayesi üçün iplik 

hazırlanır.  

  9.4. Pambıq məhsullarının keyfiyyət və texniki göstəriciləri 

müvafiq standartlara və digər normativ sənədlərə əsasən 

müəyyənləşdirilir.  

  9.5. İlkin emal müəssisələrindən ətraf mühitə atılan tullantıların 

miqdarı yol verilə bilən ekoloji norma həddini keçməməlidir. 
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            Maddə 10. Pambıqçılıqda kooperasiya  

   10.1. Pambıqçılığın inkişafı, pambıq və pambıq məhsulları 

istehsalçılarının birgə fəaliyyətinin təmin edilməsi, yeni emal 

müəssisələrinin yaradılması məqsədilə kooperasiya əlaqələri 

həyata keçirilə bilər.  

   10.2. Pambıqçılıqda kooperasiya qanunvericiliyə uyğun olaraq 

həyata keçirilir.   

  

   III fəsil Pambığın alqı-satqısı  

       Maddə 11. Pambığın alqı-satqısının xüsusiyyətləri  

    11.1. Pambığın alğı-satqısı prosesində pambıq istehsalçısı 

istehsal etdiyi pambığı emal müəssisəsinə satır və bununla da 

istehsalçı pambıq və ondan alınan pambıq məhsulları üzərində 

mülkiyyət hüququnu itirir.  

  11.2. Pambıq emalı müəssisəsi satın aldığı pambığın dəyərini 

müqavilə şərtlərinə uyğun ödəyərək həmin məhsula və ondan 

aldığı emal məhsullarına mülkiyyət hüququ əldə edir və onların 

barəsində sərbəst sərəncam verir.  

  11.3. Pambığın alqı-satqısı tərəflərin razılığı ilə tərtib edilmiş 

müqaviləyə əsasən həyata keçirilir və müvafiq qaydada tərtib 

edilmiş pambıq qəbulu qəbzi ilə sənədləşdirilir. Alqı-satqı 

müqaviləsində pambığın toxumluq və ya texniki məqsədlər üçün 

alınması, pambığın növlər üzrə satınalma qiyməti, kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəriciləri, pambığın dəyərinin ödənilməsi vaxtı və 

digər şərtlər əks olunmalıdır.  

  11.4. Pambığın satınalma qiyməti tərəflər arasında razılaşma 

əsasında pambığın növləri üzrə ayrı-ayrılıqda müəyyən edilir.  

  11.5. Pambığın alqı-satqı müqaviləsində toxumluq və texniki 

pambıq istehsalçılarına təsərrüfat işlərinin vaxtında yerinə 

yetirilməsi üçün pambıq emalı müəssisəsi tərəfindən avans 

olaraq toxumluq çiyid, mineral gübrələr, bitki mühafizə və digər 

vasitələrin verilməsi və xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutula 

bilər.   
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            Maddə 12. Toxumluq pambığın alqı-satqısı   

   12.1. Toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilmiş dövlət 

və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında yetişdirilmiş toxumluq 

pambıq toxumluq çiyid əldə etmək üçün emal müəssisələrinə 

tərəflər arasında bağlanmış alqı-satqı müqaviləsi əsasında satılır.

  

   12.2. Toxumluq pambığın alqı-satqısı pambıq əkinlərinin 

aprobasiya nəticələrinə müvafiq olaraq toxumluq pambığın 

seleksiya sortuna və reproduksiyasına görə müvafiq 

standartların və digər normativ sənədlərin tələbləri nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilir.  

  12.3. Toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən satılan toxumluq 

pambığın qiyməti emal nəticəsində əldə edilən toxumluq çiyidin 

keyfiyyəti əsas götürülməklə alğı-satqı müqaviləsində təsbit 

olunur.  

  12.4. Toxumluq pambıqdan əldə edilən toxumluq çiyid emal 

müəssisələrində saxlanılır, səpin kondisiyasına çatdırılır, 

dərmanlanır və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 

sertifikatlaşdırılaraq pambıq istehsalçılarına satılır.   

  12.5. Toxumluq pambığın istehsalına, emalına, toxumluq 

çiyidin saxlanmasına və səpin üçün hazırlanmasına 

qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət nəzarəti həyata keçirilir. 

       Maddə 13. Texniki pambığın alqı-satqısı   

  13.1. Texniki pambıq istehsalçıları istehsal etdikləri pambığı 

satmaq üçün emal müəssisəsini seçməkdə və onunla müqavilə 

bağlamaqda sərbəstdirlər. 

  13.2. Texniki pambığın qiyməti tərəflər arasında bağlanmış 

alqı-satqı müqaviləsində müəyyən olunur.  

      Maddə 14. Pambıq qəbulu qəbzi  

   14.1. Pambıq emalı müəssisəsi pambıq istehsalçısı ilə 

bağlanmış müqaviləyə əsasən pambığın qəbul edilməsi barədə 

istehsalçıya pambıq qəbulu qəbzi verir.  

   14.2. Pambıq qəbulu qəbzində aşağıdakı məlumatlar 
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göstərilməlidir: 

   14.2.1. pambıq qəbulu qəbzi blankının seriyası və nömrəsi;

  

   14.2.2. pambığı qəbul edən pambıq emalı müəssisəsinin adı, 

yerləşdiyi ünvan və vergi ödəyicisinin eyniləşmə nömrəsi;  

  14.2.3. pambıq istehsalçısı haqqında məlumatlar: fiziki şəxsin - 

soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyət vəsiqəsinin 

nömrəsi; hüquqi şəxsin - adı, yerləşdiyi yer, dövlət qeydiyyatı 

haqqında şəhadətnaməsinin nömrəsi, vergi ödəyicisinin 

eyniləşdirmə nömrəsi;  

   14.2.4. pambığın toxumluq və ya texniki növə aid olduğunu 

göstərən məlumat;  

  14.2.5. toxumluq və texniki pambığın seleksiya və sənaye 

sortu;  

  14.2.6. pambığın kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, əl və ya 

maşınla yığımı;  

  14.2.7. pambıq qəbulu məntəqəsinin adı;  

  14.2.8. alqı-satqı müqaviləsinin nömrəsi və tərtib edildiyi tarix;

  

  14.2.9. pambıq qəbulu qəbzinin tərtib edildiyi tarix;  

  14.2.10. pambıq emalı müəssisəsinin möhürü və səlahiyyətli 

şəxsin imzası; 

  14.2.11. pambıq istehsalçısının pambığı təhvil verən 

səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası;  

  14.2.12. tərəflərin razılığı ilə əlavə məlumatlar.  

  14.3. Pambıq qəbulu qəbzi qanunvericiliyə uyğun olaraq ciddi 

hesabat blankı hesab olunur və üç nüsxədən ibarət tərtib edilir. 

Bu qanunun 14.2-ci maddəsində göstərilən tələblərə uyğun 

olmayan sənəd pambıq qəbulu qəbzi hesab edilmir.  

  14.4. Pambıq qəbulu qəbzi pambığın alqı-satqısı ilə əlaqədar 

satıcı və alıcı arasında hesablaşmanın aparılması üçün əsas 

sənəddir.  

  14.5. Pambıq qəbulu qəbzinin forması və verilməsi qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur.
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IV fəsil  Pambıq və pambıq məhsullarının 

keyfiyyətinin idarə edilməsi 

Maddə 15. Pambıq və pambıq məhsullarının keyfiyyətinə və 

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti 

      15.1. Pambıq və pambıq məhsullarının keyfiyyətinə və 

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti qanunvericiliyə uyğun olaraq 

onların müvafiq standartların və digər normativ sənədlərin 

tələblərinə uyğunluğu məqsədilə həyata keçirilir.  

    15.2. Hüquqi və fiziki şəxslər pambıq və pambıq 

məhsullarının keyfiyyətini müəyyən edən standartların və digər 

normativ sənədlərin tələblərinə əməl etməlidirlər.  

   15.3. Pambıq və pambıq məhsullarının keyfiyyətinə və 

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri daxilində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.  

  Maddə 16. Pambıq və pambıq məhsullarının 

standartlaĢdırılması və sertifikatlaĢdırılması 

   16.1. Pambıq və pambıq məhsulları üçün milli standartlar 

qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanır, müvafiq orqanlarla 

razılaşdırılır, təsdiq edilir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən qeydiyyata alınır.  

  16.2. Pambıq və pambıq məhsullarının sertifikatlaşdırılması 

qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.  

       Maddə 17. Pambığın və mahlıcın keyfiyyətinin 

ekspertizası 

   17.1. Pambığın və mahlıcın keyfiyyəti rəsmi müraciət əsasında 

qanunvericiliyə müvafiq qaydada fəaliyyət göstərən 

laboratoriyalarda ekspertiza oluna bilər.  

  17.2. Pambığın keyfiyyətinin ekspertizası pambığın təhvili 

zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq pambıq emalı 

müəssisəsində fəaliyyət göstərən laboratoriyada pambıq 

istehsalçısının iştirakı ilə həyata keçirilir.  

  17.3. Pambıq istehsalçısı pambıq emalı müəssisəsinin 

laboratoriyasının rəyi ilə razılaşmadıqda, pambığın 
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keyfiyyətinin təkrar ekspertizasının aparılması üçün 

qanunvericiliyə uyğun olaraq akkreditasiya olunmuş digər sınaq 

laboratoriyalarına (mərkəzlərə) və ya elmi-tədqiqat 

müəssisələrinə müraciət edə bilər. Bu halda tərəflərin razılığı ilə 

seçilmiş laboratoriyanın ekspertizasının nəticəsi hər iki tərəf 

üçün həlledici hesab olunur. Ekspertizanın nəticəsi əvvəlki 

nəticə ilə eyni olduqda laboratoriya xərcləri müraciət edən şəxs 

tərəfindən, fərqli olduqda isə əvvəlki ekspertizanı aparan 

laboratoriya tərəfindən ödənilir.  

   17.4. Mahlıcın keyfiyyət göstəriciləri müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq 

standartlara və digər normativ sənədlərə uyğun olmalıdır. 

V fəsil Pambıqçılığın inkiĢafına dövlət dəstəyi 

Maddə 18. Pambıqçılığın inkiĢafı üzrə dövlət proqramları 

   18.1. Pambıqçılığın inkişafı üzrə dövlət proqramları müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.   

  18.2. Pambıqçılığın inkişafı üzrə dövlət proqramları 

aşağıdakıları nəzərdə tuta bilər:  

  18.2.1. yüksək keyfiyyətli pambıq sortlarının yetişdirilməsi 

sahəsində seleksiya və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və 

pambıq toxumçuluğu şəbəkəsinin təşkilini;  

  18.2.2. pambıqçılıqda müasir texnika və texnologiyanın tətbiq 

edilməsini, emal müəssisələrinin modernləşdirilməsini;  

 18.2.3. pambıqçılığa və pambıq emalı müəssisələrinin 

yaradılmasına investisiyaların cəlb edilməsini;  

 18.2.4. pambıqçılığın maddi-texniki bazasının yüksəldilməsini, 

pambıqçılıq zonalarında suvarma infrastrukturunun və 

torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını;  

 18.2.5. pambıqla əlverişli sələf bitkilərinin növbəli əkin 

sisteminin tətbiqini;  

 18.2.6. pambıqçılıqda kooperasiyanın inkişaf etdirilməsini;

  

 18.2.7. pambıqçılığın inkişafı istiqamətində digər tədbirlərin 

həyata keçirilməsini.  
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Maddə 19. Pambıqçılığın maliyyə təminatı 

 

      Pambıqçılığın maliyyə təminatı bu fəaliyyətdən əldə olunan 

vəsaitlər, dövlət maliyyə vəsaitləri, investisiyalar, kreditlər, 

qrantlar və digər mənbələr hesabına formalaşır.  

     Maddə 20. Pambıq və pambıq məhsulları istehsalına dövlət 

dəstəyi 

20.1. Azərbaycan Respublikasında pambıq və pambıq 

məhsullarının istehsalı aşağıdakı istiqamətlər üzrə dövlət 

tərəfindən dəstəklənir:  

  20.1.1. pambıq istehsalına və emalına investisiyalar qoyulması, 

bu sahədə sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi və 

stimullaşdırılması;  

  20.1.2. müasir texnika və texnologiyaların alınıb pambıq və 

pambıq məhsulları istehsalçılarına lizinq yolu ilə güzəştli 

şərtlərlə verilməsi;  

  20.1.3. pambıq sahələrinin sığortalanmasına dövlət tərəfindən 

maliyyə yardımının göstərilməsi;  

  20.1.4. pambıqçılıq sahəsində informasiya-məsləhət xidmətinin 

dəstəklənməsi; 

  20.1.5. ekoloji təmiz pambıq istehsalının dəstəklənməsi və 

stimullaşdırılması; 

   20.1.6. pambıqçılıq sahəsində assosiasiyaların, ittifaqların 

yaradılmasının və fəaliyyətinin dəstəklənməsi.  

  20.2. Pambıq və pambıq məhsulları istehsalçılarına dövlət 

tərəfindən müvafiq güzəştlər müəyyən edilə bilər.  

 

 

Maddə 21. Pambıq və pambıq məhsullarının idxalı və ixracı 

    Pambıq və pambıq məhsullarının idxalı və ixracı Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
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VI fəsil. Pambıqçılıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına 

görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli 

Maddə 22. Pambıqçılıq haqqında qanunvericiliyin 

pozulmasına görə məsuliyyət 

     Pambıqçılıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasında 

təqsirkar olan şəxslər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

Maddə 23. Pambıqçılıq haqqında qanunvericiliyin 

pozulması nəticəsində vurulan ziyanın ödənilməsi 

    Pambıqçılıq haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində 

vurulan ziyan qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənilir. 

        Maddə 24. Mübahisələrin həlli 

    Pambıq və pambıq məhsullarının istehsalı və dövriyyəsi ilə 

bağlı olan mübahisələr qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati və 

(və ya) məhkəmə qaydasında həll edilir.  

{nl} 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 11 may 2010-cu il 
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  Seleksiya nailiyyətləri haqqında  Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında seleksiya 

nailiyyətlərinin qeydiyyatı, istifadəsi və mühafizəsinin hüquqi 

əsaslarını müəyyən edir.   

I fəsil. Ümumi müddəalar 

Maddə 1. Əsas anlayıĢlar 

Bu Qanunda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakılardır: 

 seleksiya nailiyyətləri - seleksiya işi nəticəsində 

yaradılmış, cəmiyyət üçün faydalı bitki sortları, heyvan cinsləri, 

onların hibridləri, xəttləri, krossları və klonları; 

 bitki materialı - sortu yaymaq məqsədi daşıyan bitki 

toxumları, soğanaqları, yumruları, çubuqları və digər hissələri; 

 damazlıq ehtiyatı (məhsulu, materialı) - dövlət 

sertifikatına malik, damazlıq məqsədilə yetişdirilən heyvanlar və 

onların toxumları, yumurtaları, rüşeymləri; 

 seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestri - müəlliflik və 

patent hüququ mühafizə olunan bitki materialı və damazlıq 

ehtiyatlarının dövlət qeydiyyat reyestri; 

 mühafizə olunan seleksiya nailiyyəti - dövlət reyestrinə 

daxil olan, petentləşmiş bitki materialı və damazlıq ehtiyatı; 

 ərizəçi - seleksiya nailiyyətinə patent verilməsi üçün 

müvafiq dövlət orqanına müraciət edən hüquqi və ya fiziki şəxs; 

 patent - seleksiya nailiyyətinin ixtira kimi qəbul 

edilməsini, mühafizə olunmasını və bu ixtira üzərində müstəsna 

hüququ təsdiq edən sənəd; 

 müəllif - seleksiya nailiyyətini yaradan fiziki şəxs və ya 

şəxslər qrupu; 

 lisenziya müqaviləsi - patent sahibi ilə fiziki və hüquqi 

şəxslər arasında seleksiya nailiyyətindən istifadə etmək 

haqqında tərtib olunmuş hüquqi akt. 
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    Maddə 2. Seleksiya nailiyyətləri haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi 

Seleksiya nailiyyətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi bu Qanundan və ona uyğun olaraq qəbul edilən 

digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.   

