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ÖN  SÖZ 

 

ġəkər çuğunduru (Beta vulgaris v. saccharifera L.) bitkisi Ģəkərli 

bitkilər qrupuna daxildir. Bu  qrupa Ģəkər çuğundurundan baĢqa Ģə-

kər qamıĢı (Saccharum officinarum L.), Ģəkərli ağcaqayın (Acer sac-

charum Marsh.), Ģəkərli sorqo (Sorghum saccharatum Moench.), Ģə-

kərli palma (Arenga saccharifera Labill.) və s.  kimi bitkilər daxildir. 

Bu qrup bitkilərdən biri olan Ģəkər çuğunduru bitkisinin uzun illərdən 

bəri Respublikamızda əkilib becərilməsinə, ali və orta ixtisas mək-

təblərinin müvafiq fakültələrində tədris olunmasına baxmayaraq, bu 

bitki haqqında fermerlərin və eləcə də iĢ adamlarının istifadə edə 

biləcəyi, latın qrafikası ilə yazılmıĢ müfəssəl bir vəsait demək olar ki, 

yox dərəcəsində idi. BaĢda fermerlər və iĢ adamları olmaqla tələ-

bələr, magistrantlar və baĢqa həmkarlarımız  tez-tez bu vəziyyətdən 

Ģikayətlənirdilər. Bu ehtiyacları ödəmək üçün, heç olmazsa fermer-

lərin  istəklərinə cavab verə bilmək arzusu ilə 2001-ci ildən baĢla-

yaraq bu bitki barədə müxtəlif xarakterli materiallar hazırlanmağa 

baĢlanılmıĢdır. Bu materialları bir müddət fermerlərin, iĢ adamlarının 

və tələbələrin ehtiyacını ödəmiĢdir. Ötən zaman müddətində müə-

lliflər tərəfindən yeni müasir tələblərə cavab verən vəsait hazırlamaq 

iĢlərinə baĢlanılmıĢ və az qala hər kəsin, hər bir oxucunun  faydalana 

biləcəyi bu dərs vəsaiti meydana gəlmiĢdir.  

Dünyada və Azərbaycanda Ģəkərli bitkilərinin istehsalının artırıl-

ması və onlardan sənayedə geniĢ istifadəsi üçün tədris iĢləri və becə-

rilmə iĢləri çox əhatəli və sürətli bir Ģəkildə davam etdirilir. 

 HazırlanmıĢ bu vəsaiti respublikamızda bu mövzularda aparılan 

tədqiqat iĢlərinə köməkçi ola bilmək üçün gələcək illərdə daha da 

inkiĢaf etdirmək fikrindəyik.  

Bu dərs vəsaitində respublikamız üçün iqtisadi əhəmiyyəti çox 

olan Ģəkər çuğunduru bitkisinin üzərində geniĢ dayanılmıĢdır. 

Vəsaitdə geniĢ ədəbiyyat siyahısı verilmiĢdir. Qeyd edək ki, bu 

vəsaitin bir çox çatıĢmazlıqları  və qüsurları da vardır. Ancaq bu 

qüsurların sonrakı nəĢrlərdə düzəldilə bilməsi üçün, fermerlər də 

daxil olmaqla, hər bir oxucunun verəcəyi təklifləri səmimi Ģəkildə 

qəbul edəcəyik. Yəni əlinizdəki bu vəsait hər bir oxucuya,  xüsusilə 
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bu sahənin mütəxəssislərinə yaranacaq hər cür mübahisə və müzakirə 

üçün açıqdır. Bu mübahisə və müzakirələrin təsiri altında gələcək-

dəki nəĢrlərin mükəmməl Ģəkildə ortaya çıxma imkanı əldə edilə-

cəkdir. 

Bu vəsaitin hazırlanmasında bir çox insanların  əməyi olmuĢdur. 

Bunların hamısına minnətdarıq. Lakin Türkiyədəki Ankara Universi-

tetinin Ziraat fakültəsinin əməkdaĢları professor Cəlal Ərə və doktor 

Serkan Uranbəyə xüsusi təĢəkkür etmək  istəyirik. Dərs vəsaitində 

verilən bir sıra Ģəkil və cədvəllər məhz onlara istinadən verilmiĢdir. 

Onların bu vəsaitin tərtib edilməsində xüsusi əməkləri olmuĢdur.  

Hesab edirik ki, bu vəsait magistrantlar, tələbələr, fermerlər, iĢ 

adamları və müəllimlər də daxil olmaqla geniĢ oxucu kütləsi üçün 

faydalı olacaqdır.  

Müəlliflər 
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ġƏKƏR   ÇUĞUNDURU 

 

Xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti. ġəkər çuğundurunun xalq təsər-

rüfatı əhəmiyyəti olduqca böyükdür və ona görə də bu bitki əksər 

ölkələrdə əsas texniki bitkilər sırasına daxil edilmiĢdir. Bizim respub-

likamızda pambıq və tütün kimi ən mühüm texniki bitkilərdən sonra, 

son 2-3 ildə bu bitkinin inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi fikir verilir. Son 

illər respublikamızda Ģəkər çuğunduru əkinlərinin geniĢləndirilməsi 

və məhsul istehsalının artırılması dövlətin diqqət mərkəzindədir. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2017-ci 

aprelin 4-də ildə Azərbaycan Respublikasında Ģəkər çuğunduru isteh-

salının stimullaĢdırılması haqqında fərman vermiĢdir. Həmin fərman-

da göstərilir ki, Ģəkər çuğundurunun emalı ilə məĢğul olan hüquqi 

Ģəxslərə və hüquqi Ģəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti həyata 

keçirən fiziki Ģəxslərə təhvil verilmiĢ Ģəkər çuğundurunun hər tonuna 

görə 4,0 (dörd) manat məbləğində subsidiya ödənilir. 

ġəkər çuğunduru ilk növbədə ən qiymətli ərzaq məhsullarından 

sayılan Ģəkər almaq üçün xammaldır. Dünya üzrə Ģəkər istehsalının 

40%-i Ģəkər çuğundurundan alınır. 2008-ci ilin məlumatına görə 

dünyanın 127 ölkəsində 158 milyon ton Ģəkər çuğunduru istehsal 

edilmiĢdir. Orta, mülayim, mötədil isti və mülayim iqlimli rayonlarda 

Ģəkər istehsalı üçün Ģəkər çuğunduru yeganə xammal mənbəyidir. 12 

Mart 2008-ci ildə Ukraynanın paytaxtı Kiyev Ģəhərindəki  ġəkər 

Çuğunduru Ġnstititutunun qarĢısında Ģəkər çuğundurunun heykəli 

qoyulmuĢdur. 

ġəkər çuğundurunun meyvəköklərində sort və hibriddən asılı 

olaraq, müəyyən əlveriĢli Ģəraitdə 16-20 % Ģəkər toplana bilir. Bun-

dan zavod emalından sonra 12-15% Ģəkər çıxarı almaq mümkündür. 

ġəkər çuğundurunu becərdikdə və məhsulunu emal etdikdə əlavə 

məhsullar (yarpaqlar, cecə və ya puçal, patka) alınır ki, onlar heyvan-

darlıq üçün çox əhəmiyyətə malikdir. 

Kökümeyvənin ümumi meyvəkök kütləsinin 1/3 və ya 1/2 hissə-

si qədər kütlə yarada bilir. Cecəsi və puçalı qiymətli yem kimi hey-

vandarlıq üçün əvəzsizdir. Yüksək keyfiyyətli 100 kq təzə cecə, 

özündə 8 yem vahidi, 0,9 kq həzm olunan protein birləĢdirir. 100 kq 
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qurudulmuĢ cecədə isə 85 yem vahidi, 3,9 kq həzm olunan protein 

vardır. Cecədən həm də spirt, qliserin, yeyinti drojları, limon turĢusu 

və s. istehsal etmək mümkündür. 

Ümumiyyətlə, götürdükdə hər hektardan 25-30 ton məhsuldar-

lığı olan Ģəkər çuğundurunu emal etdikdə alınan əlavə məhsullardan 

(yarpaqlar da buraya daxildir) 5000 yem vahidi almaq olar. Bəzi ra-

yonlarda Ģəkər çuğunduru yem bitkisi kimi də becərilir. 

GeniĢ yayıldığı rayonlarda kənd təsərrüfat bitkilərinin ən renta-

bellisi Ģəkər çuğunduru sayılır. Belə rayonlarda Ģəkər çuğunduru 

əkinə yararlı torpaqların 10-20%-i də əkilməyinə baxmayaraq, bitki-

çilikdən gələn gəlirin 30-50%-ni verir. ġəkər çuğunduru vacib tex-

niki bitkidir. Ondan həm Ģəkər istehsalı üçün həm də heyvandarlıqda 

yem kimi istifadə olunur. Bu bitki Azərbaycanda yeganə Ģəkər isteh-

salı mənbəyidir. ġəkər çuğunduru dünyanın 123 ölkəsində istehsal 

olunur. Bu ölkələrin 80%-ə yaxını (98 ölkə) Ģəkəri Ģəkər qamıĢından, 

20%-i isə  (25 ölkə) Ģəkər çuğundurundan alır. Dünyanın 9 ölkəsində 

həm Ģəkər çuğunduru, həm də Ģəkər qamıĢı, 43 ölkəsində təkcə Ģəkər 

çuğunduru, 71 ölkəsində isə təkcə Ģəkər qamıĢı becərilir. ġəkər çu-

ğundurunun tərkibində 18-22% Ģəkər vardır. 

Yemlilik dəyərinə görə Ģəkər çuğunduru yem çuğundurundan 2 

dəfə üstündür. Yarpaqları xüsusilə qida elementləri ilə daha zəngin-

dir. Yarpaqlarda 2-3% zülal, 0,4% yağ və müxtəlif vitaminlər vardır. 

ġəkər çuğundurunun 1 sentneri 26 yem vahidi yaxud 1,2 kq pro-

teinə bərabərdir. Yarpağın bir sentneri isə 20 y.v.-nə bərabərdir. Yem 

çuğunduru müvafiq olaraq 12 və 9 y.v.-ə bərabərdir. ġəkərin emalın-

dan sonra zavodlarda çoxlu tullantılar (30 ton məhsuldan 24 ton 

tullantı) alınır ki, bu tullantılardan spirt, qliserin, pektin kleyi, süd 

turĢusu, limon turĢusu istehsalı üçün istifadə edilir. Eyni zamanda bu 

tullantıdan heyvandarlıqda yem kimi və təsərrüfatlarda üzvi gübrə 

kimi də istifadə olunur.  

Tullantının quru halda 1 sentneri 80-85 yem vahidinə, yaĢ və 

turĢ halda isə  8-10 yem vahidinə bərabərdir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ģəkər çuğundurunun yarpaqları 

ilə heyvanların çox yemləndirilməsinə yol vermək olmaz. Belə ki, 

yarpaqlarda həm təmiz halda, həm də siloslaĢdırılmıĢ formada çoxlu 
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quzuqulağı turĢusu olur ki, bu da heyvanlarda kalsium elementinin 

mübadiləsini pozur. 

Orta hesabla 1 ton Ģəkər çuğundurundan 120 kq Ģəkər tozu alın-

dığını nəzərə alsaq ölkəmizin Ģəkərə olan tələbatını (170 min tondan 

artıq) ödəmək üçün təxminən 1 mily. 450 min ton  Ģəkər çuğunduru 

istehsal olunmalıdır. ġəkər insan orqanizmində parçalanaraq karbon 

qazı, su və enerji əmələ gətirir (sxem 1). 

Botaniki xüsusiyyətləri. Çuğundur (Beta) cinsi unluca (tərəçi-

çəkkimilər) (Chenopodiaceae, маревые) fəsiləsinə daxil olan birillik, 

ikiillik və çoxillik növləri (14 yabanı, 1 mədəni) özündə birləĢdirir. 

Cücərtisi açıq yaĢıl rəngli, yarpaqcıqları uzun lansetvari, oval ürək 

formalı, tam kənarlı, səthi tüksüzdür. Cücərmənin baĢlanğıcında kök-

cük və ləpəaltı dizcik qabığı partladaraq xaricə çıxır, ləpələr müəy-

yən müddət meyvənin içərisində qalır. 

 

 

SAXAROZA 

Enerj

i 
Sxem 1.  Saxarozanın  orqanizmdə  parçalanması 

sxemi 

Enerji 
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Lakin toxumda olan ehtiyat qida maddəsi ilə cücərən hissə 

arasında əlaqə kəsilmir. Qida maddələri çuğundurda və yerkökündə 

ləpələr vasitəsi ilə sorularaq cücərtiyə ötürülür. Cücərti torpaq 

səthinə çıxdıqdan təxminən 8-10 gün sonra bitkidə əsas (həqiqi) 

yarpaqlar əmələ gəlməyə baĢlayır.  

ġəkər çuğundurunun elmi təsnifatı aĢağıdakı kimidir: 

Aləm: Bitkilər 

ġöbə: Örtülütoxumlular 

Sinif: Ġkiləpəlilər 

Sıra: Mərkəztoxumlular 

Fəsilə: Tərəçiçəkkimilər (Chenopodiaceae) 

Cins: Çuğundur (Beta) 

Növ: Adi çuğundur (Beta vulgaris) 

Yarımnöv: ġəkər çuğunduru (Beta vulgaris v. saccharifera) 

Çuğundurun ən çox yayılan  növləri aĢağıdakılardır: 1.Ġrimeyvəli 

çuğundur, 2. HaĢiyəli meyvəli çuğundur, 3. Üç sütuncuqlu çuğundur, 

4. Çoxillik  çuğundur. 

Ġrimeyvəli çuğundur - Beta maerorrhiza – nəmliyə tələbkar, Ģax-

taya davamlı, dağlıq zona bitkisidir. Dəniz səviyyəsindən təxminən 

1700-2000 m-ə qədər yüksəklikdə olan dağ zonalarında bitir. Torpa-

ğın 1,5 m dərinliyinə iĢləyən yan kökləri əmələ gətirir. Meyvəkö-

künün kütləsi 10 kq-a çatır. Tərkibində 8-12%-ə qədər Ģəkər toplanır.  

Gövdəsi Ģırımlı kimidir. Kök boğazı yarpaqları uzun saplaqlı, 

demək olar ki, dairəvidir. Gövdə yarpaqları yumurta formalı, iridir. 

Bu növün bütün yarpaqları antosian rənglidir. Meyvəsi (toxumu) 

olduqca iridir.  

HaĢiyəli meyvəli çuğundur - Beta lomatogona - buna bir toxum-

lu çuğundur da deyilir. ġaxtaya və quraqlığa davamlı, çoxillik alaq 

bitkisidir.  

Azərbaycanın karbonatlı torpaqlarında təsadüf edilir. ġaxələnən 

və torpağın dərin qatlarına iĢləyən kök əmələ gətirir. Xüsusi kök 

hissəsi bir qədər yoğunlaĢmıĢ, qaba lifli kimidir. Meyvəkökün çəkisi 

30-150 qram, Ģəkərliliyi isə 3,5-11%-ə qədərdir. Kolu çox gövdəlidir, 

ancaq yarpaqlanması zəifdir. Yarpaqları uzun saplaqlı, uzunsov, 

yumurtavari, yaxud lansetvaridir. Çiçəkləri gövdələrin üzərində bir-
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bir yerləĢir. Çiçək yanlığının dilimləri ağ haĢiyəli olduğuna görə 

haĢiyəli adlanır. Meyvəsi çox toxumludur.  

Üç sütuncuqlu  çuğundur -  Beta triguna -  yabanı növləri ən çox 

yayılanlar sırasındadır. Əksər formaları Ģaxtaya davamlıdır. Azərbay-

canda Xəzər dənizi sahilində təsadüf edilir. Kökümeyvənin kütləsi 7-

10 kq, Ģəkərliliyi 9,6-14%-ə qədərdir. Gövdəsi qabırğalı, antosian 

rəngli, gövdə yarpaqları yumurtavarı, yaxud lansetvarıdır. Çiçək qru-

pu sıx və çoxçiçəkli sünbülə bənzərdir. Meyvəsi (kələfcəsi) 2-3 to-

xumludur. 

Çoxillik  çuğundur – Beta perenneae – quraqlığa, Ģoranlığa və 

xəstəliklərə qarĢı davamlıdır. Kökü silindrĢəkilli, Ģaxəli, oduncaqlaĢ-

mıĢdır. Tərkibində 10-12% Ģəkər olur. Kolu dağınıqdır. Gövdə 

yarpaqları yuxarı hissədə lansetvarı, orta və aĢağı mərtəbədə bir 

qədər enlidir. Kök boğazı yarpaqları (1-ci ili) uzun saplaqlı, az 

hallarda zəif  tüklü olur. Meyvəsi 2-3 toxumludur. Azərbaycan res-

publikasının AbĢeron rayonunda təsadüf edilir. 

Çuğundur (beta) cinsinin bir neçə yarımnövü vardır. Onlardan 

adi çuğundur  ssp. vulgaris  polimorf olmaqla çuğundurun bütün mə-

dəni birillik və ikiillik formalarını özündə birləĢdirir.  Öz növbəsində 

bu yarımnöv bir neçə növmüxtəlifliyinə bölünür:  Ģəkər çuğunduru 

(v. saccharifera), mətbəx çuğunduru (v. esculenta), yem çuğunduru 

(v. crassa) və yarpaq (Monqold) çuğunduru (v. cicla).  

ġəkər çuğunduru  (Beta saccharifera ) ikiillik bitki olduğu üçün 

birinci ili yarpaq və Ģirəli kökümeyvə əmələ gətirir, ikinci ili isə zoğ 

verərək çiçəkləyir və meyvəsini verir (yəni toxumunu). Bəzən həya-

tının birinci ilində çiçək verən bitkilərə də təsadüf edilir. Belə hal 

adətən yarovizasiya və iĢıq mərhələsini birinci ildə keçirən bitkilərdə 

rast gəlinir.  

ġəkər çuğundurunun yarpaqları kökün üzərində rozet (qırçın) 

Ģəklində düzülür. Yarpaq  ayası  enli, saplaqları isə uzun olur. Hər 

bitkidə 50-90 ədəd yarpaq əmələ gəlir. Yarpağın ömrü 25-70 gün 

arasında  dəyiĢir.  Ġlk yarpaqların ayası dəyirmi, sonrakılar isə 

uzunsov - ürəkvari olur. Bir bitki 3000 sm
2
 yarpaq səthi əmələ gətirə 

bilər. Bitkinin həyatının ikinci ilində kökümeyvədə əvvəlcə rozet 

(qırçın) yarpaqlar, sonralar isə yarpaqlı zoğlar əmələ gəlir. Zoğun 
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aĢağı hissəsində yarpaqlar iri, yuxarı hissəsində isə xırda olur. Ən 

keyfiyyətli yarpaqlar orta müddətdə (iyul ayında) əmələ gələnlərdi 

ki, sürətli böyüməsinə baxmayaraq 60-70 gün ömür edirlər. Ġlk 

yarpaqlar 20-25 gündən sonra məhv olur. Əsas yarpaqların əmələ 

gəlməsi və inkiĢafı bütün kökümeyvəli bitkilərdə eynidir. Lakin 

quruluĢuna görə hətta bir-birinə yaxın olan növlər də kəskin 

fərqlənirlər.  

 Bitkinin yerüstü hissəsinin artması ilə bərabər, kökün inkiĢafı, 

onda karbohidratların və baĢqa maddələrin toplanma prosesi də 

baĢlanır. Ehtiyat maddələrin mənimsənilməsi torpağın aĢağı qatlarına  

iĢləyən xırda kök telləri (yan köklər) vasitəsi ilə gedir. Yankoklər 

əvvəlcə torpağın üst, sonralar isə dərin qatlarında əmələ gəlir. Bitki-

nin iki-üç cüt həqiqi yarpaqlar fazasında yan kokcüklər üfiqi istiqa-

mətdə 10-15 sm-ə kimi uzanır. Bu köklər üzərində külli miqdar kök 

tükçükləri yaranır (Ģəkil 1). 