Maddə 3. Seleksiya nailiyyətlərinin patent qabiliyyəti şərtləri 

Patent üçün ərizə verilən seleksiya nailiyyətləri aşağıdakı 

şərtlərə cavab verməlidir:  

a) yenilik;           

 Ərizə verilən tarixə qədər bu və ya digər şəkildə Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində tarla bitkiləri üçün bir il, üzüm 

sortları, dərman və bəzək bitkiləri, meyvə və meşə ağacları, 

heyvan cinsləri üçün dörd il, xarici dövlətlərin ərazisində 

müvafiq olaraq dörd il və altı il müddətində başqa şəxsə 

satılmayıb və ya istifadəyə verilməyibsə, seleksiya nailiyyəti 

yeni hesab olunur.  

b) fərqlilik;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Seleksiya nailiyyəti ərizə verilən tarixə qədər digər məlum  

seleksiya nailiyyətlərindən aydın fərqlənməlidir.                                                    

Məlum seleksiya nailiyyətinin rəsmi kataloqda, məlumat 

fondunda və ya nəşrlərin birində dəqiq təsviri olmalıdır.     

Patent alınmış seleksiya nailiyyəti patent üçün ərizə verilən 

tarixdən məlum hesab olunur.                   

Seleksiya nailiyyətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin fərqlilik 

əlamətləri müqayisəyə və dəqiq təsvir etməyə imkan verməlidir.                      

v) oxşarlıq; 

Seleksiya nailiyyətlərinin əlamətləri çoxalma xüsusiyyətlərinə 

görə yarana biləcək bəzi fərqlər istisna olmaqla genotip və 

fenotip cəhətdən oxşar olmalıdır.  

q) sabitlik;   

Seleksiya nailiyyətləri dəfələrlə artırıldıqdan sonra və ya artırma 

mərhələsinin sonunda öz təsvirinə uyğun olmalıdır. 
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      Seleksiya nailiyyətləri ekoloji tarazlığı pozmamalı, ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab 

verməlidir. 

Maddə 4. Seleksiya nailiyyətlərinin obyektləri və subyektləri 

Seleksiya nailiyyətlərinin obyektləri bitki sortları, heyvan 

cinsləri, onların hibridləri, genotipləri, xəttləri, krossları, 

klonları, toxumları, yumurtaları, rüşeymləri və digər bitki 

materialları və damazlıq ehtiyatlarıdır. 

Seleksiya nailiyyətinə sahiblik edən və seleksiya işi aparan 

bütün hüquqi və fiziki şəxslər seleksiya nailiyyətlərinin 

subyektləridir. 

Maddə 5. Seleksiya nailiyyətlərinin patent mühafizəsi üzrə 

dövlət orqanı 
Azərbaycan Respublikasında seleksiya nailiyyətlərinin 

patent mühafizəsini Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli 

dövlət orqanı (bundan sonra səlahiyyətli orqan) həyata keçirir. 

II fəsil. Seleksiya nailiyyətlərinin ekspertizası, sınağı və təsdiq 

olunmasının ümumi qaydaları 

       Maddə 6. Patent üçün ərizə verilməsi hüququ 
        Patent üçün ərizə verilməsi hüququ ilk növbədə seleksiya 

nailiyyətinin müəllifinə və ya onun hüquqi varisinə məxsusdur. 

    Seleksiya nailiyyəti müştərək yaradılıbsa, yaxud ərizəçilər 

müəlliflərin hüquqi varisləridirsə, onda ərizə bir neçə şəxs 

tərəfindən verilir və onların arasındakı münasibətlər bağlanmış 

müqavilə ilə tənzimlənir. 

  Seleksiya nailiyyəti müəllif tərəfindən qulluq vəzifəsini 

yerinə yetirilən vaxt yaradılıbsa və müəlliflə işəgötürən arasında 

bağlanmış müəlliflik müqaviləsində başqa şərtlər nəzərdə 

tutulmamışsa, patent üçün ərizə verilməsi hüququ işəgötürənə 

məxsusdur. Bu zaman müqavilədə müəllifin (müəlliflərin) 

http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
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http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
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seleksiya nailiyyətindən istifadəyə görə mükafatlandırılması 

nəzərə alınmalıdır. 

Əgər işəgötürən ilə müəllif arasında patentin işəgötürənə 

verilməsi barədə müəlliflik müqaviləsi bağlanmamışsa və ya 

işəgötürən müqavilə şərtlərini pozarsa, patent alınması hüququ 

müəllifdə qalır. 

Patent üçün ərizə verilməsi hüququ müəllifin ərizəsində 

göstərilən başqa şəxsə də verilə bilər. Belə halda müəllifin 

ərizəsi səlahiyyətli orqana patent verilməsi barədə qərar qəbul 

edilməzdən əvvəl daxil olmalıdır. 

Xarici dövlətlərin hüquqi şəxsləri və vətəndaşları, 

Azərbaycan Respublikası ilə bu dövlətlər arasında seleksiya 

nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə beynəlxalq 

müqavilələrin bağlandığı halda patent üçün ərizə vermək 

hüququna malik olurlar. 

     Səlahiyyətli orqanın əməkdaşlarına bütün işlədikləri müddət 

ərzində və işdən azad olduqdan sonra üç il müddətində patent 

üçün ərizə vermək hüququ verilmir. 

Hər seleksiya nailiyyəti üçün ayrıca ərizə verilir. 

Ərizə sənədləri Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində 

və ya başqa dildə təqdim oluna bilər. Sənədlər başqa dildə 

təqdim olunarsa, ərizəyə sənədlərin Azərbaycan dilində 

tərcüməsi əlavə edilir. 

Patent almaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur: 

 seleksiya nailiyyətinə patent verilməsi üçün ərizə; 

 seleksiya nailiyyətinin təsvirini və əlamətlərini əks 

etdirən anket; 

 tələb olunan rüsumların ödəniş qəbzi. 

Ərizə sənədlərinin tərtib olunma və baxılma qaydaları 

müvafiq qaydada təsdiq edilmiş təlimatla müəyyən edilir. 

         Maddə 7. Seleksiya nailiyyətinin adı 

     Patent üçün ərizə verilən seleksiya nailiyyətinə müəllifin 

təklif etdiyi və səlahiyyətli orqan tərəfindən qəbul edilmiş ad 

verilir. 

http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
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Seleksiya nailiyyətinin adı, onu müəyyənləşdirməyə imkan 

verməklə bərabər oxşar botaniki və zooloji növə aid mövcud 

adlardan fərqlənməli, qısa olmalı və asan seçilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasına və xarici ölkələrin birinə eyni 

seleksiya nailiyyətinə patent üçün ərizə verilərsə, seleksiya 

nailiyyətinin adı eyni saxlanılır. 

Müəllif tərəfindən təklif olunan ad qoyulmuş tələblərə uyğun 

gəlmirsə, müəllif səlahiyyətli orqanın təklifi ilə adı dəyişməlidir. 

Seleksiya nailiyyətinin adı ərizəçinin xahişi ilə patent 

verilənə qədər dəyişdirilə bilər. 

Maddə 8. Seleksiya nailiyyətinin ilkinliyi 

Seleksiya nailiyyətinin ilkinliyi sifarişin səlahiyyətli 

orqana daxil olduğu tarixdən hesablanır. 

Eyni seleksiya nailiyyətinə dair iki və ya daha çox ərizə 

daxil olarsa, ilkinlik hüququ birinci daxil olan ərizəyə verilir. 

Seleksiya nailiyyətinə ərizə Azərbaycan 

Respublikasının səlahiyyətli orqanına verilməzdən əvvəl xarici 

ölkələrin birinə də verilərsə, ilkinlik hüququ birinci ərizənin 

verildiyi tarixdən hesablanır və 12 ay qüvvədə qalır. 

Belə hallarda ərizəçi səlahiyyətli orqana birinci ərizə 

sənədlərinin, həmin ölkənin müvafiq orqanı tərəfindən təsdiq 

olunmuş surətini və ilkinlik hüququnun tanınması tarixini 

göstərməlidir. 

      Maddə 9. Patent üçün ərizə sənədlərinin ilkin ekspertizası 
Patent üçün ərizə sənədlərinin ilkin ekspertizası bir ay 

müddətində keçirilir, lazımi sənədlərin olub-olmaması və 

onların qoyulmuş tələblərə uyğun gəlməsi müəyyənləşdirilir. 

Ekspertiza aparılan müddətdə ərizəçi sənədlərdə əlavələr, 

düzəlişlər və dəqiqləşdirmələr aparmaq hüququna malikdir. 

Müəyyən olunmuş müddətdə ərizəçinin günahı üzündən 

sənədlərdə lazımi dəqiqləşmələr aparılmazsa və ya çatışmayan 

sənədlər təqdim olunmazsa, ərizəyə baxılmır və bu barədə 

sifarişçiyə məlumat verilir. 

http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986
http://rec-azerbaijan.az/Users/Elmi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/OSJILWAS/986


458 

 

Maddə 10. Seleksiya nailiyyətinin yeniliyə görə ekspertizası 
Qəbul edilmiş ərizə üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən 

təlimatlara uyğun seleksiya nailiyyətinin yeniliyə görə 

ekspertizası aparılır. 

Marağı olan şəxslər ərizə haqda məlumat dərc edilən 

tarixdən altı ay müddətində səlahiyyətli orqana seleksiya 

nailiyyətinin yeniliyi barədə öz iddiasını bildirə bilərlər. 

Səlahiyyətli orqan ərizəçiyə iddianın daxil olması haqda 

məlumat verir. Ərizəçi iddia ilə razılaşmadıqda, iddianın daxil 

olduğu tarixdən üç ay müddətində səlahiyyətli orqana dəlillərlə 

sübuta yetirilən etirazını bildirmək hüququna malikdir. 

Səlahiyyətli orqan əlavə təqdim olunan materiallara əsasən 

seleksiya nailiyyətinin yeniliyi haqda qərar qəbul edir və marağı 

olan şəxslərə bu barədə məlumat verir. 

Seleksiya nailiyyəti yeniliyin şərtlərinə uyğun gəlmirsə, 

sınaqdan çıxarılır. 

     Maddə 11. Seleksiya nailiyyətinin fərqliliyə, oxşarlığa və 

sabitliyə görə sınağı 
Seleksiya nailiyyətinin fərqliliyə, oxşarlığa və sabitliyə görə 

sınağı müvafiq qaydada təsdiq edilmiş təlimatlara uyğun 

aparılır. 

Ərizəçi müəyyən edilmiş müddətdə sınaq üçün tələb olunan 

miqdarda bitki materialları və damazlıq ehtiyatları təqdim 

etməyə və təyin edilmiş rüsumları ödəməyə borcludur. 

Damazlıq ehtiyatlarının sınağı Azərbaycan Respublikasının 

dövlət damazlıq xidməti orqanı ilə birlikdə aparılır. 

Ərizəçi ekspertiza və sınağın nəticəsinə görə çıxarılan 

qərarla razılaşmadıqda, bu qərarı alan tarixdən üç ay 

müddətində səlahiyyətli orqanın apelyasiya komissiyasına 

müraciət edə bilər. Apelyasiya komissiyasının fəaliyyəti 

müvafiq qaydada təsdiq edilmiş əsasnamə ilə tənzimlənir. 

      Ekspertiza və sınaq nəticəsində seleksiya nailiyyəti təsdiq 

olunarsa, səlahiyyətli orqan patent vermək haqqında qərar qəbul 

edir. 
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Maddə 12. Seleksiya nailiyyətinin qeydiyyatı 
Patent verilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş seleksiya 

nailiyyəti barədə dövlət reyestrində səlahiyyətli 

orqan tərəfindən müəyyən edilən qeydiyyatlar aparılır. 

Maddə 13. Seleksiya nailiyyətləri barədə məlumatların dərc 

edilməsi 
Səlahiyyətli orqanın rəsmi bülletenində seleksiya 

nailiyyətlərinin qeydiyyatına, istifadəsinə və mühafizəsinə 

dair səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilən məlumatlar 

dərc edilir. 

 

III fəsil. Müəlliflik və patent hüququ 

       Maddə 14. Müəllif 
Seleksiya nailiyyətini yaradan şəxs həmin nailiyyətin 

müəllifi sayılır. Seleksiya nailiyyəti bir neçə şəxs tərəfindən 

yaradılmışsa, onların hamısı müəllif hesab olunurlar. 

Seleksiya nailiyyətinin yaranmasında şəxsi yaradıcı xidməti 

olmayan və müəlliflərə yalnız texniki, texnoloji, təşkilati və 

maddi köməklik göstərmiş şəxslər müəllif sayıla bilməzlər. 

Səlahiyyətli orqan tərəfindən seleksiya nailiyyətlərinin 

müəlliflərinə müəlliflik şəhadətnaməsi verilir. 

Müəlliflik şəhadətnaməsi müəllifə seleksiya nailiyyətindən 

istifadə olunmasına görə patent sahibindən haqq almaq hüququ 

verir. 

Müəlliflik hüququ toxunulmazdır və özgəninkiləşdirilə 

bilməz. 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada vərəsələrə keçir. 

       Maddə 15. Patent sahibi 
Dövlət reyestrinə daxil edilmiş seleksiya nailiyyətinin 

ərizəçisinə bir ay müddətində səlahiyyətli orqan tərəfindən  
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patent verilir. Patent verilməsi haqqında ərizədə bir neçə ərizəçi 

göstərilmişsə, onların adına bir patent verilir. 

Şəhadətnamələrin və patentlərin verilməsi müvafiq orqan 

tərəfindən təsdiq edilmiş Əsasnamədə nəzərdə tutulan şərtlərlə 

və qaydada həyata keçirilir. 

 

     Maddə 16. Patent sahibinin hüquqları 
Patent, patent sahibinə seleksiya nailiyyətindən istifadə 

etməyə müstəsna hüquq verir və bu hüquq dövlət tərəfindən 

qorunur. Patent sahibinin razılığı olmadan seleksiya 

nailiyyətindən istifadə etməyə icazə verilmir. 

Patentlə bağlı hüquqlar tamamilə və ya qismən Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada 

özgəninkiləşdirilə bilər. Belə hallarda patent sahibi ilə müvafiq 

şəxslər arasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

bağlanmış müqavilə səlahiyyətli orqanda qeydiyyata alınır. 

    Seleksiya nailiyyətindən istifadə etmək üçün bütün hüquqi və 

fiziki şəxslər patent sahibindən aşağıdakı fəaliyyət növlərinə 

icazə almalıdır: 

 istehsala və təkrar istehsala; 

 artırma məqsədilə toxumu səpin kondisiyasına 

çatdırmağa; 

 satışa təklif etməyə; 

 satışa və digər ticarət dövriyyəsinə daxil etməyə; 

 Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac etməyə; 

 yuxarıda göstərilən məqsədlər üçün saxlanmaya. 

Patent sahibinin icazəsi olmadan mühafizə olunan seleksiya 

nailiyyətinin təsərrüfat dövriyyəsi zamanı patent sahibinin 

hüququ həmin seleksiya nailiyyətindən əldə edilmiş bitki 

materiallarına və əmtəəlik heyvanlara da aid edilir. 

Bitki sortlarının toxumları və heyvan cinslərinin damazlıq 

materialları ilə bu maddənin 3-cü hissəsindəki fəaliyyət 

növlərini həyata keçirmək üçün mühafizə olunan seleksiya 

nailiyyətinin patent sahibindən aşağıdakı hallarda da icazə 

alınmalıdır, əgər seleksiya nailiyyəti: 
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 mühafizə olunan ilkin seleksiya nailiyyətinin irsi 

əlamətlərini özündə aydın əks etdirməklə digər sortların, 

cinslərin irsi əlamətlərini daşımırsa; 

  mühafizə olunan sortlardan, cinslərdən kəskin 

fərqlənmirsə; 

  mühafizə olunan seleksiya nailiyyətinin təkrar 

istehsalına ehtiyac olarsa. 

İlkin sortun, cinsin əsas irsi əlamətlərini aydın əks etdirən, 

lakin ilkin sortdan, cinsdən kəskin fərqlənənlər sort, cins kimi 

qəbul olunur, əgər: 

  ilkin sortun, cinsin əsas irsi əlamətlərini özündə 

saxlamaqla onların genotip yaxud genotipik kombinasiyalarının 

əlamətlərini əks etdirərsə; 

  fərdi seçmə, mutantlardan seçmə, bekkross və gen 

mühəndisliyi kimi üsulların təsirindən əmələ gələn fərqlənmələr 

istisna olmaqla ilkin sortun, cinsin genotipinə yaxud genotiplər 

kombinasiyalarına uyğun olarsa. 

Seleksiya nailiyyətindən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə 

edilərkən patent sahibinin hüququ pozulmuş hesab olunmur: 

  şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə; 

 təcrübə-sınaq məqsədləri üçün istifadə. 