Digər meyvəköklərdə olduğu kimi bitkinin boyatma dövründə kök 

sisteminin quruluĢunda növbələĢmə əmələ gəlir. Kökün ilkin quru-

luĢu cücərti fazasında bir cüt əsl yarpaq fazasının xüsusiyyətlərini 

əks etdirir. Bu dövrdə cavan kökün en kəsiyində aĢağıdakı hissələri 

asanlıqla aĢkar etmək mümkündür. Ġbtidai qabıq və bunun əhatə 

etdiyi silindrik həqiqi yarpaqlar əmələ gəldikcə kökdə dəyiĢiklər baĢ 

verir. Bu dəyiĢiklər ikinci struktur dəyiĢikləridir. Mərkəzi silindirdə 

ilkin alt qabıq altında kambi hüceyrələri formalaĢır, bunlar sonralar 

kambi halqasına çevrilir. O da öz növbəsində mərkəz istiqamətində 

ilkin oduncağı yaradır, qıraqlarında isə ikinci alt qabıq əmələ gəlir. 

Alt qabıq isə öz növbəsində ikinci qabığı yaradır. Bu da tədricən 

yoğunlaĢaraq, birinci qabığı - epidermanı (örtük toxumasını) yırtıb 

dağıdır. Həmin dəyiĢiklər kökün qabıqdan çıxmasına gətirib çıxarır. 

Kökün üçüncü quruluĢu, ikinci kambi halqasının ikinci qabıq 

hüceyrələrində parenximin yaranması ilə əlaqədardır. Bu prosesin 

baĢa çatması ilə üçüncü halqa yaranır, bundan sonra dördüncü və s. 

əmələ gəlir. Beləliklə, ardıcıl olaraq, axırıncı dəyiĢən kambi halqa-

larının fəaliyyəti nəticəsində kökümeyvədə 8-10 konsentrik təbəqələr 

törəyir ki, bunların da paranximində Ģəkər toplanır. 
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Kökün quruluĢunda baĢ verən dəyiĢikliklərlə bərabər, kök sistemində 

dərinə və yanlara intensiv boyvermədə davam edir. YaĢlı bitkilərdə 

yan köklərin üfiqi istiqamətdə 100-120 sm, əsas kök isə 2-2,5 m də-

rinə iĢləyə bilir. Kök sisteminin inkiĢafının intensivliyi becərmə Ģə-

raiti və bitkinin sort xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġəkil 1 . ġəkər çuğundurunun kök sistemi 
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Mədəni çuğundurun kökümeyvəsi iri olub 0,3-0,5 kq (bəzən 2-8 

kq) Ģəkərliyi 18-22%, bəzən də 24-25% olur. Meyvəkökü ağ rəngli 

və konus Ģəkillidir. Meyvəkökü üç hissədən ibarətdir:  a) yarpaq ro-

zetinin (qırçın yarpaqların) yerləĢdiyi- başcıq; b) tumurcuqları və yan 

kökləri olmayan- boyuncuq; v) yan köklərin meyvəyə birləĢdiyi ən 

aĢağı hissə-quyruqcuq 

Başcıq - kökün gövdə tipli hissəsidir ki, üzərində yarpaq rozeti 

və tumurcuqlar əmələ gəlir. Bitkinin böyümə konusu baĢcığın mərkə-

zində yerləĢir. Əksər kökümeyvəlilərdə baĢcıq bütünlüklə torpaq sət-

hində inkiĢaf edir. Qidalılıq cəhətcə zəif olur və tez oduncaqlaĢır. 

Boyun - toxumun rüĢeyminin ləpəaltı dizciyinin böyüməsindən 

irəli gəlir, baĢcıqla xüsusi kök arasında yerləĢir və kökümeyvənin ən 

zəngin hissəsi hesab edilir. Normal Ģəraitdə boyun üzərində nə kök, 

nə də yarpaq olmur. Ancaq səpin dərin aparıldıqda ləpəaltı dizciyin 

qüvvətli inkiĢafı nəticəsində boyunun aĢağı hissəsi xüsusi kök vəzi-

fəsini ifa edir, yəni üzərində yan köklər əmələ gəlir, yuxarısı isə 

boyunu əmələ gətirir (Bəzi ədəbiyyatlarda iki hissə (baĢcıq və boyun) 

birlikdə baĢcıq adlanır). 

Xüsusi  kök - kökümeyvəsinin ən aĢağı və nazik hissəsidir. Üzə-

rində bitkinin yan kökləri əmələ gəlir. Keyfiyyətinə görə boyuna 

yaxındır, ancaq əlveriĢsiz Ģəraitdə, xüsusilə daĢlı və bərk torpaqlarda 

Ģaxələnərək tipik quruluĢunu itirir və qabalaĢır. Yan köklər xüsusi 

kök üzərində müxtəlif vəziyyətdə yerləĢirlər. Çuğundurun bütün növ-

lərində kök telləri iki Ģaquli Ģırımda əmələ  gəlir. ġırımlar Ģəkər 

çuğundurunun və yem çuğundurunun uzun, konusvarı kökə malik 

olan sortlarında daha aydın seçilir.  

Kökün forması onun hissələrinin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq üç 

qrupa bölünür: 1- uzunsov; 2 - yuvarlaq; 3- keçid. 

Uzunsov - kökümeyvənin uzunluğu enindən 3-4 dəfə artıq oldu-

ğuna görə uzunsov forma alır. Bu qrup bir-birindən müəyyən qədər 

fərqlənən iki yarımqrupu əhatə edir. 

a) konus formalı - kök meyvəsi baĢcıq hissədən baĢlanaraq 

aĢağıya doğru müntəzəm surətdə nazilir (yerkökünün yemlik sort-

larında olduğu kimi), 
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b) silindir formalı - kökün diametri bütün hissələrdə bərabər 

olur. Yem çuğundurunun uzun köklü sortları buna misal ola bilər. 

Yuvarlaq - kökün uzunluğu enindən iki dəfədən çox artıq olma-

dığına görə ümumi görünüĢü yuvarlaq kimidir. Çox formalarında 

uzunluğu yoğunluğuna bərabər, bəzən ondan qısa olur. Bu qrup 

aĢağıdakı tiplərə bölünür. 

a) kökümeyvəsi kürəĢəkilli - kökün uzunluğu yoğunluğuna 

bərabər olduğu üçün kürəyə oxĢardır (çuğundurun Oberndorf sortu).  

b) kökümeyvəsi oval formalı - kökün orta hissəsi az da olsa 

yoğunlaĢmıĢdır (çuğundurun Barres sortu); 

c) kökümeyvəsi yastı -  kökün baĢcıq hissəsi kəskin basıqdır.   

Keçid formalı - bu qrupun tipik formasının kökü yoğunlaĢmıĢ 

silindrə bənzərdir (çuğundurun Ekkendorf sortu). 

Kökün rəngi - kökümeyvənin ətli hissəsi ilə qabığı eyni, yaxud 

baĢqa rəngli olur. Ətli hissə Ģəkər çuğundurunun bütün sortlarında 

ağ, yem çuğundurunda ağ, sarı, çəhrayı və qırmızı, mətbəx çuğundu-

runda isə yalnız qırmızı rənglidir. 

Yerkökünün yemlik sortlarında ətli hissə və qabıq ağ-narıncı və 

qırmızı olmaqla boyun hissəsinin özəyi nisbətən tünd rənglidir. 

ġalğamda və yem turpunda kökümeyvə əsasən ağ rəngli olur, ancaq 

bəzi sortlarında sarı və qırmızı  rəngə çalır. 

Çiçək qrupu. Kökümeyvənin baĢcıq hissəsində olan tumur-

cuqlar vegetasiyanın ikinci ili inkiĢaf edərək yaxĢı yarpaqlanma qabı-

liyyətinə malik olan gövdələr əmələ gətirirlər ki, bunların da üzə-

rində çiçək qrupu yerləĢir. Xırda göyümtül-yaĢıl rəngli çiçəkləri olur. 

Çiçəkləri ikicinslidir, qruplarda toplanmıĢdır.  Hər qrupda 2-6 bəzilə-

rində 8 çiçək olur. Çiçəkləri xırda çömçə formalı topa təĢkil etməklə 

gövdə və budaqların orta və yuxarı mərtəbəsində sıx düzülürlər (Ģəkil 

2). Hər çiçəkdə 5 ləçək, 5 erkəkcik, beĢ kasa yarpağı vardır. DiĢici-

yinin ağzı üçdilimli,  ikiyuvalı, ikisütuncuqludur. Erkəkciklər tez ye-

tiĢdiyindən  çarpaz tozlanırlar. 

Çuğundurun meyvəsi xırda qozcuqdur. Çiçəkləmə fazasından 

sonra çiçəyin kasa yarpaqları tədricən bərkiyir, üzəri kələ - kötür 

mantar kütləsi əmələ gətirərək toxumları əhatə edirlər. Meyvələr 

yetiĢən zaman  bir-biri ilə birləĢərək qonuru-sarı rəngli kələfcə əmələ 
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gətirirlər. Hər kələfcədə 2-6 toxum yerləĢir. Kələfcəni təĢkil edən 

meyvələrin hər birisi nəhayətində diĢicik ağzının üç çıxıntı kimi izi 

qalmıĢ xırda qozcuqdur. Meyvənin mütləq kütləsi 20-50 qram ara-

sında dəyiĢir. Toxumları böyrəkĢəkilli və parlaqdır. YetiĢmiĢ meyvə-

nin yuxarı hissəsi yastı, yaxud azacıq qabarıq, çox asanlıqla açılan 

qalpağı andırır. Qalpağı diqqətli götürərək kiçik yuvaya bənzər yu-

murtalığı açmaqla üfüqi vəziyyətdə yerləĢmiĢ toxumu müĢahidə et-

mək olar. Çuğundurun əsil toxumu parlaq qonuru - qırmızı rəngli qı-

lafdan və ikiləpəli rüĢeymdən ibarətdir. 

Ləpələrin arasında gövdə tumurcuğu və kökcüyün bünövrəsi 

(rüĢeym kökcüyü) yerləĢir. Tumurcuqla kökcük arasında ləpəaltı diz-

cik yerləĢir.  

 

Bitkinin tarixi. Tədqiqatlarla müəyyən edilmiĢdir ki, Ģəkər 

çuğunduru yabanı halda bitən, yarpaq çuğundurundan  (Monqold  

növmüxtəlifliyindən) əmələ gəlmiĢdir. Birinci dəfə Ģəkər çuğunduru-

ġəkil 2 . ġəkər çuğunduru çiçəyinin quruluĢu. a) çiçək 

altlığı, b) çiçək yanlığı (periqon),  c) erkəkciklər,           

d) çiçəyin səbəti, e) diĢiciyin ağzı (stiqma) 

d 
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nun yarpaq forması mədəni hala salınmıĢ, sonra (XVIII əsr) kökü-

meyvə formasına keçilmiĢdir. ġəkər çuğundurunun müasir mədəni 

növlərinin hamısı Aralıq dənizin Avropa və Afrika, Atlantik okeanı, 

Qara dəniz və Xəzər dənizi sahillərində məkan salmıĢ yabanı növ-

lərdən yaranmıĢdır. Zaqafqaziyanın özündə də belə yabanı növlər 

mövcuddur. Bu növlərin hamısından əvvəl çuğundurun yarpaq for-

ması adlanan manqold istifadə edilmiĢdir. Bu növ dərman bitkisi 

kimi istifadə olunmuĢdur. Dəclə və Fərat çayları vadilərində yaĢayan 

insanlar bu bitkinin yarpaqlarından müxtəlif xörəklər hazırlayırlar-

mıĢ. Çuğundurun kökümeyvə kimi becərilməsinə XVIII əsrin əvvəl-

lərindən baĢlanılmıĢdır. 

ġəkər çuğunduru öz baĢlanğıcını ağ tərəvəz çuğundurundan gö-

türmüĢdür ki, oda az məhsuldar yarpaq çuğunduru ilə məhsuldar yem 

çuğundurunun çarpazlaĢdırılması yolu ilə alınmıĢdır. Onun mədəni 

bitkilər sırasına daxil edilməsi XVII əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. 

Yabanı çuğundur bitkilərinə Kiçik Asiya, Zaqafqaziya, Aralıq dənizi, 

Xəzər dənizi və Qara dəniz sahillərində rast gəlinir. Bu bitkinin  be-

cərilməsinə eramızdan 1500-2000 il əvvəl baĢlanılmıĢdır.  

Asiya qitəsində çuğundurun kökümeyvəli formaları bizim eradan 

əvvəl I minillikdə peyda olmuĢdur. Çuğundurun kökümeyvəli forma-

sının Avropaya keçməsi bizim eranın X-XIII əsrlərinə təsadüf edir. 

Ukrayinada Avropadan əvvəl becərilməsi güman olunur. 

Çuğundur Ġran sözü olub müxtəlif dövrlərdə “çundur”, “çuvun-

dar”, “çakendar”, “Ģaqonder”, “Ģuqundar”, “çuğundur”, və s. adlandı-

rılmıĢdır. 

Çuğundur sonralar Aralıq dənizi ölkələrinə, Fransa, Ġtaliya, Ġs-

veçrə, Ġspaniyaya və s. yerlərə yayılmıĢdır. 

Çuğundurda saxaroza olduğunu 1747-ci ildə Markqraf (Alma-

niya) qeyd  etmiĢdir. ġəkər çuğundurundan zavod üsulunda Ģəkər is-

tehsalına baĢlamaq təklifini 1799-cu ildə Axard vermiĢdir. ġəkər 

çuğundurundan Ģəkər istehsal edən birinci Ģəkər zavodu 1801- ci ildə 

Almaniyada tikilmiĢdir.  Rusiyada ilk dəfə  1792-ci ildə Moskva uni-

versitetinin professoru  Ġ. Bindqeym kökümeyvəli çuğundurdan Ģəkər 

almağı  təklif etmiĢdir. M. Q. Pavlov (1792-1840) çuğundurun Mos-

kva ətrafında becərilməsinin mümkünlüyünü sübut etmiĢdir. 1802- ci 
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ildə Rusiyada Tula quberniyasının Alyabevo kəndində Yesipov tərə-

findən ilk Ģəkər zavodu tikilmiĢdir. 

Qədimdən əkilən baĢqa bitkilərin tarixi ilə müqayisədən aydın 

olur ki, Ģəkər çuğunduru nisbətən yeni (cavan) əkilən bitkilər sırasın-

dandır. XIX əsrin əvvəllərinə kimi bütün dünyada Ģəkər istehsal edi-

lən yeganə bitki Ģəkər qamıĢı olmuĢdur. Тropik və subtropik qurĢaq-

larda müstəmləkələri olan Qərbi Avropa ölkələri  --Ġngiltərə, Fransa, 

Portuqaliya, Ġspaniya, Hollandiya və s. müstəmləkə ölkələrində yetiĢ-

dirdikləri Ģəkər qamıĢı hesabına dünyanın Ģəkər ixraç edən baĢlıca 

ölkələrinə çevrilmiĢdir. XVIII əsr müharibələri bu ritmi pozaraq, 

müstəmləkələrlə əlaqəni çətinləĢdirir. Buna görə də Ġngiltərə Aro-

paya Ģəkər gətirməni dayandırır. Bütün bu tarixi hadisələr nəticədə 

Ģəkər xammalı almaq üçün yeni mənbələr axtarmağa sövq edir. 

Çuğundur becərildiyi ənənəvi rayonlardan kənarlarda da becəril-

məyə baĢlamıĢdır. Azərbaycan müstəqillik yollarına qədəm qoyduq-

dan sonra (1989- 1990-cı illərdə) ölkəmizdə Ģəkər çuğunduru əkilmə-

yə baĢlanmıĢdır. Respublikada Ģəkər sənayesi yaradıldığından çuğun-

durun Ġran zavodlarında emal edilməsinə ehtiyac qalmır. Respublika-

da əkilib-becərilən  Ģəkər çuğunduru ĠmiĢli  Ģəkər zavodunda emal 

edilir. Respublikamızda Ģəkər çuğundurunun məhsuldarlığı, yeni tex-

nikanın tətbiqi, bu qəbildən olan sort və hibridlərin yaradılması, bit-

kinin sənaye texnologiyası ilə becərilməsi, həmin sahəyə gübrə və 

bitki mühafizəsi üçün kimyəvi maddələrin daha çox tətbiqi çuğun-

durun tədarük edilməsindən asılıdır. 

Yayılması və məhsuldarlığı. ġəkər çuğunduru əsasən Ukray-

nada, Rusiyada, Çində, PolĢada, Fransada, Ġngiltərədə, Almaniyada, 

Ġtaliyada çox yayılıb. Onu Belarusda, Yaponiyada, Belçikada, Maca-

rıstanda, Türkiyədə Gürcüstanda və ABġ - da becərirlər. Çexos-

lovakiyada da çuğundurun əkin sahələri əhəmiyyətli dərəcədə böyük-

dür. Yer kürəsində becərilən Ģəkər çuğunduru əkinlərinin 80%-i 

Avropanın payına düĢür (cədvəl 1). 

Dünya əkinçiliyi sistemində (2013-cü il) 9,0 milyon hektardan 

çox əkin sahəsi mövcuddur. Orta məhsuldarlığı  isə 34,3 t/ha-dır. 

Orta məhsuldarlıq Krasnodar diyarında hektardan 450 s/ha-ya, 

Ukraynada, 300-400 s/ha-ya, Azərbaycanda  isə 316 s/ha-ya (2017-ci 
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il) çatır. (2010- cu ildə 304  s/ha, 2011-ci ildə isə 346 s/ha, 2012-ci 

ildə 337 s/ha, 2013-cü ildə 334 s/ha, 2014-cü ildə 309 s/ha, 2015-ci 

ildə 376 s/ha, 2016- cı ildə isə 490 s/ha).  

Rusiyada 1,3 mil. ha-a yaxın (24,5 mil.ton) əkin sahəsi var, məh-

suldarlığı isə 17,8 ton/ha-dır. Azərbaycanda bu bitkinin əkin sahəsi  

2010-cu ildə isə 8500 hektar 2011- ci ildə 7300 ha, 2012-ci ildə  

3614 hektar, 2013-cü ildə 5466 hektar, 2014-cü ildə 5700 hektar, 

2015-ci ildə 4900 hektar, 2016-cı ildə 7100 hektar, 2017-ci ildə isə 

13900 hektar olmuĢdur.  

Respublikamızın Ģəkərə olan illik tələbatı 172 min tondan artıq-

dır.  (2018-ci ilin məlumatlarına görə Ģəkər və qənnadı məmulatları-

nın adam baĢına istehlak norması 17,4 kq, ölkə əhalisi isə 9,9 milyon 

nəfərdir). 2010 - cu ildə respublikada 251 854 ton, 2011 - ci ildə 252 

949 ton, 2012 - ci ildə  173 848 ton, 2013-cü ildə  187 923 ton,  2014 

- cü ildə isə 173 300 ton, 2015 - ci ildə 184 300 ton, 2016 - cı ildə, 

312 600  ton, 2017 - ci ildə isə 410 100  ton Ģəkər çuğunduru istehsal 

edilmiĢdir.  

2014-cü ildə Azərbaycan Qazaxıstana 12416,0 ton, 2015-ci ildə 

11227,1 ton, 2016-cı ildə isə 17331,2 ton (xalis çəkidə)  Ģəkər ixrac 

etmiĢdir.                                                                               Cədvəl  1 

2008-ci ildə ölkələr üzrə Ģəkər çuğundurunun əkin sahəsi 

 

s/s Ölkələr Əkin  sahəsi,  min ha-la 

1 2 3 

1 Almaniya  406 

2 Avstraliya  42 

3 Azərbaycan 6,42 

4 Belarus  82 

5 Danimarka  40 

6 Finlandiya  16 

7 Fransa  393 

8 Hollandiya  84 

9 Ġngiltərə 122 
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1 2 3 

10 Ġspaniya 74 

11 Ġsveç  41 

12 Ġtaliya  85 

13 Macarıstan  40 

14 PolĢa  249 

15 Türkiyə 298 

16 Yunanıstan  14 

 

Cədvəl  2 

2006-2007-ci illərdə Dünyada Ģəkər istehsalı və istifadəsi 

 

Ölkələr 

Əsas 

Ģəkər 

mənbəyi 

Xam Ģəkər, 

min tonla 
Ölkələr 

Xam Ģəkər, 

min tonla 

1 2 3 4 5 

Braziliya QamıĢ 32635,0 Hindistan 21196,0 

Hindistan QamıĢ 30707,0 
Avropa 

bir. ölkəl. 
18598,3 

Avropa bir. 