  

        Maddə 17. Mövcud seleksiya nailiyyətləri subyektlərinin 

hüquq və mənafelərinin qorunması 
Bu Qanunun müddəaları «Seleksiya nailiyyətləri haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək 

Azərbaycan Respublikasında yaradılmış seleksiya 

nailiyyətlərinin müəlliflərinə və patent sahiblərinə də şamil 

edilir. 

 

      Maddə 18. Patentin fəaliyyət müddəti 
Patentin fəaliyyət müddəti seleksiya nailiyyətinin dövlət 

reyestrində qeydiyyatdan keçdiyi tarixdən 20 il, üzüm sortları, 

bəzək bitkiləri, meyvə və meşə ağacları, heyvan cinsləri üçün 25 

ildir. 
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Patentin fəaliyyət müddəti səlahiyyətli orqan tərəfindən 10 

ilə qədər uzadıla bilər. 

    Maddə 19. Patentin etibarsız hesab olunması 

 

Hər bir şəxs patentin etibarsız sayılması barədə səlahiyyətli 

orqana ərizə ilə müraciət edə bilər. 

Səlahiyyətli orqan ərizənin surətini patent sahibinə göndərir. 

Patent sahibi üç ay müddətində ərizədə göstərilən iradlara 

dəlillərlə əsaslandırılmış cavab verməlidir. 

Səlahiyyətli orqan, tələb olunarsa, məsələnin həlli üçün 

əlavə sınaqlar keçirir və bir il müddətində müvafiq qərar qəbul 

edir. 

Patent aşağıdakı hallarda etibarsız hesab olunur:  

 yenilik, fərqlilik, oxşarlıq və sahiblik şərtlərinə uyğun 

gəlməyən seleksiya nailiyyətinə verilmişsə; 

 patent almağa hüquqi əsası olmayan şəxsə verilmişsə. 

 

           Maddə 20. Patentin ləğv edilməsi 
Patent aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər: 

 patent sahibinin ərizəsinə əsasən; 

 seleksiya nailiyyəti oxşarlıq və sahiblik əlamətlərini 

itirdikdə; 

 patent sahibi müəyyən edilmiş müddətdə səlahiyyətli 

orqanın təklifi ilə seleksiya nailiyyətinin əlamətlərinin 

saxlanılmasını yoxlamaq üçün bitki və damazlıq materialları, 

lazımi sənədlər və məlumatlar vermədikdə və yaxud bu 

məqsədlə yerlərdə yoxlama aparmağa şərait yaratmadıqda; 

 patent sahibi müəyyən olunmuş müddətdə patent 

qüvvədə qalması üçün rüsum ödəmədikdə. 
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 IV fəsil. Seleksiya nailiyyətlərinin mühafizəsi 

     Maddə 21. Seleksiya nailiyyətinin qorunub saxlanması 
Patent sahibi patentin qüvvədə olduğu müddətdə seleksiya 

nailiyyətini elə qoruyub saxlamağa borcludur ki, seleksiya 

nailiyyəti yarandığı tarixdə təsvir edildiyi əlamətləri olduğu kimi 

saxlasın. 

Patent sahibi səlahiyyətli orqanın tələbi ilə nəzarət-sınaq 

işləri aparmaq üçün bitki materialları və damazlıq ehtiyatları 

göndərməyə və yerlərdə yoxlama aparmaq üçün şərait 

yaratmağa borcludur. 

 

 

     Maddə 22. Seleksiya nailiyyətlərinin müvəqqəti mühafizəsi 
Ərizənin səlahiyyətli orqana daxil olduğu tarixdən patent 

verilənədək ərizəçiyə seleksiya nailiyyətinin müvəqqəti 

mühafizəsi hüququ verilir. 

Müvəqqəti mühafizənin qüvvədə olduğu müddətdə seleksiya 

nailiyyətindən yalnız elmi və təcrübə-sınaq məqsədləri üçün 

istifadə edilə bilər. 

 

 

 

V fəsil. Seleksiya nailiyyətlərindən istifadə 

      Maddə 23. Lisenziya müqaviləsi 
Patent verilmiş seleksiya nailiyyətlərindən istifadə lisenziya 

müqaviləsi əsasında həyata keçirilir. 

Lisenziya müqaviləsinə görə patent sahibi açıq və ya 

məcburi lisenziyada seleksiya nailiyyətindən istifadə hüququnu 

haqqı ödənilməklə başqa şəxsə (lisenziata) verə bilər. 

Açıq lisenziyada patent sahibi seleksiya nailiyyətindən 

istifadə hüququnun müəyyən hissəsini özündə saxlamaqla, qalan 

hissəsini lisenziatın müstəsna istifadəsinə verir. 

Məcburi lisenziyada patent sahibinin seleksiya nailiyyətini 

patentindən irəli gələn bütün hüquqları, o cümlədən lisenziyanı 

üçüncü şəxslərə vermək hüququ saxlanılır. 
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Patent sahibi patent hüququnu birdəfəlik satırsa, seleksiya 

nailiyyətindən istifadə hüququnu birdəfəlik itirir. 

Lisenziya müqaviləsi yazılı formada bağlanır və müvafiq 

qaydada səlahiyyətli orqanda qeydə alındıqdan sonra qüvvəyə 

minir. 

Lisenziya müqaviləsinin hüquqi şərtləri və tərəflərin 

məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

tənzimlənir. 

 

   Maddə 24. Açıq lisenziya 
Patent sahibi səlahiyyətli orqanın rəsmi bülletenində 

seleksiya nailiyyətinin istifadəyə verilməsi barədə bəyanat dərc 

edə bilər. Patent sahibi ilə lisenziya müqaviləsi bağlayan hər bir 

şəxs açıq lisenziyadan istifadə etmək barədə səlahiyyətli orqana 

rəsmi müraciət edir. 

Səlahiyyətli orqan seleksiya nailiyyətinin istifadəsinə görə 

ödənilən haqqın miqdarını göstərməklə açıq lisenziyanın 

verilməsi barədə reyestrdə müvafiq qeydiyyatlar aparır. 

 

   Maddə 25. Məcburi lisenziya 
Hər bir şəxs seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziya 

verilməsi barədə səlahiyyətli orqana müraciət edə bilər. 

Səlahiyyətli orqan məcburi lisenziyanı aşağıdakı hallarda 

verə bilər: 

 məcburi lisenziyanan verilməsi haqqında ərizə patent 

verilən tarixdən üç il keçdikdən sonra daxil olduqda; 

 patent sahibi həmin şəxsin seleksiya nailiyyətindən 

istifadə etməsinə icazə vermədikdə və yaxud əlverişli şərtlərlə 

belə hüquqlar verməyə hazır olmadıqda; 

 məcburi lisenziya almaq istəyən şəxs sübut etdikdə ki, o, 

maliyyə və digər münasibətlərdə patent sahibinin hüquqlarından 

bacarıqla və səmərəli istifadə etməyə qadirdir. 

Məcburi lisenziyada patent sahibinin seleksiya nailiyyətinin 

patentindən irəli gələn bütün hüquqları, o cümlədən lisenziyanı 

başqa şəxslərə vermək hüququ saxlanılır. 
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     Məcburi lisenziya verilərkən lisenziat  səlahiyyətli orqa-

nın müəyyənləşdirdiyi haqqı patent sahibinə ödəməyə borcludur. 

Səlahiyyətli orqanın tələbi ilə patent sahibi məcburi 

lisenziyanı alana münasib şərtlər və qiymətlərə kifayət miqdarda 

bitki materialı və damazlıq ehtiyatı verməyə borcludur. 

Məcburi lisenziyanın fəaliyyət müddəti dörd ilə qədər 

müəyyənləşdirilir. 

Məcburi lisenziyanın fəaliyyət müdəti artırıla bilər. 

Məcburi lisenziyanın sahibi qoyulmuş şərtləri pozduqda 

lisenziya ləğv edilir. 

 

      Maddə 26. Seleksiya nailiyyətlərinin istehsalatda istifadəsi 
Azərbaycan Respublikasında yalnız patentləşmiş və dövlət 

reyestrinə daxil edilmiş seleksiya nailiyyətləri istehsalatda 

istifadə edilə bilər. 

Satılan bitki materialları və damazlıq ehtiyatları müvafiq 

dövlət orqanları tərəfindən keyfiyyət sertifikatları ilə təchiz 

olunmalıdır. 

Sertifikat dövlət reyestrinə daxil edilmiş və rayonlaşdırılmış 

seleksiya nailiyyətlərinə verilir. 

     Maddə 27. Rüsumlar 
Səlahiyyətli orqan aşağıdakı xidmətlərə görə rüsumlar alır: 

 patentləşmə üçün sifariş verilmiş seleksiya 

nailiyyətlərinin ekspertizasına və sınağına; 

 seleksiya nailiyyətinin mühafizə olunmasına; 

 patent verilməsinə; 

 patentin qüvvədə saxlanılmasına. 

Rüsumlar sifarişçi, patent sahibi və bu işlərin aparılmasında 

maraqlı olan fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilir. 

Rüsumların miqdarı, ödənilmə müddəti, habelə bu sahədə 

tətbiq olunan güzəştlər Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 
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VI fəsil. Seleksiya işinə dövlət himayəsi 

     Maddə 28. Patent sahibinin gəliri və müəlliflərin 

mükafatlandırılması 
Patent sahibinin gəliri seleksiya nailiyyətlərinin istehsalatda 

istifadəsindən və lisenziyaların satılmasından daxil olan 

ödəmələr hesabına formalaşır. Seleksiya nailiyyətinin istifadəsi 

və lisenziyaların satışına görə ödənilən haqqın miqdarı tərəflər 

arasında bağlanmış lisenziya müqavilələri ilə müəyyən edilir. 

Seleksiya nailiyyətinin müəllifi patentin qüvvədə olduğu 

müddətdə seleksiya nailiyyətinin istifadəsinə görə patent 

sahibindən mükafat almaq hüququna malikdir. Mükafatın 

miqdarı lisenziyaların satılmasından daxil olan gəlir də əlavə 

olunmaqla, patent sahibinin seleksiya nailiyyətinin istifadəsinə 

görə əldə etdiyi illik gəlirin on beş faizindən az olmamaq şərti 

ilə tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən müəyyən 

olunur. 

Seleksiya nailiyyəti bir neçə müəllif tərəfindən yaradılarsa, 

mükafat onların nailiyyətin yaranmasında iştirak etdikləri pay 

nisbətlərinə görə bölünür. 

Mükafat müəlliflərə seleksiya nailiyyətinin istifadə olunduğu 

hər ilin sonunda üç aydan gec olmayaraq verilir. 

Sort müəllifinə və patent sahibinə toxumdan istifadəyə görə 

müvafiq olaraq mükafatın və haqqın ödənilməsi qaydası müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

      Maddə 29. Seleksiya işinin dövlət tərəfindən 

həvəsləndirilməsi 

Məqsədli dövlət proqramları əsasında seleksiya işlərinin və 

fundamental tədqiqatların aparılması, genofondun qorunması 

üçün həyata keçirilən əsaslı tədbirlər, beynəlxalq 

simpoziumların keçirilməsi, kataloqların, metodik təlimatların, 

bülletenlərin və elmi hesabatların nəşri Azərbaycan Respub-

likasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. 
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Patent sahibi və müəlliflərin seleksiya nailiyyətlərindən əldə 

etdikləri gəlirin vergiyə cəlb edilməsi Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun həll edilir 

  VII fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq 

      Maddə 30. Xarici dövlətlərə patent üçün ərizə vermək 

hüququ 
Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxsləri 

seleksiya nailiyyətlərinin patentləşdirilməsi ilə əlaqədar xarici 

dövlətlərin müvafiq orqanlarına ərizə vermək və patent almaq 

hüququna malikdirlər. 

      Patent almaq üçün xarici dövlətə ərizə verən şəxslər 

Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanına məlumat 

verməlidirlər. 

Seleksiya nailiyyətlərinin xarici dövlətlərdə patentləşməsi ilə 

əlaqədar çəkilən xərclər ərizəçi tərəfindən ödənilir. 

Maddə 31. Xarici dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin 

Azərbaycan   Respublikasında patent üçün ərizə vermək 

hüquqları 
Xarici dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri seleksiya 

nailiyyətlərinin patentləşməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının səlahiyyətli orqanına ərizə vermək hüququna 

malikdirlər. 

Xarici dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin sifariş verdiyi 

seleksiya nailiyyətlərinin Azərbaycan Respublikasında 

patentləşməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

uyğun həyata keçirilir. 

        Maddə 32. Beynəlxalq müqavilələr 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində 

seleksiya nailiyyətlərinin sınağı, mühafizəsi və istifadəsi üzrə 

müəyyən edilmiş qaydalar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş 

qaydalardan fərqlənərsə, beynəlxalq müqavilələrin qaydaları 

tətbiq olunur. 
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    VIII fəsil. 

 Seleksiya nailiyyətləri haqqında qanunvericiliyin pozulmasına 

görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli 

    Maddə 33. Qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət 

Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən: 

 istehsal olunan və satılan seleksiya nailiyyətinə 

qeydiyyatda olan adından fərqli ad verilməsi; 

 istehsal olunan və satılan seleksiya nailiyyətinə 

bilərəkdən başqa qeydiyyatda olan sortun və cinsin adı 

verilməsi; 

 istehsal olunan və satılan seleksiya nailiyyətinə verilən 

ad qeydiyyatda olan başqa nailiyyətin adına həddən artıq oxşar 

olub onların arasında çaşqınlıq yaradılması; 

 lisenziya müqaviləsi bağlamadan seleksiya 

nailiyyətindən istifadə edilməsi; 

 istehlakçını bilərəkdən aldadaraq patent alınmış seleksiya 

nailiyyətinin başqa ad altında satılması; 

 seleksiya nailiyyətlərinin sertifikatsız satılması; 

 dövlət reyestrində, ərizə, ekspertiza, sınaq sənədlərində 

yanlış qeydlər aparılması; 

 qanunvericiliyin yerinə yetirilməsi üçün saxta sənədlər 

hazırlanması, saxta sənədlərin hazırlanmasına göstəriş verilməsi 

və qanunvericiliyə zidd olan digər fəaliyyət növləri Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə məsuliyyətə səbəb olur. 

Seleksiya nailiyyətləri haqqında qanunvericiliyin 

pozulmasında təqsirkar olan vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 
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   Maddə 34. Mübahisələrin həlli 

Seleksiya nailiyyətlərinin ekspertizası, sınağı, istifadəsi ilə 

əlaqədar mübahisəli məsələlər Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll 

olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 15 noyabr 1996-cı il 

№ 197-IQ 

«Azərbaycan» qəzetində dərcedilmişdir 

 (29 yanvar 1997-ciil, № 18) 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda 

dərc edilmişdir (1997-ciil, № 4, maddə 269) 

     8 fevral 2000-ciiltarixli, 808-IQDnömrəli; 1 fevral 2007-

ciiltarixli, 236-IIIQDnömrəli qanunlara əsasən əlavələrvə 

dəyişikliklərlə 
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                 Toxumçuluq haqqında Azərbaycan  

 Respublikasının Qanunu 

    Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında toxum istehsalının, 

tədarükünün və istifadəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 

 

I fəsil. Ümumi müddəalar 

Maddə 1. Əsas anlayışlar 

Bu Qanunda istifadə edilən terminlər və anlayışlar aşağıdakı 

mənaları ifadə edir: 

 «toxumçuluq» - kənd təsərrüfatı, meşə, dərman və bəzək 

bitkilərinin çoxaldılması məqsədilə istifadə edilən toxumların 

istehsalı, tədarükü və istifadəsinə yönəldilmiş elmi, aqrotexniki 

və təşkilati tədbirlər sistemi;  

 «toxum» - sortun təkrar istehsalı üçün istifadə edilən bit-

kilərin generativ (toxum) və vegetativ (çilik, ting, şitil, soğanaq, 

kök yumruları və s.) orqanı;  

 «orijinal toxum» - ilkin toxumçuluq mərhələlərində 

bitki nəsillərinin seleksiya yolu originatorun nəzarəti altında ilə 

seçilməsi və qiymətləndirilməsi nəticəsində alınmış toxum;  

 «super elit toxum» - orijinal toxumun çoxaldılmasından 

alınmış toxum;  

 «elit toxum» - super elit toxumun çoxaldılmasından alın-

mış toxum;  

 «reproduksiyalı toxum» - elit toxumun ardıcıl çoxaldıl-

masından alınmış toxum;  

 «sort» - eyni genotip, genotiplər qrupu və fenotiplərin 

əlamətlərini səciyyələndirən, həmin botaniki taksona aid digər 

bitki qruplarından ən azı bir əlamətlə fərqlənən oxşar bitkilər 

qrupu;  

 «sortdəyiĢmə» - bitki sortlarının yeni, daha məhsuldar 

və keyfiyyətli sortlarla əvəz olunması;  

 «sorttəzələmə» - sorttəmizliyi və bioloji keyfiyyətləri 

pisləşmiş toxumların həmin sortun yüksək reproduksiyalı və 

keyfiyyətli toxumları ilə əvəz edilməsi;  
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 «aprobasiya» - toxumluq əkinlərin sorttəmizliyinin, xəs-

təliyə yoluxmasının, ziyanvericilər tərəfindən zədələnməsinin və 

alaqlanma dərəcəsinin təyini;  

 sortluq və səpin keyfiyyətləri - toxumun sorta məxsus 

genetik təmizliyi və səpinə yararlılığının kompleks göstəriciləri; 

 «ticarət dövriyyəsinə daxil olma» - satış məqsədilə t-

ədarük olunan, saxlanılan və mübadilə üçün istifadə edilən to-

xumlar;  

 «dövlət reyestri» - müəlliflik və patent hüququ mühafizə 

olunan bitki sortlarının dövlət qeydiyyat siyahısı;  

 «toxum istehsalçılarının reyestri» - toxumçuluq fəaliy-

yəti ilə məşğul olmaq üçün dövlət toxumçuluq xidmətində attes-

tasiyadan keçmiş fiziki və hüquqi şəxslərin qeydiyyat siyahısı.  

 toxum partiyası - mənşəyinə və keyfiyyətinə görə eyni 

olan toxum kütləsi; 

 originator - mühafizə olunan sortun əlamətlərinin qorun-

masını təmin edən hüquqi və ya fiziki şəxs; 

 aprobator - bitkilərin sortluq və toxumluq əkinlərində 

aprobasiya aparmaq hüququ olan fiziki şəxs; 

 toxum istehsalçıları - dövlət reyestrinə daxil edilmiş sort-

ların toxumunun istehsalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki 

şəxslər; 

 qrunt nəzarəti – bitkilərin və onların toxumlarının 

konkret sorta mənsub olmasını müəyyənləşdirmək üçün xüsusi 

sahələrdə toxum səpməklə bitkilərin sortluq təmizliyinin 

müqayisəli təyini; 

 laboratoriya üsulu ilə sortluq nəzarəti - laboratoriya 

müayinələrinin aparılması vasitəsilə toxumun sortluq 

təmizliyinin və onun müəyyən sorta mənsub olmasının təyin 

edilməsi. 

 Maddə 2. Toxumçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi 

Toxumçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi bu Qanundan «Seleksiya nailiyyətləri haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və Azərbaycan 

Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində to-

xumçuluq üzrə müəyyən edilmiş qaydalar bu Qanunda nəzərdə 

tutulmuş qaydalara uyğun gəlmədikdə beynəlxalq müqavilələrin 

qaydaları tətbiq olunur. 

 

      Maddə 3. Toxumçuluğun məqsəd və vəzifələri 

Toxumçuluğun məqsədi yüksək məhsuldarlığa və sabit irsi 

əlamətlərə malik, xəstəliyə, ziyanvericilərə və müxtəlif iqlim şə-

raitini dözümlü bitki sortları yetişdirmək və onların çoxaldılma-

sını təmin etməkdir. 

Toxumçuluğun vəzifəsi dövlət reyestrinə daxil edilmiş bitki 

sortlarının sorttəmizliyini, bioloji və məhsuldarlıq 

keyfiyyətlərini saxlamaq üçün sortdəyişmə və sorttəzələməni 

həyata keçirməklə toxumların kütləvi artırılmasıdır. 

 

    Maddə 4. Toxumçuluğun obyektləri və subyektləri 

Toxumçuluqda istifadə edilən bitki materialları, onların hib-

ridləri, populyasiyaları, klonları, xətləri, toxumçuluğun obyekt-

ləridir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tu-

tulmuş qaydada toxum istehsalı, tədarükü, ticarəti və istifadəsi 

ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər toxumçuluğun subyekt-

ləridir. 

 

    Maddə 5. Toxumçuluq subyektlərinin uçotu və qeydiyyatı 

Toxumçuluqla məşğul olan fiziki şəxslərin uçotu və hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 

   Maddə 6. Toxumçuluğun əsas prinsipləri 

Toxumçuluq fəaliyyəti aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata 

keçirilməlidir: 

 sortun səciyyəvi xüsusiyyətlərini təyin etməyə imkan 

verən fərqlilik, oxşarlıq, sabitlik və digər əlamətlərin qorunub 

saxlanması;  
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 toxum istehsalında təsdiq edilmiş becərilmə sxemlərinə 

riayət olunması;  

 istifadə olunan sort üzərində müəllifin və patent 

sahibinin hüquqlarının qorunması;  

 istifadə olunan toxumların sertifikatlaşdırılmasının 

məcburiliyi;  

 sortun rayonlaşma qaydalarına əməl edilməsi. 

 

 

           II fəsil. Toxumçuluğun dövlət idarəçiliyi 

       Maddə 7. Dövlət toxumçuluq xidməti 

Azərbaycan Respublikasında dövlət toxumçuluq xidməti to-

xumçuluğun idarə edilməsindən və toxumçuluğa dövlət nəzarə-

tindən ibarətdir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 

həyata keçirilir. 

Dövlət toxumçuluq xidmətinin fəaliyyəti və vəzifəli 

şəxslərin səlahiyyətləri müvafiq qaydada təsdiq olunmuş 

əsasnamələr və təlimatlarla müəyyən olunur. 

 

    Maddə 8. Dövlət toxumçuluq xidmətinin hüquqları 

Dövlət toxumçuluq xidməti aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

 toxumçuluq subyektlərinin müvafiq qanunvericiliyə 

riayət etmələrinə nəzarəti həyata keçirmək;  

 toxumlara sortluq və səpin keyfiyyətlərini təsdiq edən 

uyğunluq sertifikatları vermək;  

 sortluq və səpin keyfiyyətlərini təyin etmək üçün toxum 

və bitki mənşəli məhsullardan nümunələr götürmək və onları 

təhlil etmək;  

 dövlət standartlarına, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən və 

keyfiyyət sənədləri olmayan toxumları çıxdaş etmək və onların 

toxumluq məqsədilə satılmasını qadağan etmək;  

 toxumçuluq subyektlərini attestasiyadan keçirmək və 

qeydiyyata almaq;  
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 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada toxumçuluq 

subyektlərindən sortun patent sahibi ilə lisenziya müqaviləsi 

bağlanmasını tələb etmək;  

 toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulması barədə 

akt və təqdimatları təqsirli şəxslərin Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada 

məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün prokurorluğa, məhkəməyə və ya 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək;  

 toxum istehsalı üzrə əlverişli şəraiti olan ərazilər 

müəyyən etmək;  

 toxumçuluq sahəsində beynəlxalq təşkilatlarda Azərbay-

can Respublikasının maraqlarını müdafiə etmək;  

 müəyyən edilmiş qaydada toxumçuluq üzrə müəssisələr, 

idarələr və təşkilatlar yaradılması üçün təkliflər vermək; 

 aprobatorların hazırlanmasını, onların ixtisasının artırıl-

masını və attestasiya edilməsini təşkil etmək; 

 dövlət reyestrinə daxil edilmiş sortların orijinal, super 

elit, elit və reproduksiyalı toxumları ilə qrunt nəzarəti aparmaq; 

 ölkə ərazisində seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestrini 

aparmaq; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları 

həyata keçirmək. 

      Maddə 9. Dövlət toxumçuluq xidmətinin vəzifələri 

Dövlət toxumçuluq xidməti aşağıdakı vəzifələri daşıyır: 

 toxumçuluq subyektlərinin fəaliyyətini əlaqələndirmək;  

 tələb və təkliflər nəzərə alınmaqla, dövlət yerli və sığorta 

toxum fondlarının yaradılması üçün təkliflər hazırlamaq;  

 toxumçuluğa dair standartlar, normativlər, əsasnamələr 

və təlimatlar hazırlamaq, təsdiq etmək və ya onları səlahiyyətli 

orqanların təsdiqinə vermək;  

 toxumçuluqda tətbiq edilən rəsmi dövlət sənədlərinin, 

kataloqların, sertifikatların, uçot-hesabat formalarının nəşrini 

təşkil etmək;  

 toxumçuluq üzrə sərgilər və hərraclar keçirmək;  
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 toxumçuluq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və 

kooperasiyanın inkişaf etdirilməsini əlaqələndirmək;  

 toxum bazarının konyukturunu öyrənmək və təhlil 

etmək;  

 toxumçuluq ixtisası üzrə mütəxəssislər hazırlanmasını 

təşkil etmək;  

 toxum istehsalçılarını standartlar, təlimatlar və digər 

normativ sənədlərlə təmin etmək; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə 

yetirmək. 

   III fəsil. Toxumçuluğun təşkili 

     Maddə 10. Toxumçuluq sistemi 

Toxumçuluq sistemi orijinal, super elit, elit və 

reproduksiyalı toxumlar istehsalından, sığorta fondunun və 

dövlət toxum ehtiyatlarının yaradılmasından ibarətdir. 

Müxtəlif bitki sortlarının toxum istehsalının xüsusiyyətləri 

toxumçuluq sisteminin yaradılması zamanı nəzərə alınır və 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları ilə 

tənzimlənir. 

       Maddə 11. Toxum istehsalı 

Mühafizə olunan sortların toxumlarının istehsalı toxumçu-

luğun əsas prinsiplərinə riayət edilməsi şərtilə həyata keçirilir. 

Orijinal, super elit və elit toxumların istehsalı sortun müəlli-

finin və ya patent sahibinin nəzarəti altında elmi-tədqiqat və 

tədris müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında, reproduksiyalı 

toxumların istehsalı dövlət və bu fəaliyyət növü ilə məşğul olan 

ixtisaslaşdırılmış özəl toxumçuluq subyektlərində həyata 

keçirilir. Sort müəllifləri qanunvericiliyə uyğun olaraq fərdi 

qaydada super elit və elit toxumların istehsalı ilə məşğul ola 

bilərlər. 

Calaqaltı və calaqüstü» ağaclıqların yaradılması üçün 

xəstəliklərə və zərərvericilərə davamlı əkin materialları müvafiq 

elmi-tədqiqat müəssisələrində və ya müqavilə şərtləri ilə elmi-

tədqiqat müəssisələrinin nəzarəti altında ixtisaslaşdırılmış 

təsərrüfatında istehsal olunur 
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Maddə 12. Toxumçuluq subyektlərinin attestasiyası 

Toxumçuluqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər müvafiq 

qaydada təsdiq edilmiş əsasnaməyə uyğun olaraq dövlət toxum-

çuluq xidmətində attestasiyadan keçirlər və toxum istehsalçıla-

rının reyestrinə daxil edilirlər. 

Toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməmiş hüquqi 

və fiziki şəxslərin istehsal etdikləri toxumlara sortluq və səpin 

keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq sertifikatları verilmir. 

         Maddə 13. Sorttəzələmə müddəti 
İstehsal edilən toxumların sorttəzələmə müddətini müəllifin və 

ya patent sahibinin tövsiyyəsinə əsasən dövlət toxumçuluq 

xidməti müəyyən edir. 

       Maddə 14. Toxumçuluq üzrə qapalı rayonlar 
Yüksək keyfiyyətli toxumlar yetişdirməyə əlverişli 

fitosanitar və texnoloji şərait yaratmaq məqsədilə dövlət 

toxumçuluq xidmətimüvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

razılığı ilə toxum istehsalı üzrə qapalı rayonlar müəyyən edə 

bilər. 

 

 

     Maddə 15. Toxum fondları, onların yaradılması və 

istifadəsi 

Məhsul istehsalçılarını təmin etmək, dövlətin beynəlxalq 

müqavilələrini yerinə yetirmək, habelə təbii fəlakətə məruz 

qalmış bölgələrə köməklik göstərmək məqsədilə dövlət, yerli və 

sığorta toxum fondları yaradılır. 

Toxum fondlarına dövlət reyestrinə daxil edilmiş sortların 

dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən toxumları tədarük 

edilir. 

Toxum fondlarının həcmi, tədarük, saxlanma və istifadə qay-

daları müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən 

edilir. 
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Toxum fondlarına toxum tədarükü müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları ilə toxumçuluq subyektləri arasında bağlanmış 

müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

Dövlət sığorta və yerli toxum fondlarına sifariş müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət və sığorta toxum 

fondlarının yaradılması və istifadəsi Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Dövlət, sığorta və yerli toxum fondları müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olur. 

       Sığorta toxum fondu hər il təzələnir. 

Sığorta toxum fondunun müəyyən edilmiş müddətdə başqa 

məqsədlər üçün istifadəsi qadağandır. 

Toxum fondlarının əmtəəlik məhsuldan yaradılmasına bir 

qayda olaraq yol verilmir. Müstəsna hallarda toxum fondlarının 

əmtəəlik məhsuldan yaradılması müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının qərarı ilə həyata keçirilə bilər. 

  IV fəsil. Toxumçuluq müəssisələri və toxumçuluqda 

sahibkarlıq fəaliyyəti 

      Maddə 16. Dövlət toxumçuluq müəssisələri 

Dövlət toxumçuluq müəssisələri öz fəaliyyətlərini təsərrüfat 

hesabı və özünümaliyyələşdirmə prinsipi ilə həyata keçirirlər. 

Toxumçuluğun inkişafını dəstəkləmək üçün dövlət büdcəsindən 

bu sahəyə məqsədli vəsaitlər ayrıla bilər. Dövlət toxumçuluq 

xidməti belə müəssisələrə yalnız onların əsas fəaliyyət 

istiqamətlərinə aid məhsullara sifariş müəyyən edir, digər 

məhsullara müəssisə sərbəst sərəncam verir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tu-

tulmuş hallar istisna olmaqla dövlət toxumçuluq müəssisələrinin 

fəaliyyətinə və idarə edilməsinə dövlət bələdiyyə və digər 

orqanların qarışmasına yol verilmir. 

Aqrar islahatı zamanı dövlət toxumçuluq müəssisələrinin 

təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi «Aqrar islahatının 
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əsasları haqqında» və «Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə tənzimlənir. 

       Maddə 17. Qeyri-dövlət toxumçuluq müəssisələri 

Qeyri-dövlət toxumçuluq müəssisələrinin təşkilati-hüquqi for-

malarını təsisçilər müstəqil müəyyən edir, onların yaradılması 

və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

tənzimlənir. 

     Maddə 18. Fərdi toxumçuluq fəaliyyəti 

Fərdi toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən fiziki 

şəxslər bu qanunda nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, yalnız 

reproduksiyalı toxumların istehsalı və satışı ilə məşğul ola 

bilərlər. 

    Maddə 19. Toxumçuluq subyektlərinin hüquqları 

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq toxumçuluq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər aşağıdakı 

hüquqlara malikdirlər: 

 sahibkarlıq fəaliyyətini müstəqil qurmaq;  

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 

istehsal edilən məhsullara sahiblik, istifadə və sərəncam hüquq-

larını sərbəst həyata keçirmək;  

 dövlət toxumçuluq xidmətindən güzəştli şərtlərlə toxum, 

uçot-hesabat sənədləri almaq, istehsal etdikləri məhsullara key-

fiyyət sənədləri verilməsini tələb etmək;  

 toxumçuluq sahəsində keçirilən konfranslarda, simpo-

ziumlarda, sərgilərdə və hərraclarda iştirak etmək;  

 toxumçuluqda tətbiq edilən maliyyə-kredit, gömrük və 

başqa güzəştlərdən istifadə etmək;  

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları 

həyata keçirmək. 

       Maddə 20. Toxumçuluq subyektlərinin vəzifələri 

Toxumçuluq subyektlərinin vəzifələri aşağıdakılardır: 

file:///E:/еллада/82
file:///E:/еллада/83


479 

 

 toxumçuluğa dair Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə əməl etmək;  

 toxumçuluğun əsas prinsiplərinə riayət etmək;  

 patent sahibi ilə müəyyən edilmiş qaydada bitki sortları-

nın toxumlarından istifadəyə görə haqq ödənilməsini nəzərdə 

tutan lisenziya müqaviləsi bağlamaq; 

 ticarət dövriyyəsinə daxil edilən toxumların sənədlərində 

göstərilmiş sortluq və səpin keyfiyyətlərinə təminat vermək;  

 dövlət standartları ilə müəyyən edilmiş müddətdə toxum 

nümunələrini saxlamaq;  

 hər bir sort üzrə, müəyyən edilmiş formada, toxumların 

sortluq və səpin keyfiyyətlərinin sənədləşdirilməsini aparmaq və 

onları bir il müddətində saxlamaq;  

 bitki karantini tələblərinə əməl etmək;  

 müəyyən edilmiş qaydada uçot-hesabat işləri aparmaq və 

müvafiq orqanlara məlumat vermək;  

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə 

yetirmək. 