ölkələri 
Çuğundur 17146,7 Çin 13680,0 

Çin 
QamıĢ + 

Çuğundur 
13038,9 Braziliya 11430,1 

ABġ 
QamıĢ + 

Çuğundur 
7652,0 ABġ 9258,0 

Tailand QamıĢ 7038,0 Rusiya 6349,5 

Meksika QamıĢ 5546,8 Meksika 5610,6 

Avstraliya QamıĢ 4959,0 Ġndoneziya 4349,2 

Pakistan QamıĢ 3831,0 Pakistan 4297,0 

Rusiya Çuğundur 3525,6 Misir 2632,5 

Ukrayna Çuğundur 2702,4 Tailand 2454,6 
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1 2 3 4 5 

Ġndoneziya QamıĢ 2551,0 Ġran 2283,0 

Cənubi Afrika QamıĢ 2411,1 Ukrayna 2255,5 

Argentina QamıĢ 2324,5 Yaponiya 2200,0 

Kolumbiya QamıĢ 2324,5 
Filippin 

adaları 
2085,2 

Filippin 

adaları 
QamıĢ 2319,5 Türkiyə 2083,2 

Qvatemala QamıĢ 2170,0 Digər 

ölkələr 
40336,2 

Digər ölkələr  23948,5 

Dünyada 

cəmi 
 166831,5 

Dünyada 

cəmi 
151099,3 

 

Cədvəl  3 

2006-2007-ci illərdə Ģəkər istehsalı, istifadəsi, ixracı və idxalı ilə məĢğul 

olan 10 ən böyük dünya ölkələri 

 

Ən çox Ģəkər istehsal 

edən ölkələr 

Xam 

Ģəkər, 

min tonla 

Ən çox Ģəkər 

istehlak edən 

ölkələr 

Xam Ģəkər, 

min tonla 

Braziliya 32635,0 Hindistan 21196,0 

Hindistan 30707,0 Avropa bir. ölkəl. 18598,3 

Avropa bir. ölkələri 17146,7 Çin 13680,0 

Çin 13038,9 Braziliya 11430,1 

ABġ 7652,0 ABġ 9258,0 

Tailand 7038,0 Rusiya 6349,5 

Meksika 5546,8 Meksika 5610,6 

Avstraliya 4959,0 Ġndoneziya 4349,2 

Pakistan 3831,0 Pakistan 4297,0 

Rusiya 3525,6 Misir 2632,5 
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Ən çox çuğundur 

Ģəkəri istehsal edən 

ölkələr 

Xam 

Ģəkər, 

min tonla 

Ən çox qamıĢ 

Ģəkəri  istehsal 

edən ölkələr 

Xam Ģəkər, 

min tonla 

Avropa bir. ölkələri - 

25 
17146,7 Braziliya 32635,0 

ABġ 7652,0 Hindistan 30707,0 

Rusiya 3525,6 Çin 11680,0 

Ukrayna 2702,4 Tailand 7038,0 

Türkiyə 1986,9 Meksika 5547,0 

Misir 1874,0 Avstraliya 4822,0 

Ġran 1368,0 Pakistan 3823,0 

Çin 1358,0 ABġ 3143,0 

Yaponiya 861,0 Ġndoneziya 2508,0 

Serbiya 508,7 Argentina 2470,0 

Ən çox Ģəkər ixrac 

edən ölkələr 

Xam 

Ģəkər,  

min tonla 

Ən çox Ģəkər idxal 

edən ölkələr 

Xam Ģəkər,  

min tonla 

Braziliya 21527,9 Avropa bir. ölkələri  7703,7 

ABġ 5640,3 Rusiya 3233,8 

Tailand 4562,0 Ġndoneziya 2285,9 

Avstraliya 3604,0 Ġran 2100,0 

Hindistan 1810,0 ABġ 1887,0 

B.Ə.Ə.(birləĢmiĢ ərəb 

əmirlikləri) 
1728,7 

B.Ə.Ə.(birləĢmiĢ 

ərəb əmirlikləri) 
1872,5 

Qvatemala 1356,0 Malayziya  1617,9 

Kolumbiya 978,0 Cənubi Koreya 1485,8 

Ġran 750,0 Çin 1426,5 

Cənubi Afrika 734,2 Yaponiya 1409,0 

Dünyada cəmi Ģəkər 

ixracı (49,87%) 
55539,0 

Dünyada cəmi 

Ģəkər idxalı 

(54,03%) 

50761,5 

 

Bu bitkinin məhsuldarlığı son illərdə 23,7-24,4 t/ha arasında 

olmuĢdur. Qabaqcıl təsərrüfatlarda 30 və bəzən də 55- 60 t/ha məhsul 

ala bilirlər. 
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Mənbə: USDA (ABġ-ın kənd  təsərrüfatı  departamenti)  

 

2013-2014-cü marketinq illərində ölkələr üzrə Ģəkər istehsalı, 

min tonla 

 s/s             Ölkələr  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1  Braziliya  37 800 35 950 34 650 

2  Hindistan  26 605 30 460 27 530 

3  
Avropa ittifaqı 

ölkələri  
16 020 18 449 14 280 

4  Tailand  11 333 10 793 9 743 

5  Çin  14 263 11 000 8 830 

6  ABġ  7 676 7 853 8 155 

7  Meksika  6 382 6 344 6 484 

8  Pakistan  5 630 5 164 5 265 

9  Rusiya  4 400 4 350 5 200 

10  Avstraliya  4 380 4 700 4 900 

11  Digər ölkələr  41 537 42 416 40 793 

 CƏMĠ  176 026 177 479 165 830 

 

2013/16-cı illərdə dünyada Ģəkər istehsalının həcmi, min tonla 
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Mənbə: USDA (ABġ-ın kənd  təsərrüfatı  departamenti)  

 

s/s  Ölkələr 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1  Çin 4 275 5 058 6 000 

2  Ġndoneziya 3 570 2 950 3 605 

3  ABġ 3 395 3 223 3 031 

4  
Avropa  ittifaqı 

ölkələri (AĠ) 
3 262 2 918 3 000 

5  
BirləĢmiĢ  ərəb  

əmirlikləri (BƏƏ) 
2 108 2 366 2 460 

6  BanqladeĢ 2 085 1 982 2 284 

7  Malayziya 1 897 2 063 2 009 

8  Cənubi Koreya 1 909 1 882 1 871 

9  Əlcəzair 1 854 1 844 1 850 

10  Nigeriya 1 470 1 465 1 470 

11  Digər ölkələr 25 683 24 494 25 791 

 CƏMĠ 51 508 50 245 53 371 

 

Dünya  ölkələrində Ģəkər  idxalı, min tonla 

 

ġəkər  istehsal edən əsas ölkələr, % - lə 
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s/s S/s  Ölkələr  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1  Braziliya  26200 23950 24350 

2  Tailand  7200 8252 7800 

3  Avstraliya  3242 3561 3700 

4  Hindistan  2806 2580 3000 

5  Qvatemala  2100 2340 2255 

6  AĠ  1552 1582 1500 

7  Meksika  2661 1545 1280 

8  Kuba  937 895 950 

9  Svazilend  412 641 663 

10  Kolumbiya  900 835 600 

11  Digər ölkələr  9871 8599 7574 

 CƏMĠ  57881 54780 53672 

 

ġəkər  idxal  edən  əsas  ölkələr, %- lə 

 

ġəkər  ixrac  edən əsas dünya  ölkələri, min tonla 

 

Mənbə: USDA (ABġ-ın kənd  təsərrüfatı  departamenti)  
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 Mənbə: USDA (ABġ-ın kənd  təsərrüfatı  departamenti)  

 

Dünya  ölkələri  üzrə  Ģəkər  istehlakı,  min tonla 

 

ġəkər  ixrac  edən əsas  ölkələr, %-lə 

 

s/s  Ölkələr  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1  Hindistan  26 023 26 500 26 800 

2  Avropa ittifaqı (AĠ)  18 500 18 700 18 800 

3  Çin  16 445 17 558 17 500 

4  Braziliya  11 260 11 400 10 900 

5  ABġ  10 722 10 785 10 800 

6  Ġndoneziya  5 450 5 400 5 935 

7  Rusiya  5 400 5 700 5 880 

8  Pakistan  4 500 4 600 4 700 

9  Meksika  4 184 4 638 4 689 

10  Misir  2 870 2 900 2 930 

11  Digər ölkələr  61 663 62 033 63 759 

 CƏMĠ  167 017 170 214 172 693 
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ġəkər  istehlak  edən əsas ölkələr, %-lə 

 

Mənbə: USDA (ABġ-ın kənd  təsərrüfatı  departamenti)  

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 
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      Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 
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Kimyəvi tərkibi. ġəkər çuğunduru bitkisinin müxtəlif orqanları 

kimyəvi tərkibcə eyni olmur, onun beçərilmə Ģəraitindən, yaĢ həddin-

dən və sortdan asılı olaraq kəskin surətdə dəyiĢir. ġəkər çuğunduru-

nun yarpaqlarının havada quru kütləsində 11-12% su, 38-39% sellü-

loz, 29-30% niĢasta və digər karbohidratlar 7,5-8% azotlu maddələr, 

5-6% yağlar və 5%-ə yaxın kül maddələri vardır. ġəkər çuğunduru-

nun toxumlarında niĢasta, yağlar və azotlu maddələr üstünlük təĢkil 

edir, toxumun meyvəyanlığı hissəsində linqin, sellüloz və hemisellü-

loz daha çoxdur. 