          V fəsil. Toxumların dövriyyəsi 

        Maddə 21. Toxumların dövriyyəyə daxil edilməsi 

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət reyestrində qeydiyyata 

alınmış, sortluq və səpin keyfiyyətləri dövlət standartlarının 

tələblərinə cavab verən bitki sortlarının toxumları dövriyyəyə 

daxil edilir. 

Maddə 22. Toxumların sortluq və səpin keyfiyyətlərinin 

sertifikatlaşdırılması 

 

Toxumların sortluq və səpin keyfiyyətlərinin normaları 

müvafiq dövlət standartları ilə müəyyən edilir. 

Toxumluq əkinlərin tarla müayinəsi, aprobasiyası, toxum 

nümunələrinin təhlili müvafiq qaydada təsdiq edilmiş, təlimatlar 

əsasında dövlət toxumçuluq xidməti tərəfindən aparılır. Toxum-
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ların laboratoriya təhlili dövlət toxumçuluq xidmətinin laborato-

riyalarında aparılır. Dövlət standartlarının tələblərinə cavab 

verən toxumlara dövlət toxumçuluq xidməti tərəfindən sortluq 

və səpin keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq sertifikatları 

verilir. 

Dövlət standartlarına cavab verməyən toxumlara təhlillərin 

nəticəsini əks etdirən vəsiqələr verilir. 

    Maddə 23. Toxumların qablaşdırılması və etiketləşdirilməsi 

 

Ticarət dövriyyəsinə daxil edilmiş toxumlar müvafiq 

qaydada qablaşdırılır və etiketləşdirilir. 

Etiketdə toxumun keyfiyyəti haqqında tam məlumatlar 

verilir. 

Kimyəvi və bioloji preparatlarla işlənmiş toxumların qabla-

rında müvafiq xəbərdarlıq yazıları olur. 

Etiketdə və ya müşayiətedici sənədlərdə toxumların 

istifadəsi üzrə təhlükəsizlik qaydaları haqqında məlumatlar olur. 

    Maddə 24. Toxumların ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi 

 

       Azərbaycan Respublikasında rayonlaşmış, sortluq və səpin 

keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq sertifikatı və fitosanitar 

sertifikatı olan bitki sortlarının toxumları ticarət dövriyyəsinə 

daxil edilir. 

      Aşağıdakı toxumların ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsinə 

yol verilmir: 

 rayonlaşmamış sortların;  

 sortluq və səpin keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq 

sertifikatı və fitosanitar sertifikatı olmayan toxumların;  

 qablaşdırılmamış və etiketləşdirilməmiş toxumların;  

 sortluq və səpin keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq 

sertifikatının müddəti qurtarmış toxumların;  

 sort qarışığı olan toxumların. 
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    Maddə 25. Toxumların karantin mühafizəsi 

Toxumların karantin obyektlərindən mühafizəsi Azərbaycan 

Respublikasının fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericilik 

aktlarına uyğun həyata keçirilir. 

    Maddə 26. Toxumların əldə edilməsi, istifadəsi və satışı 

Toxumların əldə edilməsi, istifadəsi və satışı mühafizə 

olunan sortun patent sahibi ilə bağlanmış lisenziya müqaviləsi 

əsasında həyata keçirilir. 

Bitki sortlarının toxumlarından istifadəyə görə patent sahibi 

ilə bağlanmış lisenziya müqaviləsində patent sahibinə 

ödəniləcək haqqın miqdarı, müqavilənin şərtləri və tərəflərin 

məsuliyyəti göstərilməlidir. Sort müəllifinə və patent sahibinə 

toxumdan istifadəyə görə müvafiq olaraq mükafatın və haqqın 

ödənilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilir. 

Dövlət reyestrinə daxil edilməmiş bitki sortlarının toxumları 

aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər: 

 beynəlxalq müqavilələr əsasında becərilərək Azərbaycan 

Respublikasından kənara ixrac edilməsi məqsədilə;  

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarına əsasən;  

 seleksiya, tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş etdirmək 

məqsədilə;  

 əmtəəlik məhsul emalı məqsədilə;  

 istehsalçıların daxili ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə 

(kənara satmamaq şərtilə). 

      Maddə 27. Toxumların idxal və ixracı 

Dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçmiş sortluq və səpin key-

fiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq sertifikatı və fitosanitar sertifi-

katı olan toxumlar Azərbaycan Respublikasına idxal oluna bilər. 

Dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamış sortların toxumları 

yalnız seleksiya, tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş etdirmək 

məqsədilə idxal oluna bilər. Gen mühəndisliyi əsasında alınmış 
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bitki toxumlarının (genetik dəyişdirilmiş və ya genetik modifi-

kasiya edilmiş orqanizmlərin) Azərbaycan Respublikasına idxal-

ına icazə verilmir. Bu toxumların gətirilməsinə yalnız müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi müstəsna hallarda və 

qaydada yol verilə bilər. 

Toxumların karantin icazəsi olmayan vasitələrlə idxal və 

ixracına yol verilmir. 

Əməkdaşlıq müqavilələrində başqa şərtlər nəzərdə tutulma-

mışdırsa, toxumların ixrac və idxal edilməsində beynəlxalq 

sertifikatların göstəriciləri qəbul edilir. 

İxrac edilən toxumların sortluq və səpin keyfiyyətlərinin 

ekspertizası Beynəlxalq Toxum Assosiasiyasının (İSTA) qəbul 

etdiyi qaydalara uyğun aparılır. 

 

VI fəsil. Toxumçuluğa dövlət himayəsi və qanunvericiliyin 

pozulmasına görə məsuliyyət 

    Maddə 28. Toxumçuluğun stimullaşdırılması 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında 

güzəştli investisiya, qiymət, kredit və vergi siyasəti vasitəsilə 

toxumçuluğa dövlət himayəsi həyata keçirilir. 

Toxum fondlarının yaradılması üçün qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuş qaydada lazımi maliyyə ehtiyatları ayrılır. 

Toxum fondlarının dəyərinin 50 faizi istehsalçılara 

qabaqcadan ödənilir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş 

kvota əsasında elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin təcrübə 

təsərrüfatlarında tələb olunan miqdarda orijinal, super elit və 

elit toxumların istehsalına çəkilən xərclər dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 

Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci 

reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən 

təsərrüfatlara subsidiya ödənilir. Subsidiyanın ödənilməsi 

qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 

edilir. 
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Toxumluq bitkilər qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət 

tərəfindən sığortalanır. 

Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq üçün 

profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv 

edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə çəkilən xərclər dövlət 

tərəfindən kompensasiya edilir. 

       Maddə 29. Toxumçuluğun elmi təminatı 

Azərbaycan Respublikasında toxumçuluğun elmi təminatı 

müvafiq elmi-tədqiqat və ali tədris müəssisələri tərəfindən 

həyata keçirilir və məqsədli proqramlar əsasında dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Maddə 30. Toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin 

pozulmasına görə məsuliyyət 

Karantin obyekti ilə yoluxmuş, dövlət standartlarına uyğun 

gəlməyən toxumların əkini, səpini, tədarükü və satışı: 

 sortluq və səpin keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq 

sertifikatı və fitosanitar sertifikatı olmayan toxumların idxalı, 

ixracı və ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi;  

 toxum partiyasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

qaydalarına əməl edilməməsi, yaxud keyfiyyət göstəricilərinin 

bilərəkdən təhrif olunması;  

 lisenziya müqaviləsi bağlanmadan bitki sortlarının 

toxumlarından istifadə edilməsi;  

 toxumçuluğun əsas prinsiplərinə riayət edilməməsi;  

 toxumçuluqda tətbiq edilən uçot-hesabat sənədlərinin 

aparılmasında saxtakarlığa yol verilməsi və qanunvericiliyin 

pozulmasına yönəldilmiş digər hallar Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyətə səbəb 

olur. 
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Toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasında 

təqsirkar olan vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada 

məsuliyyət daşıyırlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV. 

Bakı şəhəri, 11 mart 1997-ci il.   

            № 257-IQ.     

 «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir  (15 aprel 

1997-ci il, № 72)                                                                                    

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, 

maddə 354)  

23 noyabr 2001-ci il tarixli, 219-IIQD nömrəli; 23 aprel 

2002-ci il tarixli, 311-IIQD nömrəli; 03 dekabr 2002-ci il tarixli, 

389-IIQD nömrəli; 20 sentyabr 2005-ci il tarixli, 996-IIQD 

nömrəli; 1 fevral 2007-ci il tarixli, 238-IIIQD nömrəli; 27 fevral 

2007-ci il tarixli, 251-IIIQD nömrəli qanunlara əsasən əlavələr 

və dəyişikliklərlə. 
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BƏZĠ TERMĠNLƏRĠN ĠZAHLI LÜĞƏTĠ 

Abiotik amillər-təbiətin cansız hissəsinin canlılara təsiri: 

kimyəvi (mühitin kimyəvi tərkibi, şorluğu, oksigen rejimi) və 

fiziki (işıq, temperatur, təzyiq, sıxlıq, radiasiya, maqnit sahəsi və 

s.) olur. 

Aborigen-müəyyən regionun yerli bitkiləri.  

Avioyemləmə-sahəyə aviasiyadan gübrə verilməsi.  

Aviomübarizə-ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı aviasiyadan 

dərman səpilməsi. 

Avrasiya-yerin ən böyük materikidir. Avropa və Asiya 

qitələrindən ibarət olmaqla, adalarla birlikdə sahəsi təqribən 

53,4 mln km
2
-dir. 

Avtoqamiya-eyni çiçəyin hazırladığı qametlərin birləşməsi nəti-

cəsində baş verən mayalanma. 

Avtomorf torpaqlar-qrunt suları və torpaqüstü sular hesabına 

nəmlənməyən torpaqlar. Pambıqçılıq bölgələrində qrunt suları 5 

m dərinlikdə yerləşən torpaqlar avtomorf torpaqlar hesab olunur. 

Avtopoliploid-eyni növün bir neçə xromosom dəstinə malik 

olan orqanizmlər. 

Avtotrof-qeyri-üzvi maddələrdən üzvi birləşmələr sintez edən 

orqanizmlər: yaşıl bitkilər, yosunlar və bəzi mikroorqanizmlər.  

Avtofertil-öz-özünü tozlama. 

Avtoxorlar-özü-özünə yayılan bitkilər.  

Aqrobiologiya-mədəni bitkilərin həyatı haqqında elm sahəsi. 

Aqrofon-torpağın aqronomik xüsusiyyətlərinin cəmi. 

Aqrosenoz-insan əməyi nəticəsində yaradılmış canlı birliklər, 

antropogen biosenozlar. 

Aqrostologiya-otlar haqqında elm. 

Aqrohidrologiya-kənd təsərrüfatı bitkilərinin su və hava ilə 

təmin edilmə dərəcəsini müəyyən etmək üçün torpağın su-fiziki 

xassələrini öyrənən elm. 
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Adaptasiya-orqanizmlərin yaşadığı mühitə uyğunlaşması. 

Aerozol-havada asılqan halda olan bərk və maye hissəciklər. 

Aeroblar-oksigenli şəraitdə yaşayan orqanizmlər. 

Azotobakterilər-havadan sərbəst azotu fiksə edə bilən 

bakteriyalar. 

Azotofil-azotla zəngin torpaqda yaşayan bitkilər. 

Akarsid-gənələri qırmaq üçün istifadə edilən dərmanlar. 

Akvatoriya-su ilə örtülü sahə. 

Akklimasiya-hər hansı amilin təsirinə qarşı orqanizmin geriyə 

dönə bilən uyğunlaşma qazanması. 

Albedo-günəş şüalarını sındırıb qaytaran təbəqə və ya sistem. 

Allel-homoloji xromosomların müəyyən sahələrində qarşı-

qarşıya yerləşən müxtəlif genlər. 

Allergiya-orqanizmin hər hansı maddəyə qarşı həddindən artıq 

həssaslığı. 

Allopoliploid-iki və ya daha çox başlanğıc növünün xromosom 

kompleksinə malik orqanizm. 

Allüvial sahə-çay çöküntülərindən əmələ gəlmiş sahə. 

Alternariozlar-bitkilərdə göbələk xəstəlikləri. 

Ammonifikasiya-azotlu üzvi birləşmələrin aerob və anaerob 

şəraitdə  mikroorqanizmlər tərəfindən ammonyaka qədər 

parçalanması prosesi. 

Amfidiploidlər-somatik hüceyrələrdə iki müxtəlif növ və ya 

sortun tam xromosom dəstini daşıyan hibrid orqanizmlər. 

Anabioz-orqanizmlərin həyat fəaliyyətlərinin müvəqqəti olaraq 

dayandırması və ya zəifləməsi, inkişafın müxtəlif 

mərhələlərində bitkilərdə həyat şəraitlərinin pisləməsi zamanı 

baş verir. Əlverişli şərait əmələ gəldikdə isə yenidən normal 

həyat prosesi baş verir. 

Anabolizm-bir orqanizmin başqa orqanizmə məxsus qida 

maddələri hesabına yaşaması. 

Anemofil-küləklə tozlanan bitkilər. 
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Antimutagen-mutagen maddələrin təsirini zəiflədən və ya 

tamam aradan qaldıran maddələr. 

Anaerobioz-orqanizmlərin sərbəst oksigensiz yaşama qa-

biliyyəti. 

Anaeroblar-sərbəst oksigen olmadan da yaşama və çoxalma 

qabiliyyətinə malik olan orqanizmlər (bakteriaların bəzi 

növləri). 

Analitik seleksiya-seçmə yolu ilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

yeni sortlarının yaradılması. Sintetik seleksiyadan fərqli olaraq 

analitik seleksiyada ilkin material rolunu yerli və gətirilmə 

sortlar və təbii hibrid populyasiyaları daşıyır. 

Antropogen amillər-insanın bioloji və sosioloji varlıq kimi 

ətraf mühitə bilavasitə və dolayı yolla təsiri.  

Antitel-zülal təbiətli maddə olub, orqanizm tərəfindən ona daxil 

olan antigenlərə qarşı sintez olunur. 

Apoqamiya-vegetativ hüceyrənin qametofitindən və ya 

sporofitindən mayalanmada rüşeymin inkişafı. 

Apomikses-adi cinsiyyətli yolla deyil, hər hansı başqa yolla 

gedən çoxalmaya deyilir. 

Aprobasiya-latın sözü olub aprobatio-təsdiqləmə, bəyənmə 

sözündən götürülmüşdür. Sort təmizliyini, bitkilərin sortluq 

keyfiyyətini, eyni zamanda toxumluq istiqamətində aparılan 

işlərin düzgün qurulmasını yoxlamaq üçün əkinlərə baxış 

keçirilməsi. 

Arid iqlim-səhra və yarımsəhraların quru iqlimi. Arid iqlim 

havanın gündəlik və illik temperatur amplitudu, rütubətin az, 

buxarlanmanın çox olması ilə xarakterikdir.      

Assimlyasiya-xarici mühitdən mineral maddələrin mənimsə-

nilməsi və orqanizmdə üzvi maddələrin sintez edilməsi prosesi. 

Autosom-adi, qeyri cinsi xromosom. 

Bakteriologiya-bakteriyalar haqqında elm. 

Bakterial xəstəliklər-bitkilərdə bakteriyalar tərəfindən törədilən 

yoluxucu xəstəliklər. 

Bakteriyalar-mikroskopla görünən xırda ölçülü bitki or-

qanizmləri, qıcqırdıcı göbələklər, ibtidai orqanizmlər bir sıra 
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xırda orqanizmlərlə birlikdə mikrob və ya mikroorqanizmlər 

qrupunu təşkil edir. 

Bakteriozlar-bakteriyaların bitki toxumlarına daxil olaraq orada 

çoxalması nəticəsində bitkidə əmələ gələn xəstəliklər.  

Bakteriofaq-bakteriyaları və başqa mikroorqanizmləri məhv 

edən viruslardır. 