Vegetasiya dövrünü davam etdirən yarpaqlarda 78- 85% su və 

15-22% quru maddələr toplanır, cavan yarpaqlarda quru maddə, yaĢlı 

yarpaqlara nisbətən 1,5-2 dəfə azdır.Yarpağın quru maddəsi əsasən 

karbohidratlardan (9-15%) ibarətdir. Bundan baĢqa, yarpaqda 2%-ə 

qədər sellüloz, o qədər də azotlu maddələr toplanır. 

Kökümeyvə Ģəkər çuğundurunun əsas orqanıdır ki, həmin bitki 

bu meyvəyə görə becərilir. Bioloji yetiĢgənliyi baĢa çatmıĢ kökümey-

vədə 75-80% su, 20-25% quru maddə olur. Quru maddəninisə əsas 

hissəsini Ģəkər təĢkil edir.  

YetiĢdirilmə Ģəraitindən, yığım müddəti və sort xüsusiyyət-

lərindən asılı olaraq, Ģəkər 15-20% arasında dəyiĢir. ġəkərdən baĢqa 

quru maddənin tərkibinə kökümeyvənin ümumi kütləsinə 4-5% 

sellüloza, 1-2% zülal, 1%-ə yaxın kül maddələri düĢür (cədvəl 5). 

 ġəkər və digər maddələrin kökümeyvənin müxtəlif hissələri 

üzrə paylanması qeyri-bərabərdir (Ģəkil 3). ġəkərin ən çox toplandığı 

nahiyə kökün orta hissəsi - yəni kökboğazcığının əsl kökə keçdiyi 

hissədir.  

Burada kökümeyvə kütləsinə nisbətən Ģəkər toplanıĢı 19-20%-ə 

çatır. Kök baĢcığında və quyruq hissəsində ümumi kütləyə nisbətdə 

Ģəkər toplanıĢı 13-15% təĢkil edir.  

Becərmə Ģəraiti və sortdan asılı olaraq, kök meyvənin quru mad-

dəsinə düĢən Ģəkər 70-76%-ə çatır. ġəkər kökümeyvənin müxtəlif 

toxumları üzrə də qeyri-bərabər paylanır. Ötürücü zonasında daha 

çox parenxim hüçeyrələrində nisbətən az toplanır. 

Kökümeyvənin ümumi kütləsinə görə faizlə pektin maddələrinin 

miqdarı 2-2,5%-dən artıq deyildir. 



29 

 

 Cədvəl  4 

Müxtəlif  bitkilərdə Ģəkərin miqdarı (%-lə) 

 

Bitkilərin  adları Cəmi Ģəkər Saxaroza  

Ananas  13,30 11,33 

Çiyələk  11,31 6,33 

Sarı ərik  8,78 6,04 

Alma  14,00 5,28 

Ağ ərik 8,67 5,24 

Portağal  8,58 4,22 

Armud  8,78 0,68 

Limon  1,47 0,41 

 

ġəkər çuğundurunun kökümeyvələrində üzvi turĢular, azotlu və 

mineral maddələr, yağlar da vardır. Bunların ümumi miqdarı 

kökümeyvənin ümumi kütləsinə görə 26%-dan artıq deyildir. 

Cədvəl  5 

ġəkər çuğundurunda kök və yarpaqların kimyəvi tərkibi,%-lə 

 

Maddələr Yarpaqlarda Köklərdə 

Su 78-85 75-80 

Quru   maddə 15-22 20-25 

Azotsuz maddə-saxaroza 0,5-1,5 16-20 

Azotsuz ekstraktiv maddələr 9-15 1,5-2,0 

Sellüloz 1,99 3-5 

Azotlu maddələr 2,0 1-2 

Kül 1,3-2,7 0,5-0,8 
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Bioloji xüsusiyyətləri.  Boyatma 

və inkişaf. Bu bitki birinci ildə külli 

miqdarda yarpaq əmələ gətirməklə, 

kökümeyvəni formalaĢdırır. Bitkinin 

həyatının ikinci ilində kökümeyvənin 

yuxarı hissəsindəki tumurcuqlardan 

yarpaq və çiçəkdaĢıyan zoğlar əmələ 

gəlir. Ancaq bilmək lazımdır ki, 

ikillik sikl pozula da bilər. Səpindən 

sonra hava Ģəraitindən asılı olaraq 

bitkilərin bir hissəsi elə birinci il 

inkiĢafında çiçəkdaĢıyan zoğlar əmələ 

gətirir. 

Əksinə yaz ayları  isti və sabit keçdik-

də çiçəkdaĢıyan zoğlu bitkilərin miq-

darı, adətən 0,5%-i keçmir. Bəzi hal-

larda toxumçuluq məqsədilə əkinlərdə 

də bitkinin adi tsiklik inkiĢafından 

kənara çıxma halları çox olur. Bəzi 

bitkilər ikinçi il inkiĢafında da  çiçək-

daĢıyan zoğlar əmələ gətirmir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, eyni tarlada birinci ili çiçəkdaĢıyan bitkilərlə 

yanaĢı, “qəsdən” çiçək əmələ gətirməyən bitkilərin olması  da arzu 

olunan hal deyildir. 

Birinci halda bu vəziyyət kökümeyvə məhsuldarlığını aĢağı salır, 

ikinci halda isə toxum materialının az toplanmasına səbəb olur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Ģəkər çuğundurunun sort və hib-

ridləri ikillik bitkilər qrupuna aid edilir. ġəkər çuğundurunun birillik 

və ikillik sortları inkiĢaf xarakteri və ətraf mühit amillərinə münasi-

bətinə görə eyni deyildir. 

ĠnkiĢafda olan bu qanunauyğunluq Ģəkər çuğundurunun istehsalı 

üçün, anac çuğundur (toxumluq) becərdikdə mütləq nəzərə alınma-

lıdır. Birillik Ģəkər çuğundurunun boyatma və inkiĢafının xarakteri 

toxumun ĢiĢib - çücərməsi dövründə nəzərdən keçirilir. Тoxum  
 

ġəkil 3. ġəkər çuğunduru 

kökündə Ģəkərin paylanması   

(Roemerə görə) 
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Cədvəl  6 

2006-cı  ildə ölkələr üzrə adambaĢına Ģəkər istifadəsi 

 

Ölkələr Xam Ģəkər, kq-la 

Avropa birliyi ölkələri 37,9 

Ġsveçrə 73,5 

Rusiya 45,5 

Ukrayna  50,7 

Türkiyə 30,3 

Azərbaycan 21,6 

Avropa (ümumi) 39,2 

Tunis  36,2 

Misir  33,8 

Sudan  26,4 

Cənubi Afrika 33,4 

Afrika (ümumi) 15,6 

Kuba  62,2 

Meksika  47,3 

Mərkəzi Amerika (ümumi) 45,7 

Kanada  44,3 

ABġ 30,9 

ġimali Amerika (ümumi) 32,2 

Braziliya  59,7 

Cənubi Amerika (ümumi) 48,6 

Sinqapur  68,7 

Ġsrail 64,1 

Suriya  44,1 

Ġran 30,6 

Pakistan  25,2 

Ġraq 25,0 

Yaponiya  17,4 

Hindistan  18,1 

Çin  9,0 

Əfqanıstan  5,6 

Asiya (ümumi) 15,8 

Avstraliya  49,8 

Dünya  üzrə 23,1 
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yumaqları nəmli Ģəraitə düĢdükdən sonra, nəmliyi çəkməyə - topla-

mağa  baĢlayır. 

Nəmlik nə qədər çox olursa, həmin proses daha intensiv gedir. 

Nəmliyin udulması bütün meyvəyanlığı səthi üzrə gedir. UdulmuĢ 

nəmliyin bir hissəsi toxum tərəfindən sorulur. Тoxumun ĢiĢməsi və 

cüçərməsi üçün toxum yumağının kütləsinin 120-170%-i qədər su 

tələb olunur. Ançaq, meyvə yanlığından azad olmuĢ toxumlara, 

onların kütləsinin 40% -i qədər su kifayət edir.  

ġəkər çuğundurunun toxumlarının su udması 1
0
C-dən 30-35

0
C 

temperatur həddində gedə bilər. Ançaq bilmək lazımdır ki, tempera-

tur artdıqca, su udulması bir o qədər intensiv xarakter alır. Əgər 3-4 
0
C temperaturda toxumun ĢiĢməsi və cücərməsi üçün 25 - 30 gün 

tələb olunursa, 12-15
0
C temperaturda cəmisi 3-4 gün lazım gəlir. 

Cücərmə zamanı birinci boyverən rüĢeym kökləri olur ki, bu 

cücərmə prosesində meyvə baĢ qaldıraraq, xaricə - üzə çıxır. Bu 

dövrdə filqə yarpaqları iriləĢir və hələlik meyvənin boĢluğunda qalır. 

Bu andan sonra filqə yarpaqlarının altındakı hissə - dirsək boy 

verməyə baĢlayır, get-gedə onun ölçüləri böyüyür, filqə yarpaqlarını 

qozanın (fındıqcığın) yuvalarından xaricə dartır və böyüməkdə 

davam edir, həmin yarpaqları torpaq səthinə çıxarır. Тorpaqda lazımi 

miqdar nəmlik olmaqla, o yumĢaqdırsa, temperatur 6-8 
0
C-dən  aĢağı 

düĢürsə, o zaman filqəyarpaqlaraltı dirsəyin böyüyüb artdığı vaxtdan 

bir çüt filqə yarpaqlarının torpaq səthinə çıxması üçün, adətən, 5-6 

gün keçir. Əksinə torpaq kəltənləri yaxĢı beçərilmədikdə, torpaq kip 

olduqda fazalararası dövr uzanır. Belə halda çüçərtilər seyrək və zəif 

olur. Cüçərtilər torpaq səthinə çıxana kimi kökün, filqəyarpaqları altı 

dirsəyin və filqə yarpaqlarının bitib-böyüməsi toxumda toplanmıĢ 

plastik maddələrin hesabına gedir. Тoxumdakı bu maddələr isə nis-

bətən az olduqlarından səpin zamanı toxumun dərin basdırılması 

sayəsində xeyli miqdar cücərtilər yer səthinə çıxmağa imkan tapma-

yıb məhv olurlar. 