Bakterisidlər-bakteriyaları öldürən maddə. Bitki və heyvan 

xəstəliklərinə qarşı mübarizədə istifadə edilir. 

Bekkross-sadə çarpazlaşdırma yolu ilə alınmış hibridlərin 

yenidən valideyin formalarından biri ilə çarpazlaşdırılmasıdır. 

Biokütlə-bioloji kütlə bir növ, eləcədə növlər qrupuna daxil olan 

fərdlərin vahid sahədəki (və ya həcmdəki) kütləsidir. Biokütlə 

çox zaman yaş və quru maddə kütləsi ilə (q/m
2
, q/m

3
, kq/ha və 

s.) yaxud da kütləyə müvafiq vahidlərlə (məsələn, orqanizmlərin 

üzvi maddələrinin karbon və ya azot kütləsi və s.) ifadə edilir. 

Bioloji udma-bitki mikroorqanizm və heyvanlar aləmi 

tərəfindən qida maddələrinin udulub saxlanmasına deyilir. 

Biologiya-həyat haqqında elm. 

Biom-geniş landşaft bölgəsində yerləşən ekosistemlərin cəmi. 

Biometriya-biologiyanın bir bölməsi olmaqla, heyvan, bitki 

populyasiyalarının, bakteriyaların və s. orqanizmlərin əla-

mətlərini, keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərini riyazi statistika 

üsulları ilə təhlil edir. 

Biosenoz-quruda və suda yaşamış bitki, heyvan və mikroorqa-

nizmlərin məcmusu. 

Bioindikator-ətraf mühitin vəziyyətini göstərən orqanizmlər. 

Biokütlə-müəyyən vaxtda sahədə yaradılan üzvi birləşmələrin 

cəmi. 

Bioloji mühit-biosenozun yaratdığı ətraf mühit. 

Bioloji saat-orqanizmlərin vaxtı müəyyən etməsini təmin edən 

fizioloji mexanizmlərin cəmi.   
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Biometod-bir canlıya qarşı mübarizə aparmaq üçün digər 

canlılardan istifadə edilməsi. 

Biosenoz-biosferin konkret bir hissəsində müxtəlif növə məxsus 

canlıların qarşılıqlı əmələ gətirdiyi  həyat birliyi, biosenozda 

canlıları birləşdirən qohumluq deyil, həyatın tələbləridir. 

Biosid- böyük ərazidə bütün canlıları qıra bilən maddələr. 

Biosfer-yerin keçmiş geoloji dövrlərində yaşamış və hazırda 

yaşayan  canlıların yayıldığı sahələrin cəmi. 

Biota-biomun canlı hissəsi. 

Biotik amillər-orqanizmə ətraf mühitdən təsir edən canlı 

varlıqlar, yəni növdaxili və növlərarası əlaqələr. 

Biogen elementlər-avtotrof orqanizmlərin üzvi birləşmələr 

sintez etməsi üçün vacib olan kimyəvi maddələr. 

Biogeokimyəvi proseslər-canlı və cansız sistemlərin arasında 

əlaqəli proseslər. 

Bitki örtüyü-müəyyən sahədə müxtəlif növ bitkilərə aid olan 

fərdlərin cəmi. 

Bonitet-müəyyən sahədə olan orqanizmlərin və ya onların 

yaşama şəraitinin iqtisadi baxımdan qiymətləndirilməsi. 

Bir evli bitkilər-erkək və dişi cinsiyyət orqanları eyni fərd 

üzərində olan bitkilərdir. 

Bitki «ağlaması»-bitkinin zədələnmiş yaxud kəsilmiş yerindən 

şirə axmasıdır. Bitki «ağlaması» kök təzyiqinin təsiri ilə baş 

verir. «Ağlama» ağaclarda adətən yazda, ot bitkilərində isə 

bütün vegetasiya dövründə baş verir. 

Cinsi xromosom-cinsiyyəti təyin edən xromosom. 

Cücərmə qabiliyyəti-toxumların optimal becərmə şəraitində 

müəyyən müddət ərzində normal cücərməsidir.  

Cücərmə enerjisi-müəyyən müddət ərzində cücərtilərin əmələ 

gəlməsidir və faizlə ifadə olunur. Toxumların potensial gücünü, 

eyni zamanda yığımdan sonrakı yetişmə dərəcəsini müəyyən 

edən əsas göstəricidir. 

Cücərtilər-toxumun cücərərək torpağın üst qatına çıxmasıdır. 
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Cərgəarası və yuvaarası məsafə-yuva ilə yuvaarasındakı 

məsafəyə yuvaarası, cərgə ilə cərgəarasındakı məsafəyə 

cərgəarası məsafə deyilir. 

ÇarpazlaĢma-iki müxtəlif irsi əlamətlərə malik olan valideyn 

formalarının cinsi hüceyrələrinin təbii və süni surətdə 

birləşməsi.  

Çizelkultivator-torpağı səpin qabağı dərindən (10-15 sm) 

yumşaldan, alaqları məhv edən və gübrə səpən universal kənd 

təsərrüfatı aləti. 

Çizelləmə-torpağın yumşaldılması, çevrilməsi və kökümsov 

gövdənin  alaqlardan təmizlənməsi üçün becərmə üsulu. 

Çox təkrarlı seçmə-sintetik seleksiya metodunun əsaslandığı 3-

cü mərhələ. Yəni, çox təkrarlı seçmə və seleksiya materiallarının 

qiymətləndirilməsi. 

Davamlı struktura-suda islandıqda parçalanmayan, davamsız 

struktura isə suda asanlıqla parçalanan struktura deyilir. 

Davamlı çirkləndirici-parçalanmayan kimyəvi çirkləndiricilər. 

Deqazasiya-fumiqasiyadan sonra zəhərli qaz və buxarların 

qalıqlarının  kənarlaşdırılması. 

Deqradasiya-orqanizmin konkret fərdlərinin və ya yaşama 

yerinin get-gedə pisləşməsi.  

Dezinseksiya-zərərli həşaratlarin qırılması üçün görülən 

tədbirlər. 

Dezinfeksiya-yoluxucu xəstəliklərə qarşı profilaktiki mübarizə 

aparılması. 

Demutasiya-bitki örüyünün və heyvanlar aləminin antropogen 

dəyişmələri.  

Denitrofikasiya-torpaqda və suda azot turşusu duzlarının 

bakteriyaların parçalanması nəticəsində şəraitin pisləşməsi. 

Devastasiya-xəstəlik törədicilərinin kompleks metodla tələf 

edilməsi. 

Desukasiya-bitkinin torpaqdan suyu sovurub havaya buraxması. 
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Desikasiya-bitkilərin kökdən qurudulması, məhsulun yetiş-

dirilməsini sürətləndirmək və maşınla yığımı asanlaşdırmaq 

məqsədi ilə məhsul yığımından əvvəl bitkilərin qurudulması. 

Defoliyasiya-məhsul yığımından əvvəl bitkilərin yarpaqlarının 

süni surətdə tökülməsi. 

Deflyasiya-külək eroziyası. 

Defolyant-bitkinin yarpaqlarını tökmək üçün səpilən dərman. 

Diallel çarpazlaĢdırma-inbred xətt və sortların kombinasiyalıq 

qabiliyyətinin müəyyən edilməsi və ya genetik təhlillərin 

aparılması üçün çarpazlaşdırma üsulu. 

Diapauza-pup və süfrə dövründə inkişafı müvəqqəti 

dayandırma. 

Diploid say-mayalanma nəticəsində somatik hüceyrələrdə 

xromosom sayının iki dəfə artırılması (2n). 

Diploid-somatik (bədən) hüceyrələrdə xromosomların iki qat 

yığımı (2n). 

Dissimlyasiya-maddələr mübadiləsində oksidləşdirici-

bərpaedici proseslər. 

Diskləmə-torpağın üst qatının mala və torpaq yumşaldıcı ilə 

becərilməsi. 

Dihibrid çarpazlaĢdırma-iki cüt əlamətə görə fərqlənən 

formaların çarpazlaşdırılması. 

Dihibrid-iki cüt allelə görə hereroziqot olan fərd. 

Dominantlıq-biosenozda fərdlərinin sayına görə çoxluq təşkil 

edən növlər. 

Dust-toz halında olan pestisid. 

Drenaj- Kənd təsərrüfatı bitkilərinin normal inkişafına mane 

olan toksiki duzların və qrunt sularının kənarlaşdırılması üçün 

istifadə olunan hidrotexniki qurğular sistemi.  

DNT-dezoksiribonuklein turşusu, orqanizmdə zülalların 

quruluşunu müəyyən edən irsiyyət materialı, molekul çəkisi 

böyük olan və xromosomlarda yerləşən polimer.  

Edosfer-oranizmlərin həyat fəaliyyətinin təsiri altında 

keyfiyyətcə dəyişən torpaq sahələri. 
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Edotop-torpaq biotopu. 

Edofobiont-torpaq orqanizmləri. 

Edofon-torpaq orqanizmlərinin cəmi. 

Ekoloji balans-ekosistemin məhsuldarlığı ilə onun çıxarı (itkisi) 

arasında stabillik olması. 

Ekosistem-canlıların növ və fərdlərinin öz aralarında və ətraf 

mühitin cansız hissəsi ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində yaşayıb 

maddə və enerji mübadiləsi yarada bildiyi sistem. 

Ekotip-növ daxilində müəyyən mühitə genetik uyğunlaşan 

biotiplər qrupu. 

Endemiklər-bitki və heyvanların hər hansı coğrafi ərazidə 

yayılan (başqa yerdə olmayan) növləri. 

Entomofiliya-bitkilərin həşaratlarla tozlanması. 

Entomoxoriya-bitkilərin həşaratlarla yayəlması. 

Endosperm-çiçəkli bitkilərin toxumlarındakı toxumadır. Adətən 

mərkəzi diploid nüvənin tozcuq borusunun iki spermindən biri 

ilə mayalanması nəticəsində əmələ gələn triploid nüvənin 

bölünməsi hesabına inkişaf edir. 

Epistaz-müxtəlif allellərdən olan genlərin qarşılıqlı təsirinə 

deyilir. Bu zaman bir alleldən olan dominant gen digər alleldən 

olan dominant genin təsirini təzyiq altına alır. 

Epidemiya-qısa vaxtda yayılan xəstəlik. 

Eroziya-dağ süxurlarının və torpağın külək, su və antropogen 

amillər vasitəsilə dağıdılıb, bir yerdən başqa yerə yığılması.  

Etalgen-orqanizmin normal inkişafını pozan, onun ölümünə və 

ya eybəcərləşməsinə səbəb olan gen. 

Efemer-qısa müddətli həyata malik olan otlar. 

Əks mutasiya-mutant allelin yenidən başlanğıc allelə keçməsi 

ilə yaranan mutasiya. Bu cür mutasiyada, adətən ressesiv allel 

dəyişərək vəhşi tipin dominant allellinə çevrilir. 

Əsas say-elə saydır ki, poliploid sırasında bütün xromosomlar 

ona bölünə bilər. Poliploid sırasına daxil olan diploid növlərin 

qametlərində olan xromosom sayı əsas saydır. 
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Fenoloji müĢahidə-elmi və təsərrüfat nöqteyi nəzərdən inkişaf 

fazalarının başlanması və davam etməsi müddətinin öyrənilməsi. 

Fenotipik dəyiĢkənlik-orqanizmin xarici mühit amillərinin 

təsiri ilə xarici əlamətlərinin dəyişilməsi. Fenotipik dəyişkənlik 

qeyri irsi dəyişkənlik formasıdır. 

Fenotip-orqanizmin genotipinin və ətraf mühitin təsiri altında 

təzahür edən əlamətlərin cəmi. 

Ferment-bitki və heyvan hüceyrələrində əmələ gələn 

biokimyəvi və biosintez proseslərinin gedişinə aktivləşdirici 

təsir edən zülal maddələri.  

Fertil-yetkin orqanizmin nəsil vermək qabiliyyəti. 

 Filogenez-orqanizmlərin tarixi inkişaf prosesi (təkamülü).  

Fitoiqlim-bitki örtüyünün yaratdığı iqlim.  

Fitonsidlər-bitkilərin özünü müdafiə etmək üçün ifraz etdiyi 

aktiv maddələr.  

Fitotron-xarici mühit amillərinin təsirini öyrənmək məqsədilə 

bitkilərin süni surətdə tənzimlənmiş iqlim şəraitində becərilməsi. 

Fitofaq-yalnız bitkilərlə qidalanan heyvanlar, həşaratlar.  

 Flora-hər hansı bir ərazidə yerləşən bütün növ bitkilərin məc-

musu. 

Fotoperiodizm-günün uzunluğuna qarşı orqanizmlərin 

reaksiyası. 

Fotosintez-yaşıl bitkilərin xlorofilinin günəş enerjisinin köməyi 

ilə karbon qazı və sudan üzvi maddələrin sintezi.  

 Fumiqant-zəhərli və qorxuducu preparatların ümumi adı. 

Fungsid-kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədicilərinin 

inkişafını ləngidən və ya tamamilə məhv edən kimyəvi 

maddədir. 

Gen-xromosomlarda DNT-nin irsi informasiya daşıyan ən kiçik 

hissəsi. 

Genetika-irsiyyət və onun dəyişkənliyi haqqında fundamental 

elm. 
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Genofond-müəyyən rastgəlmə tezliyi ilə xarakterizə olunan bir 

və ya bir neçə populyasiyada yaxud növdə olan genlərin 

(alellərin) cəmi. 

Generativ orqanlar-cinsiyyətli çoxalma funksiyasına malik 

olan orqanlar.  

Genom-xromosom dəsti, tam vəhdət təşkil edən, keyfiyyətcə 

müxtəlif xromosomların cəmidir. Diploid növlərin cinsiyyət 

hüceyrələrində bir genom somatik, bədən hüceyrələrində isə iki 

genom olur. Poliploid növlərin hüceyrələri bir neçə genoma 

malik olur. 

Genotip-fərdin irsi əlmətlərinin cəmi. 

Gübrə-tərkibində qida maddələri olan üzvi və qeyri-üzvi 

maddələr.  

Haploid say-əsas xromosomun sayının (2n) yarısı (n), haploid 

say yetişmiş cinsi hüceyrələrdə olur.  

Haploid-hüceyrələrdə başlanğıc formaların xromosom sayını 

daşıyan fərdlər. 

Hemosintez-xlorofili olmayan orqanizmlər qeyri-üzvi bir-

ləşmələrin oksidləşməsi reaksiyalarının nəticəsində alınan enerji 

hesabına karbon qazının assimliyasiyası və irsi birləşmələrin 

biosintez prosesi. 

Heliofitlər-işıqsevən bitkilər. 

Herbari-bitkilərin müxtəlifliyini əks etdirən elmi kolleksiya. 

Herbisid-zərərli bitkiləri tələf etmək üçün istifadə edilən 

kimyəvi maddələr. 

Heteroziqot-genotipdə genlərin müxtəlif allellərə malik olduğu 

orqanizmlər (Aa, aA, Bb, bB və s.) 

Heterozis-valideyn formalarına nisbətən hibridlərin orqan və 

əlamətlərinin həyatiliyinin və məhsuldarlığının güclənməsi.  

Hibrid tarlası-hibridlərin öyrənilməsi, artırılması və ən yaxşı 

nümunələrin seçilməsi məqsədi ilə hibridlər becərilən torpaq 

sahəsi I, II, III nəsil hibrid tarlasına ayrılır. 
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Hibrid toxum-bir-birindən irsi xüsusiyyətlərə görə fərqlənən 

sort, növ və cinslərin çarpazlaşması nəticəsində alınan toxum. 

Hibrid-iki müxtəlif orqanizmlərin çarpazlaşmasından alınan 

nəsil. 

HibridləĢmə-müxtəlif irsi xüsusiyyətlərə malik olan iki və ya 

bir neçə formaların çarpazlaşdırılması. Hibridləşmə nəticəsində 

valideyin formalarının irsi əlamət və xüsusiyyətlərini daşıyan 

yeni orqanizmlər əmələ gəlir. 

Hiqroskopik su-havada buxar halında olan rütubətin torpaq his-

səcikləri tərəfindən udularaq molekulyar cazibə qüvvəsilə 

möhkəm birləşmiş rütubət formasına deyilir. 

Hidromorf torpaqlar-qrunt sularının üzdə yerləşməsi hesabına 

daimi kapillyar nəmləndirmə nəticəsində formalaşan torpaqlar. 

Homoziqot-öyrənilən əlamətlərə görə oxşar qametlərin 

mayalanmasından əmələ gələn ziqot. 