Filqə yarpaqları yer səthinə çıxdıqdan sonra cavan bitkilər öz 

həyat fəaliyyəti hesabına özünü qida maddələri ilə təmin edirlər: belə 

ki, kök sistemi torpaqdan nəmlik və qida maddələrini udur - mənim-
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səyir, yarpaqlar isə fotosintez prosesi hesabına üzvü mad  dəni əmələ 

gətirir. 

Filqə yarpaqlarının torpaq səthinə çıxdığı dövrdən bir cüt həqiqi 

yarpaq əmələ gələnə kimi keçən müddətə inkiĢaf etmiĢ çəngəlcik 

fazası adı verilmiĢdir. Bu fazanın davam etmə müddəti 7-10 gün 

çəkir. Ançaq soyuq hava Ģəraitində fazanın keçməsi gecikərək, 15 

günə və bundan artıq müddət tələb edir. Belə hal arzuedilməzdir. 

Belə ki, bu hal nəticəsində bitki zəifləməklə, xəstəliklərə qarĢı həssas 

olur, ziyanvericilərdən daha çox zərər çəkir. Bundan baĢqa, uzun 

müddət aĢağı temperatur təsirinə məruz qalmıĢ bitkilər (çuğundurun 

birinçi il əkinində belə) çiçək zoğları verir. 

Filqə yarpaqları çox iri deyildir: eni 1 sm-dən artıq deyil, uzunu 

isə 3 sm-ə çatır. Filqə yarpaqlarının həyat fəaliyyətinin 20-25 gün 

davam etməsinə baxmayaraq, bitkinin həyatında mühüm rol oynayır. 

Onların fəaliyyəti ilə toplanmıĢ elastik maddələrin hesabına birinci 

həqiqi yarpaqlar əmələ gəlir. 

ĠnkiĢaf fazaları: ġəkər çuğunduru vegetasiya müddətində aĢağı-

dakı inkiĢaf fazalarını keçirir:1) cücərmə, 2) çatal, 3) I cüt əsl yarpaq, 

4) II-III cüt əsl yarpaq, 5) 7 yarpaq, 6) cərgə aralarının qapanması, 7) 

cərgə aralarının açılması, 8) texniki yetiĢkənliyin baĢlanması. 

ġəkər çuğunduru bitkisi birinci il inkiĢafında üç mühüm dövr 

keçirir: 

a)  yarpaq kütləsinin artması dövrü. Bu dövr 1,5-2 aya qədər 

(kökün qabıq bağlama fazasına qədər) davam edir və yarpaq 

kütləsinin kökə nisbəti 1 : 3 bərabər olur; 

b) meyvəkökün sürətlə böyüməsi dövrü. Bu dövrdə kökün art-

ması gündə 10 qrama çatır. Bu dövr 40-50 gün davam edir və kök-

lərin yarpaq kütləsinə olan nisbəti 2 : 1 bərabər olur; 

c)  meyvəkökdə Ģəkərin sürətlə toplanması dövrü. Bu dövr vegeta-

siyanın sonunda 20-30 gün davam edir. Bu dövrdə meyvəkökün 

böyüməsi zəifləyir, lakin hər gündə kökdə Ģəkərin miqdarı 0,07-

0,10%-ə qədər artır. 

Kökün boyatması. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi birinci olaraq, 

rüĢeym kökü boyatmağa baĢlayır. Bu kök uzanıb geniĢlənərək, 

torpağın dərinliklərinə iĢləyir. Əsl kökün boy verməsi, kök sistemi-
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nin intensiv inkiĢafı kökün üçüncü quruluĢundan sonra baĢ verir. Bu 

dövr ikinci, üçünçü, qoĢa yarpaqların əmələ gəldiyi vaxta təsadüf 

edir. Yeni-yeni dairələrin əmələ gəlməsi ilə bütün kökün -  meyvənin 

uzununa doğru yoğunlaĢması baĢlayır. Bu növdə bitkinin mineral qi-

da, nəmlik ilə yaxĢı təmin edilməsi, digər xarici amillərin də çuğun-

dur üçün əlveriĢli olması yarpaq aparatının formalaĢmasının inten-

sivləĢməsinə səbəb olur. Bu Ģəraitdə əsl kök də sürətlə böyüyür və bu 

qaydada kök sistemi əmələ gəlmə prosesi gedir. Artıq üçüncü cüt 

əsas yarpaq əmələ gəlmə fazasında Ģəkər çuğundurunun kök sistemi 

70 sm və bundan çox dərinliyə gedir. Bu dövrdə köklərin üfiqi 

istiqamətdə inkiĢaf diametri 15 sm-ə çatır. Vegetasiyanın ortalarına 

yaxın köklər 1,5-2 m dərinliyə iĢləmiĢ olur. Vegetasiya dövrünün 

axırında köklərin qət etdiyi dərinlik 2,5-3 m, əsas kökdən ətrafa 

yayılma radiusu isə 100-120 sm-ə çatır. 

Vegetasiya dövründə xüsusi kökün və ümumiyyətlə, kökü-

meyvənin boyatma intensivliyi, kök sisteminin boyatması və yarpaq 

səthinin geniĢlənməsi ilə müqayisədə müxtəlif xarakterə malikdir. 

Belə ki, Ģəkər çuğundurunun yarpaq səthinin formalaĢması və kök 

sisteminin boyatması, vegetasiyanın birinci yarısında daha intensiv 

getdiyi halda, kökümeyvənin kütləsinin artması əsasən vegetasiya 

dövrünün ikinci yarısında baĢ verir. 

ġəkər çuğunduru güclü yarpaq səthi və kök sistemi yaratdığı 

Ģəraitdə kökümeyvənin kütləsinin sürətlə artmasına səbəb olur. Belə 

bitkilər külli miqdarda plastik maddə sintez etmək qabiliyyətinə 

malik olur ki, bunun sayəsində də yarpaq və kökümeyvənin intensiv 

boyverməsinə zəmin   yaranmıĢ olur. 

Ayrı-ayrı tədqiqatçıların məlumailarına görə Ġyul ayının birinci 

ongünlüyündə kökümeyvənin orta sutkalıq artımı 3,5, ikinci ongün-

lüyündə 4,7, üçüncü ongünlükdə isə 5,4 qram təĢkil edir. Bu rəqəm-

lər Avqust ayında ongünlüklər üzrə müvafiq olaraq, 5,6; 5,2; 4,8 

qrama bərabər olmuĢdur. Çuğundurçuluqla məĢğul olan ġimal rayon-

larında kökümeyvənin sutka ərzində orta hesabla ən çox artması-

çoxalması Avqust ayının birinçi və ikinçi ongünlüklərinə təsadüf 

edir. ġimali Qafqazda isə Ġuyulun ikinçi yarısı - Avqustun birinci 

öngünlüyünə düĢür. 
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Vegetasiyanın sonuna doğru getdikçə temperatur aĢağı düĢdü-

yünə görə kökümeyvənin orta sutkalıq çəki artımı hər bir torpaq-

iqlim bölgəsində azalmağa baĢlayır. 

Sentyabr ayında əksər rayonlarda orta sutkalıq çəki artımı 2-3 

qram təĢkil edir ki, bununla kökümeyvə bir ay ərzində öz kütləsini 

çəmisi 60-100 qram artıra bilir. Yəni normal bitki sıxlığı Ģəraitində 

kökümeyvənin sentyabr ayında çəki artımı hər hektarda   təxminən 5-

7 ton olur. 

Orta sutkalıq temperaturun 7-8 
0
C-yə qədər və bundan çox aĢağı 

düĢməsi, yeni yarpaqların əmələ gəlməsini dayandırır, fotosintezin 

intensivliyi aĢağı düĢür, yarpaqların kütləvi surətdə quruması baĢ 

verir. Kökümeyvənin çəki artımı kəsgin surətdə aĢağı düĢür, onun 

bioloji yetiĢgənliyi baĢ verir. Bu dövrdə yığılmıĢ kökümeyvələr 

yüksək texnoloji keyfiyyətlərə malik olmaqla yaxĢı saxlanılır. Ancaq, 

bilmək lazımdır ki, yığımın ağır əmək tələb edən əməliyyat olmasını 

nəzərə alaraq, yığım kökümeyvənin bioloji yetiĢmə fazasından bir 

qədər əvvəl baĢlanmalıdır. 

Ġstehsalat Ģəraitində Ģəkər çuğundurunun kütləvi yığımına 

məhsulun texniki yetiĢkənlik fazasında baĢlayırlar. Тexniki yetiĢmə 

fazası isə aĢağıdakı göstəricilərə görə təyin edilir, cərgələrdə 

yarpaqların nəmdən ĢiĢməyə baĢlamasının dayanması, kökümey-

vənin boyvermə tempinin azalması və burada Ģəkərin də toplanma-

sının aĢağı düĢməsi dövrü. 

Kökümeyvədə Ģəkərin toplanması. Quru maddə və kökümey-

vədə Ģəkərin toplanması yarpaq aparatının fəaliyyətilə müəyyən-

ləĢdirilir. Beləki, kökün boyatmasının əvvəlində yarpaqlarda gedən 

fotosintez prosesi hesabına, üzvi maddələr, o cümlədən də Ģəkər 

böyüməkdə olan kökümeyvəyə daxil olmağa baĢlayır. Ancaq, qeyd 

edilməlidir ki, bu ilk dövrdə toplanan plastik maddələr əsasən yarpaq 

aparatının formalaĢmasına və kökümeyvənin boy verməsinə sərf 

olunur. Kökümeyvənin kütləsi 20-30 qrama çatanda, ondakı Ģəkər 5-

6%-dən artıq olmur, kütlənin artaraq 50-70 qrama çatması ilə   

Ģəkərlik 8-9%-ə çatır (bax Ģəkil 3). 

Assimilyasiya səthinin artması ilə birlikdə assimiliyatların top-

lanması və bunların kökümeyvəyə axımı da çoxalır. ġəkər çuğun-
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durunun vegetasiya dövrünün birinci yarısında toplanmıĢ maddələr 

əsasən kökümeyvənin və kök sisteminin boy artmasına sərf olunur. 