Humifikasiya-üzvi birləşmələrin humin turşularına və ona 

yaxın olan maddələrə çevrilməsi. 

Humus-torpaqda olan məhv olmuş bitki və heyvan orqa-

nizmlərinin bioloji və biokimyəvi dəyişikliklərə məruz qalması 

nəticəsində əmələ gələn üzvi maddələr. 

Həyatilik-canlı orqanizmdə ətraf mühitin dəyişməsinə yönəlmiş 

qarşıdurmanın möhkəmliyi. 

Xam torpaq-heç vaxt becərilməyən yaxud uzun müddət toxu-

nulmamış qalan, təbii bitki örtüyünə malik olan sahə. Becərilən 

torpaqlardan fərqli olaraq xam torpaqlarda humusun, azotun və 

digər qida elementlərinin miqdarı yüksəkdir. 

Xemofit-qışda vegetativ üzvlərindən gövdəsi və kökü salamat 

qalan bitki. 

Xloroplastlar-bitki hüceyrələrinin fotosintez prosesini həyata 

keçirən hüceyrə daxili orqanizmlər. Xlorofillə yaşıl rəngə 

boyanıb. 
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Xlorofil-bitkilərdə yaşıl piqmentdir. Bitkilərdə gedən fotosintez 

prosesində əhəmiyyətli rol oynayır. Ali bitkilərdə xloroplastların 

ibtidai bitkilərdə isə xromotoforların tərkibinə daxildir. 

Xromosomlar-bitki və heyvan orqanizmlərinin hüceyrə 

nüvəsində irsiyyətin saxlanmasını təmin edən əsas struktur 

elementi. 

Xromatid-xromosomun tərkibindəki iki teldən biri. 

Xromatin-xromosomları əmələ gətirən və xüsusi boyalarla 

rənglənən nüvə maddəsi.  

Ġqlim-konkret ərazidə günəş şüası, relyef, hava və suyun əlaqəli 

fəaliyyətinin çoxillik nəticəsi. 

Ġzogen-eyni genotipə malik orqanizmlər. 

Ġzolyasiya-canlı təbiətdə növ və fərdləri bir-birindən təcrid edən 

müxtəlif mexanizmlər. 

Ġzotip-konkret sahədə olan bitki və  heyvan növlərinin 

müxtəlifliyi. 

Ġzotop-kimyəvi elementlərin kütləsinə görə bir-birindən 

fərqlənən atomların adı. 

Ġmiqrasiya-müəyyən əraziyə yeni orqanizmlərin gəlməsi. 

Ġmmunitet-orqanizmin xəstəliyə qarşı mübarizə mexanizmi ya-

ratması. 

Ġnbridinq-yaxın qohum olan orqanizmlərin cütləşməsi 

nəticəsində gələcək nəsillərin zəifləməsi. 

Ġnvaziya-insanın, heyvanın və bitkilərin parazitlərlə yoluxması. 

Ġndikator-ətraf mühitin vəziyyətini göstərən orqanizmlər. 

Ġntroduksiya-konkret floraya və faunaya aid olmayan yeni 

növlərin gətirilməsi. 

Ġnfiltrasiya-suyun yerə hopması. 

Ġngibitor-orqanizmin ifraz etdiyi maddələrin digər 

orqanizmlərin inkişafına pis təsir etməsi. 

Ġnsektsid-zərərverici həşaratları məhv edən kimyəvi maddələr.  

Ġntequment-(lat. İntequmentum-örtük) yumurtacığın üst örtüyü. 

Bəzi bitkilərdə bir intequment, digərlərində xüsusilə bütün 

birevli bitkilərdə iki intequment olur, mayalanmadan sonra 

intequment toxumun qabığına çevrilir.  
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 Ġntroqressiya-uzaq hibridləşmə aparılması nəticəsində bir 

növün genetik materialının tədricən başqa növə keçirilməsi. 

Ġrriqasiya-nəmliyi az olan torpaqlara suyun verilməsi nə-

ticəsində torpağın kök yerləşən qatında nəmlik ehtiyatının 

artırılması. 

Ġstilik tutumu-Torpağın çəki və ya həcm vahidini (1 q və ya 1 

sm
3
) 1

o
C qızdırmaq üçün sərf olunan istiliyin miqdarına onun 

istilik tutumu deyilir. 

Kalsofit-karbonatlı torpağı sevən bitki. 

Kalsofob-karbonatlı torpaqdan çəkinən bitki. 

Kanserogen maddələr-orqanizmə təsir etdikdə xərçəng və 

başqa şişlər əmələ gətirən müxtəlif kimyəvi birləşmələr. 

Karantin-xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün qoyulan 

məhdudiyyətlər. 

Katabolizm-orqanizmdə olan qida maddələrinin, o cümlədən 

ehtiyat qida maddələrinin istifadə edilib enerji ayrılması. 

Klon-cinsiyyətsiz çoxalan növlərin bir fərdindən əmələ gəlmiş 

qrup.  

Kolleksiya-müəyyən qayda ilə toplanıb saxlanan və istifadə 

edilən elmi material. 

Kosmopolit-hər yerdə yayılan orqanizmlər. 

Kombinasiyalılıq qabiliyyəti-orqanizmlərin, yeni nəsildə 

alınan əlamətlərin müəyyən səviyyədə inkişafını təmin etmə 

qabiliyyəti. Ümumi və xüsusi kombinasiyalılıq qabiliyyətinə 

bölünür. 

Kompleks gübrələr-tərkibində bir neçə qida elementləri olan 

üzvi və mineral gübrələr. 

Kompostlar-mikroorqanizmlərin təsiri ilə müxtəlif üzvi 

maddələrin parçalanmasından alınan üzvi gübrələr. Kompostlar 

üçün əsas material peyin, quzapayı, xarab olmuş yem, məişət 

tullantıları, bitki qalıqları və s. göstərmək olar. 

Konvergent çarpazlaĢdırma-bu üsulla rekurent sorta (ya-

xınlaşdırılan sorta) eyni vaxtda bir neçə qiymətli əlamətlərin 

keçirilməsi üçün müxtəlif donor sortla (yaxınlaşdırıcı sort) 

çarpazlaşdırılır.  
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Korrelyasiya əmsalı-korrelyasiyanın bağlılıq dərəcəsinin 

göstəricisidir və «r» hərfi ilə işarə olunur. 

Korrelyasiya-bitkilərin ayrı-ayrı əlamətləri arasındakı asılılıq 

formasına görə düz və əyri xətli, istiqamətinə görə isə düzünə və 

tərsinə ola bilər. Düzünə korrelyasiya müsbət, tərsinə 

korrelyasiya isə mənfi korrelyasiya adlanır. 

Kserofitlər-quru iqlim şəraitində yaşayan bitkilər. 

Kütləvi seçmə-seleksiya üsulu olub, əvvəlcə ümumi 

populyasiyada istənilən xüsusiyyətə malik fərdlər seçilir, sonra 

seçilən xətlər arasında çarpazlaşdırma aparılır. Bəzən, bu işdə 

başlanğıc populyasiya da iştirak edə bilər. 

Kutin-(lat. kutis-dəri)-piyə bənzər maddələrin qarışığı, nazik 

təbəqə (kutikula) şəklində yarpağın, budağın eləcə də qabıq 

hüceyrəsinin üzərində toplanır. 

Kriptofit-çoxillik ot bitkiləri. 

Kvadrat yuva üsulu ilə səpin-cərgəarası becərilən bitkilərin 

səpin üsulu. Kvadrat yuva ilə səpində toxumlar kvadratın 

künclərinə səpilir. 

Kimyəvi udma-torpaqda bitki tərəfindən asan mənimsənilən 

birləşmələrin, çətin mənimsənilən birləşmələrə çevrilməsi 

prosesinə deyilir. 

Qalofil-şor torpaq xoşlayan bitki. 

Qalofob-şoranlığa dözə bilməyən canlılar. 

Qamet-cinsiyyət hüceyrələridir, onların birləşməsi nəticəsində 

yeni orqanizm əmələ gəlir. 

Qametosidlər-bitkilərdə sterillik (dölsüzlük) yaradan kimyəvi 

maddələr. 

Qametofit-çiçəkli bitkilərdə xromosom sayının yarısına malik 

cinsiyyətli nəsil. 

Qametogenez-cinsiyyət hüceyrələrinin-qametlərin əmələ 

gəlməsi prosesi. 

Qara yel-toz qaldıran güclü külək. 
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Qara herik-təmiz heriyin əsas növü olub, onun becərilməsinə 

sələfin məhsulu yığılan kimi yəni, payızlıq bitkilərin səpinindən 

bir il əvvəl başlanır. 

QarıĢıq əkinlər-bir sahədə eyni zamanda iki və daha artıq kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi. 

Qeyri-allel genlər-qeyri homoloji xromosomların müxtəlif 

yerlərində yerləşən genlər.  

QoĢa çarpazlaĢma-iki valideyn arasında bir dəfə gedən çar-

pazlaşdırma. 

Qobu-çayların əmələ gətirdiyi susuz dərələr. 

QıĢlıq aralıq bitkilər-əsas bitkinin məhsulu yığıldıqdan sonra 

yayda səpilir. 

Qravitasiya-yerin cazibə qüvvəsi. 

Qrey (Qr)-şüalanmanın ölçü vahididir, 100 rentgen 1 qrey 

qəbul edilmişdir. 

LandĢaft-coğrafi anlayışdır, əlaqəli mövcud olan biotopların 

cəmi landşaft adlanır. Arktika, tayqa, enliyarpaq meşə, bozqır, 

səhra və s. ən iri landşaftlardır. 

Lent üsulu ilə səpin-kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpin üsulu. 

Letal gen-orqanizmin məhvinə səbəb olan gen. 

Liman üsulu ilə suvarma-sahələrin başdan-başa su ilə 

örtülməsi. Çəltik və s. bitkilərin suvarılmasında istifadə olunur. 

Lifin bioloji zibillənməsi-müxtəlif mikroorqanizmlərin və 

zərərvericilərin təsirindən lifin strukturunun pozulması. 

Lifin xətti sıxlığı-lifin vahid uzunluğunun onun kütləsinə olan 

nisbətidir. Lifin xətti sıxlığı lifin əsas göstəricilərindən biridir. 

Litosfer-yerin üst bərk qabığı. 

Litofit-qayalıq yerlərdə bitən bitkilər. 

Lokus-xromosomda genlərin yerləşdiyi yer. 

Makroiqlim-böyük bir coğrafi regionun iqlimi. 

Makrosporosgenez-örtülü toxumlu bitkilərdə hüceyrə 

kisəciyinin (dişi qametofitinin) əmələ gəlmə prosesi. 
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Mezofitlik-kifayət qədər nəmlik olan lakin, həddən artıq nəm-

lənməmiş şəraitdə yaşayan bitkilər. 

Mezoiqlim-makroiqlim ilə mikroiqlim arasında orta mövqeli 

iqlim. 

Metobolizm-orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsi. 

Mexaniki udma-torpaq məsamələri tərəfindən kiçik kolloid 

hissəciklərin udularaq saxlanmasına deyilir. 

Mikroelement-bitki və heyvan orqanizmlərində az miqdarda 

lazım olan lakin onların həyat fəaliyyətində əhəmiyyətli rol 

oynayan kimyəvi elementlər. 

Mikroiqlim-kiçik sahənin iqlimi. 

Modifikasiya-xarici amillərin təsiri altında müəyyən reaksiya 

norması daxilində kəmiyyət dəyişmələri. 

Monitorinq-hər hansı hadisənin və ya obyektin fasiləsiz 

izlənməsi (öyrənilməsi). 

Mutasiya-müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində baş verən və 

irsən keçən genotipik dəyişkənlik. 

Mutant-mutasiyaya səbəb olan faktor. 

Məsaməlilik-torpağın ümumi həcminə nisbətən faizlə ifadə 

olunan bütün məsamələrin ümumi həcminə deyilir. 

Nektar-bitki şirəsi (əsasən çiçəkdə olur). 

Neofit-konkret florada əmələ gəlmiş bitki. Qədimdən olan 

bitkilərə arxeofit deyilir. 

Nitrofikasiya-azot birləşmələrinin parçalanıb bitkinin istifadəsi 

üçün yararlı olması prosesi. Bu prosesdə nitrat bakteriyaları əsas 

rol oynayır. 

Nitrofil-azot birləşmələri bol olan şəraiti xoşlayan orqanizmlər. 

Nisbi qırılma yükü-lifin əsas texnoloji göstəricilərindən biridir. 

Nisbi münbitlik-torpağın istənilən bitkiyə və bitki qrupuna 

münasibətdə münbitliyidir (bir bitki üçün münbit olan torpaq, 

digəri üçün qeyri münbitdir). 
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NitratlaĢdırma-ammonium duzlarının bitkinin əsas azot qidası 

olan nitratlara çevrilmə prosesi. Bu proses nitratlaşdırıcı 

bakteriyalar tərəfindən aparılır. 

Növ-canlı təbiətin tarixi inkişafının müəyyən mərhələsində 

əmələ gələn, müəyyən tarixi dövrdə yaşayan, zəruri saya malik, 

əlamət və xüsusiyyətləri eyni olan fərdlərin bir-biri ilə sərbəst 

cütləşərək döllü nəsil verən, müəyyən ekoloji şəraitə 

uyğunlaşmış və coğrafi ərazidə yayılmış canlılar növüdür.   

Növ müxtəlifliyi-eyni növ daxilində xüsusi əlamətlərə görə bir-

birindən fərqlənən fərdlər qrupu. Növdaxili yarım növdən aşağı 

dərəcəli taksonomik vahid. 

Növarası hibridləĢdirmə-müxtəlif növlər və cinslər arasında 

aparılan hibridləşmədir. 

Növbəli əkin-bitkilərin illər və tarlalar üzrə növbələşdirilməsi. 

Növdaxili hibridləĢmə-eyni növə daxil olan sortlar arasında 

aparılan hibridləşmədir. 

Oazis-səhra, yarımsəhra və qayalıq sahələrdə təbii və 

antropogen amillərin təsiri altında formalaşan yaşıllıq və başqa 

dirrik. 

Oksilofit-turş torpağı xoşlayan bitki. 

Oliqosenoz-bir qrup bitki növlərinin əmələ gətirdiyi birlik. 

Oliqotrof-torpağın münbitliyinə təlabatı az olan bitkilər. 

Ontogenez-yumurta hüceyrənin mayalanmasından 

orqanizmlərin təbii məhvinə qədər fərdi inkişaf prosesi. 

Optimizasiya-orqanizmin həyatının, başqa canlılara və cansız 

aləmə münasibətinin, onun yaşama şəraitinin normal vəziyyətdə 

saxlanması. 

Ornitofil-quşlarla tozlanan bitkilər. 

Ornitoxor-quşlarla yayılan bitkilər.   

Ortalifli pambıqlar-25-38 mm-ə qədər lif uzunluğuna malik 

olan sortların ümumi adı. Bura əsasən meksika pambığı və 

afrika-asiya pambıqlarının bir hissəsi aiddir. 

Öz-özünə tozlanma ilə alınmıĢ xətt-çox təkrarlı, məcburi, öz-

özünə tozlandırma nəticəsində alınmış bir bitkinin nəsli. 
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Öz-özünə ucvurma-müxtəlif pambıq növlərində boy nöqtəsinin 

öz funksiyasını dayandırması xüsusiyyətidir. 

Palinologiya-bitkilərin tozcuqlarını və sporlarını öyrənən elm. 

Parnik effekti-atmosferdə istiliyin çoxalması. 

Paratipik dəyiĢkənlik-orqanizmlərdə xarici mühit amillərinin 

təsiri ilə əmələ gələn dəyişkənlik. 

Partenogenez-mayalanmamış hüceyrədən rüşeymin inkişaf 

etməsi. 

Patogen-xəstəlik törədən mikroorqanizmlər.  

Perspektiv sort-sort sınağından keçmiş, artırılmış lakin, hələ 

rayonlaşdırılmamış qiymətli sortlar. 

Pestisid-zərərvericiləri qırmaq üçün istifadə edilən kimyəvi 

maddələr (ümumi adı). 

Pitomnik-bitkilərin becərildiyi və vəhşi heyvanların 

yetişdirildiyi yer. 

Plastidlər-bitkilərin sitoplazmasında yerləşən daimi və spesifik 

xüsusiyyətlərə malik olan, öz-özünü hasil edən cisimciklər. 

Plastidlərin ən başlıcası xlorofil danələridir. 

Plantasiya-konkret bitkinin geniş becərildiyi sahə. 

Plast-yonca altından çıxan sahənin və heriklərin şumlanması 

zamanı əmələ gələn torpaq qatı. 

Polimerya-eyni əlamətin inkişafına oxşar təsir göstərən 

müxtəlif genlərin olması. 

Poliploidiya-növün əsas xromosom sayına görə xromosom 

sayının bir neçə dəfə artırılmasına deyilir. 

Polispermiya-bir yumurta hüceyrəsinə birdən artıq sper-

matozoidin daxil olması. 

Poligen-kəmiyyət əlamətlərinin inkişafını təmin edən gen. 

Populyasiya-müəyyən ərazidə məskunlaşan və sərbəst 

çarpazlaşa bilən orqanizmlər qrupu. 

Punktir səpin-cərgəvi səpinin bir növü. Punktir üsulu ilə 

səpində cərgələrdə toxumlar arasında müəyyən məsafə 

saxlanılır.  

Rekultivasiya-sahənin pozulmuş quruluşunun yenidən bərpa 

olunması. 
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Relikt-keçmişdə geniş yayılmış olan, indi isə kiçik sahədə 

qalmış populyasiya, növ və ya biosenoz. 

Reproduksiya-orqanizmlərin nəsil verməsi. 

Reproduktiv areal-populyasiyanın (növün) çoxalmaq üçün 

tutduğu ərazi. 

Reproduktiv orqanlar-bitkilərdə cinsi çoxalma fünksiyasını 

həyata keçirən orqanlar. 

Resiprok çarpazlaĢdırma-iki valideyn formaları arasında 

hərəsi iki dəfə olmaqla aparılan çarpazlaşdırmadır. Burada 

valideyn formalarının hər biri həm ana həm də ata kimi (AxB və 

BxA) götürülür. 

Ressesivlik-valideyn formasının hər hansı birinin əlamətlərinin 

hibridlərdə boğulması hadisəsi. Birinci nəsildə yoxa çıxan hər 

hansı bir əlamət ressesiv əlamət adlanır və o,  ikinci nəsildən 

başlayaraq meydana çıxa bilir. 

Retardantlar-bitkilərin gövdəsinin inkişafını saxlayan 

maddələr. Retardantlardan yerə yatmaya meyilli olan bitkilərin 

boyunun uzanmaması, mexanikləşdirilmiş yığımı asanlaşdırmaq 

üçün bitkilərin boyunun qısaldılması və s. məqsəd ilə istifadə 

olunur (AMO-1616, fosfon D, TUR və s.). 

Ruderal orqanizmlər-təsərrüfata yararsız boş sahədə yaşayan 

orqanizmlər. 

Saprofitlər- hazır üzvi maddələrlə qidalanan bitkilər.  

Seleksiya materialı-seleksiya prosesinin müxtəlif mərhə-

lələrində öyrənilən formalar və sortlar. 

Seleksiya tarlası-hibridlərin ikinci və növbəti nəsillərinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsi, artırılması və ən yaxşı bitkilərin 

seçilməsi üçün seleksiya materiallarının əkildiyi sahə. 

Seleksiya əkinləri-seleksiya materialının əkildiyi təcrübə 

sahəsi. 

Seleksiya-elmi metodlara əsasən yeni sort, ştamm və cins 

yaradılması və mövcud sortların xüsusiyyətlərinin 

yaxşılaşdırılması, süni seçmə aparılması. 
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Siderat əkinçilik sistemi-növbəli əkin tarlasında yaşıl gübrə 

kimi istifadə ediləcək bitkilərin yerləşdiyi əkinçilik sistemi. 

Sintetik seleksiya-seleksiya metodudur və sintetik seleksiyada 

ilkin material kimi müxtəlif sort və formaların 

hibridləşməsindən alınan formalar. 

Sitoplazma-canlı hüceyrənin nüvədən başqa möhtəviyyatı. Çox 

vaxt ilk baxışda homogen görünən əsas maddə sitoplazma 

adlanır. 

Somatik hüceyrə-bədən hüceyrələri. 

Sort-eyni növ mədəni bitkiyə aid olan, məhsuldarlığına, 

morfofizoloji əlamətlərinə, təsərrüfat göstəricilərinə və 

dözümlülüyünə görə səciyyələnən, morfoloji və təsərrüfat 

əlamətlərini nəslə ötürmək qabiliyyətinə malik olan eyni bitkilər 

qrupu.  

Sort dəyiĢmə-becərilən sortun yeni, daha məhsuldar və 

təsərrufat qiymətli əlamətləri daha yüksək olan sortla əvəz 

edilməsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının 

artırılmasının ən effektiv yoludur. 

Sort nəzarəti-toxumluq əkinlərdə sortun əslinə uyğunluğunun 

təyin edilməsi və sort təmizliyinin müəyyən edilməsi. Sorta 

nəzarət, toxumluq əkinlərdə aprobasiya aparmaq yolu ilə həyata 

keçirilir. 

Sortsınağı-yeni sortların hər tərəfli qiymətləndirilməsi və kənd 

təsərrüfatı istehsalına yararlığının öyrənilməsi, kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin yeni sortlarının və hibridlərinin yaradılması. 

Sort təzələnməsi-eyni sortların aşağı reproduksiyalı to-

xumlarının daha keyfiyyətli, yüksək reproduksiyalı toxumları ilə 

əvəz edilməsi. 

Sort təmizliyi-sortun aprobasiya olunmuş bitkilərinin ümumi 

miqdarına görə tipik bitkilərin faizlə miqdarı. 

Sort təmizlənməsi-sortluq əkinlərdə müvafiq sortun morfoloji 

əlamətlərinə görə tipik olmayan bitkiləri çıxararaq sahədən 

kənarlaşdırılması. 
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Sortun bioloji zibillənməsi-sortların digər sort və növlərlə 

çarpaz tozlanması nəticəsində tipik olmayan bitkilərlə 

zibillənməsidir. 

Sortun tipikliyi-bitkilərin təsərrüfat qiymətli və morfoloji 

əlamətlərinin müvafiq sortun əlamətinə uyğun olması. Sortun 

tipikliyini saxlamaq məqsədi ilə hər il elit təsərrüfatlarında elit 

toxum istehsal edilir. 

Sortun haçalanması-heteroziqot vəziyyətində olan sortlarda bu 

və ya başqa əlamətə görə fərqlənən formaların meydana 

çıxması. 

Standart sort-müəyyən aqroiqlim şəraitli bölgələrdə 

rayonlaşmış, bütün seleksiya əkinləri və sort sınaqları üçün 

etalon olan ən yaxşı sort. Yeni sortlar bu sortlarla müqayisə 

edilərək məhsuldarlığına və başqa təsərrüfat əlamətlərinə görə 

qiymətləndirilir. 

Sterillik-bitkilərin toxum əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik 

olmaması. 

Struktura-torpağın parçalandığı bu və ya başqa irilikdə olan 

ayrı-ayrı aqreqatlarına deyilir. 

Subirriqasiya-qrunt sularının səviyyəsinin süni yolla qal-

dırılması ilə aparılan suvarma. Torpaq altı suvarmanın bir 

növüdür. 

Suspenziya-bir və ya bir neçə maddələrin xırda hissəciklərinin 

(1-10 mkm) su ilə qarışığı. 

Substrat-qida mühiti. 

ġorakət torpaqlar-torpağın uducu kompleksində natriumun 

miqdarı 5%-dən yuxarı olan torpaqlar. 

ġorlaĢmamıĢ torpaqlar-torpaq məhlulunun qatılığı çox və su 

çəkintisinin quru qalığı 0,25%-dən artıq olmayan torpaqlara 

deyilir. 

ġorlaĢmıĢ torpaqlar-torpaq məhlulunun qatılığı çox və su 

çəkintisinin quru qalığı 0,25%-dən yüksək olan torpaqlara 

deyilir. 

ġtapel uzunluğu-lifin texnoloji göstəricilərindən biridir. 
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Takson-canlıların qohumluğunu bildirən itkilərin təsnifat 

kateqoriyasıdır (növ, cins, fəsilə, dəstə, sinif, tip).  

Tarla rütubət tutumu-torpağın yalnız kapillyarları rütubətlə 

doymuş olduqda, onun rütubətlik halına deyilir. 

Termostat-hüdudlanmış həcmdə temperaturu sabit saxlamaq 

üçün cihaz. 

Tirə səpini-kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının tirələrə 

səpilməsi. 

Tozcuq-erkək cinsiyyət tozcuqları yerləşən kisə. 

Topkross-heterozis seleksiyasında xətlərin və sortların ümumi 

kombinasiyalılıq qabiliyyətini müəyyən etmək üçün istifadə 

olunan çarpazlaşdırma metodu. 

Torpaq-litosferin üst qatlarında su, hava və orqanizmlərin təsiri 

altında əmələ gəlmiş məhsuldar hissə. 

Torpaq havası-su olmayan torpaq məsamələrini dolduran 

qazlar qarışığına deyilir. 

Torpaqaltı suvarma-torpağın altında yerləşdirilən suvarma 

şəbəkəsi vasitəsilə köklər yerləşən qatın nəmləndirilməsi. 

Torpağın aeorasiyası-torpaq havası ilə atmosfer havası 

arasında gedən qaz mübadiləsi prosesi. Torpağın aeorasiyası 

bitkilərin böyümə və inkişafı üçün vacibdir. 

Torpağın bioloji yetiĢkənliyi-torpaqda mikrobioloji proseslərin 

intensiv getməsinə deyilir. 

Torpağın bioloji fəallığı-torpaqda gedən bioloji proseslərin 

məcmusudur. Torpaq münbitliyinin əsas göstəricilərindən 

biridir. 

Torpağın buferliyi-torpaqların turşu və qələvilər tərəfindən 

torpaq məhlulunun (pH) dəyişkənliyə məruz qalmasına malik 

olma qabiliyyəti. 

Torpağın qida ehtiyatı-torpağın müəyyən qatında olan qida 

maddələrinin ümumi miqdarı. 

Torpağın qranulometrik tərkibi-torpağı təşkil edən 

(diametrinə görə) müxtəlif ölçülü hissəciklərin faiz, yaxud çəki 

ilə ifadə olunan nisbi miqdarı. 
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Torpağın quruluĢu-onun kipliyinə, məsaməlilik və çatlama 

dərəcəsinə deyilir. 

Torpağın istilik balansı-istilik rejiminin kəmiyyətcə 

xarakterizə edilməsinə deyilir. 

Torpağın yapıĢması-torpağın nəm halda kənd təsərrüfatı 

alətlərinə yaxud başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyyətidir. 

Torpağın kipliyi-1 sm
2
-ə düşən dağılma ağırlığının kq-la 

ölçüsüdür. 

Torpağın münbitliyi-torpağın bitkiləri qida elementləri və su 

ilə, kök sistemini isə hava və istiliklə təmin etmə qabiliyyətinə 

deyilir. 

Torpağın plastikliyi-kənar qüvvələrinin təsiri ilə torpağın öz 

şəklini dəyişməsinə deyilir. 

Torpağın rütubət tutumu-torpağın özündə saxlaya biləcəyi 

suyun miqdarına deyilir. 

Torpağın sukeçirmə qabiliyyəti-torpağın suyu qəbul etmək və 

özündən buxarlandırmaq xüsusiyyətidir. 

Torpağın susızdırması-torpağın suyu üst qatlarından alt qatlara 

keçirmə qabiliyyətinə deyilir. 

Torpağın sıxılması-Torpaq quruyarkən həcminin kiçilməsi 

xassəsinə deyilir. 

Torpağın udma qabiliyyəti-suda həll olmuş və asılı halda olan 

bərk maddələri və eləcə də, qazları torpağın udub özündə 

saxlamasına deyilir. 

Torpağın xüsusi müqaviməti-torpaq qatının kəsilmə və çevril-

məsinə sərf olan qüvvəyə deyilir. 

Torpağın xüsusi çəkisi-torpağın bərk fazası çəkisinin bərabər 

həcmdə suyun çəkisinə olan nisbətinə deyilir (4
o
C). 

Torpağın ĢiĢməsi-rütubətlənən zaman torpağın həcmini artırma 

qabiliyyətinə deyilir. 

Torpağın hava tutumu-torpağın özündə hər hansı bir miqdarda 

hava saxlaması qabiliyyətinə deyilir. 

Torpağın hidroskopikliyi-torpağın su molekullarını udaraq 

özündə saxlamaq qabiliyyətidir. Torpağın mütləq quru çəkisinə 

görə faizlə ifadə olunur. 
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Toxumların nəmliyi-toxumlarda olan hiqroskopik nəmlik. 

Ümumi kütləsinə görə faizlə ifadə edilir. 

Transpirasiya əmsalı-ixtiyari iqlim şəraitində, torpağın 

münbitlik səviyyəsində, bitkinin ümumi orqanlarından bir ton 

quru qalığın alınmasına lazım olan suyun miqdarına deyilir. 

Trihibrid-üç cüt allellə heteroziqot olan hibrid. 

Təbii seçmə-canlılar aləmində təkamül prosesinin əsas 

amillərindən biri olub və daimi fəaliyyət göstərir. Təbii seçməni 

ilk dəfə ingilis alimi Ç.Darvin aşkar etmiş və təbii seçmə 

nəzəriyyəsini yaratmışdır. 

Təmiz xətt-həmişə öz-özünə tozlanan və hamısı bir homoziqot 

fərddən əmələ gələn bütün fərdlərin cəmi.            

Ucvurma-pambıq bitkisində məhsuldarlıq elementlərinin əmələ 

gəlməsini artırmaq, məhsulun yetişməsini tezləşdirmək məqsədi 

ilə bitkinin boyunun inkişafını dayandırmaq üçün əsas gövdənin 

və budaqlarının ucunun vurulması. 

Üzvi-mineral gübrələr-tərkibində üzvi maddələrdən və mineral 

birləşmələrdən ibarət olan gübrələr. 

Üzvi gübrələr-tərkibində bitki və heyvan mənşəli üzvi qida 

maddələri olan gübrələr. Üzvi gübrələrə peyin, quş zılı, yaşıl 

gübrələr, yeyinti sənayesinin tullantıları və s. aiddir. 

Vakuol-(lat. vakuus-boşluq) protoplazmada boşluq, hüceyrə 

şirəsi ilə doldurma.              

Vegetasiya-bitkinin toxumunun cücərməsindən məhsul 

yığımına qədər olan müddət. 

Vegetasiya suvarması-kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və 

sabit məhsul almaq üçün onların suya olan təlabatını ödəmək 

məqsədi ilə vegetasiya müddətində torpağın süni surətdə 

nəmləndirilməsi. 

Vegetasiya üsulu-bitkilərin aqrokimyəvi və fizioloji xüsu-

siyyətlərini öyrənmək üçün onların xüsusi qablarda 

yerləşdirilməsi. Bu üsulla ayrı-ayrı qida elementlərinin fizioloji 

rolu, bitkilərə qida maddələrinin daxil olması, bitkilərin müxtəlif 

qida maddələrinə təlabatı, gübrə ilə torpağın qarşılıqlı əlaqəsi, 

bitkilərin istiliyə, suya münasibəti öyrənilir. 
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Vegetativ orqanlar-bitki orqanizmlərinin fərdi həyatını 

mühafizə edən müəyyən hissə (kök, gövdə, budaq, yarpaq). 

Vegetativ çoxalma-qeyri-cinsi yolla çoxalmanın bir növü. Bəzi 

bitkilərdə qiymətli sortluq, əlamət və xüsusiyyətlərin 

saxlanmasının yeganə yoludur. 

Yem vahidi-yem vahidi kimi 1 kq vələmir dəni götürülür. 1 kq 

vələmir dənində 85 q həzm olunan zülal, 1,4 q kalsium, 3,3 q 

fosfor olur. 100 kq vələmir küləşində 31 yem vahidi vardır. 

Vələmirin 1 kq dəni 3071 kaloriyə bərabərdir. Bir yem vahidi 

heyvan orqanizmində 150 q piy toplayır.  

Yeraltı sular-maye, qaz və bərk halında rast gəlinir, hərəkətdə 

olur. Bir haldan başqa hala keçə bilir. 

Zavod qarıĢığı-müxtəlif sortların mexaniki və bioloji qarışığı 

nəticəsində əmələ gəlir. 

Ziqot-mayalanmış yumurta hüceyrəsi. Ziqotdan rüşeym inkişaf 

edir. 

Zərəvericilərin təbii düĢmənləri-zərərverici faunanı məhv 

edən parazit və yırtıcı həşaratlar. 
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