Buna görə də həmin dövrdə kökümeyvədə Ģəkərin toplanması 

nisbətən zəif gedir. Əsas çuğundurçuluq rayonlarında Ġyun ayının 

ortalarında kökümeyvənin kütləsi 100-120 qrama çatır və burada 

Ģəkərin miqdarı 10-12 %-i keçmir. ġimal rayonlarına nisbətən, cənub 

çuğundurçuluq rayonlarında kökümeyvədə Ģəkərin toplanması 15-20 

gün tez baĢ verir. 

Assimilysiya səthinin ən yüksək nöqtəsi, kökümeyvədə Ģəkər 

toplanmasının intensivləĢməsinin artmasına müvafiq olur. Bundan 

sonra Ģəkər toplanıĢı get-gedə artır və sonra tədricən azalmağa baĢla-

yır. Bu dövrdə fotosintez məhsulları əsasən kökümeyvənin boyver-

məsinə, quru maddənin, o cümlədən Ģəkərin toplanmasına sərf edilir. 

Ətraf mühit amillərində münasibəti və ya Ģəkər çuğundu-

runun ekologiyası. ġəkər çuğundurunun boyatma və inkiĢafının in-

tensivliyi və bir də onun məhsuldarlıq həddi bir çox ətraf mühit amil-

lərindən asılıdır ki, bunlardan temperatur həddi, nəmlik, qida  mad-

dələri və iĢıq həlledici amillərdir, inkiĢafı müəyyən edənlərdir. ġəkər 

çuğundurunun birinci il həyat fəaliyyəti dövründə onun boyatması və 

inkiĢafı, xarici amillərə münasibəti bütün vegetasiya müddətində bu 

və ya digər tərəfə doğru dəyiĢir.  

Тemperatura münasibəti. ġəkər çuğunduru mötədil isti iqlim 

bitkisidir. Bitkinin ilk həyatında yaxĢı boyverməsi və inkiĢafı, Ģəkər 

toplanmasından ötrü 18-23 
0
C daha əlveriĢlidir. Ancaq buna baxma-

yaraq, Ģəkər çuğundurunun boyverməsi çox böyük temperatur fasilə-

sində baĢ verə bilir. Əksər tədqiqatçıların fikrincə 8 
0
C-dən 30 

0
C-yə 

qədər temperatur yarpaqların intensiv boyverməsi, kökümeyvənin 

iriləĢməsi və onda Ģəkərin toplanması üçün kifayətdir. 

ġəkər çuğundurunun temperatura münasibəti bitkinin yaĢından, 

torpaq-iqlim Ģəraitindən də asılıdır. Artıq 2-3 
0
C temperaturda toxu-

mun ĢiĢməsi və cücərməsi mümkündür. Ancaq, bilmək lazımdır ki, 

belə aĢağı temperatur Ģəraitində cücərtilərin, özü də zəifləmiĢ cücər-

tilərin torpaq səthinə çıxması üçün 45-60 gün tələb olunur. Əgər 

toxumun çücərmə temperaturunu 6-8 
0
C götürsək, o zaman cücər-

tilərin torpaq səthinə çıxması üçün cəmisi 10-15 gün tələb olunur. 
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Тəcrübə göstərir ki, cücərtilərin torpaq səthinə çıxması üçün ən 

əlveriĢli Ģərait 30-35 
0
C temperatur sayılır. Тarla Ģəraitində yüksək 

temperatur toxumun cücərmə sürətini yavaĢıtmaqla, torpağın üst 

qatının intensiv qurumasına, cücərtilərin kəskin   surətdə seyrəlməsi-

nə səbəb olur. 

20-23 
0
C temperaturda kökümeyvədə Ģəkərin toplanması inten-

sivləĢir. Digər həyat amillərinin də əlveriĢli keçdiyi Ģəraitdə Ģəkər 

toplama 25 
0
C-dən artıq temperaturda daha yüksək və yaxĢı templə 

gedir. 

Kökümeyvənin baĢcığında məhsul verən tumurcuqların forma-

laĢması üçün 15-23 
0
C temperatur optimal sayılır. Yay səpin müddə-

tində, tumurcuqların əsası yayın isti temperatur Ģəraitində qoyuldu-

ğundan, onlar yazda qoyulan tumurcuqlara nisbətən yüksək həyat 

fəaliyyət qabiliyyətinə malik olur. ġəkər çuğundurunun anac mey-

vəkökü 2-3 
0
C temperaturda daha yaxĢı saxlanc dövrü keçirir. Bu-

rada yaxĢı fasilə olur və temperatur 0,1- 6 
0
C təĢkil edir. Göstərilən 

temperatur hədlərindən bu və digər tərəfə baĢ verən dəyiĢiklər to-

xumluqların məhsuldarlığını çox aĢağı salır. Qeyd edilən temperatur 

hədlərinin normadan çox artıb-azalması anac kökümeyvələrinin tam 

məhv olmasına gətirib çıxara   bilər. 

Payızda 2- 4 
0
C temperatur Ģəraitində və ya -2 - 4 

0
C Ģaxtada 

Ģəkər çuğundurunun vegetasiyası dayanır. Rozet (filqə) yarpaqları 

fazasında olan toxumluqlar temperaturun mənfi 4-6 
0
C-yə enməsinə 

dözür. Çiçək zoğlarının əmələ gəlmə fazasında mənfi 1-2 
0
C Ģaxta 

zoğlara və gövdə yarpaqlarına məhvedici təsir göstərir. 

Çuğundurun birinci il həyatında vegetasiya müddətinin uzunluğu 

5 
0
C və yuxarı temperaturlu dövrün uzunluğundan asılı olur. Əsas 

çuğundur əkən rayonlarda vegetasiya müddəti 120- 130-dan 180-200 

günə qədər çəkir, orta sutkalıq temperatur cəmi isə 1900-dan 2500 
0
C-yə   kimi çatır. 

ĠĢığa münasibəti. ġəkər çuğunduru uzun gün tələb edən bitkilər 

qrupuna aiddir. Günün uzunluğu artdıqda bitkinin inkiĢafı sürət-

lənməklə bərabər yarpaqların artma tempi ciddi surətdə intensivləĢir, 

həmin hal kökümeyvənin böyüməsində və Ģəkər toplanıĢında da 

müĢahidə olunur. Gündüz çox uzun olduqda və bitki arasıkəsilmədən 
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iĢıqda saxlanıldıqda çuğundurun birinçi il vegetasiyasında çiçək 

verən bitkilərin miqdarı   artır. 

Nəmliyə tələbatı. ġəkər çuğunduru nisbətən quraqlığa davamlı 

bitkidir. Bu bitki nəmliyi qənaətlə istifadə edir: məhsulun hər bir 

quru maddə vahidinə 350-450 su vahidi sərf olunur. Bu rəqəm bir 

çox tarla bitkilərin su tələbat rəqəmindən xeyli azdır. Ancaq qeyd 

edilməlidir ki, Ģəkər çuğundurunun sahə vahidindən sərf etdiyi su 

miqdarı əksər dənli taxıl bitkilərinin sərfiyyatından 1,5-2 dəfə çox-

dur. Belə ki, bu bitki sahə vahidindən arpa, vələmir, buğda və s. bit-

kilərindən 1,5-2 dəfə çox quru maddə  formalaĢdırır.   Buna   görə də  

bu  bitki nisbətən az transpirasiya əmsalına malik olsa da çuğundur 

tarlasının hər hektarının ümumi su sərfiyyatı dənli - taxıl bitkiləri tar-

lasındakından xeyli çoxdur. 

Bununla yanaĢı qeyd edilməlidir ki, bitkinin inkiĢafının istənilən 

dövründə nəmliyin çatıĢmaması fizioloji prosesləri pozmaqla yarpaq 

və kökümeyvənin boyvermə tempini aĢağı salır. 

Тoxumun ĢiĢməsi və cücərməyə baĢlaması üçün Ģəkər çuğun-

duru torpağın üst qatında (0-10 sm) nəmliyin çox olmasına böyük 

tələbat göstərir. Тoxumun ĢiĢib, cücərməyə baĢlaması üçün toxum 

yumaqçığı (meyvə fındıqcıq) öz kütləsinin 150-170%-i qədər nəmlik  

hopdurmalıdır. 

ġəkər çuğundurunun ikinci ildə (toxumluqlar) suya tələbatı 

birinci ildəkindən tam fərqlənir. Тoxumluq çuğundurun boyvermə və 

inkiĢafında yerüstü hissə kök sisteminin inkiĢafından sürətli olub, 

onu xeyli qabaqlayır. Bu qeyri-adi inkiĢaf toxumluqların suya kəskin 

tələbatında özünü göstərir. Тoxumluqların əlveriĢli boyatması və 

inkiĢafı üçün 0-50 sm dərinlikdə torpağın ən az nəmlik həddinin 

(ТƏANH) 70-100%-i qədər nəmlik olmalıdır (qrafik 1). 

Bu həddin 70%-dən aĢağı düĢməsi gövdələrin boyverməsini da-

yandırır, əksinə, bu həddin 100%-dən artıq olması toxum məhsu-

lunun kəskin surətdə aĢağı düĢməsinə səbəb olur. ġəkər çuğun-

durunun birillik əkinlərinə nisbətən toxumluq sahələri nəmlik çatıĢ-

mazlığından (quraqlıqdan-dəmyədə) daha çox ziyan çəkir. Dəmyə 

Ģəraitdə çuğundurun  toxumluq əkinlərinin   məhsuldarlığı vegetasiya 

dövründə düĢən atmosfer çöküntülərinin miqdarından asılıdır. 
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Тorpağa tələbatı. ġəkər çuğunduru bir-birindən çox fərqli 

torpaq-iqlim Ģəratində becərilə bilir. Çuğundur əsasən adi, qüvvətli 

qələvi, zəif qələvi, podzollaĢmıĢ qara torpaqlar və digər müxtəlif tor-

paqlarda becərilir. Çuğunduru boz-meĢə, çimli-podzollaĢmıĢ, çəmən-

boz, Ģabalıdı və boz torpaqlarda da becərmək olar. Humus təbə-

qəsinin qalınlığı-sıxlığı, kimyəvi tərkibi və su - fiziki xüsusiyyətləri-

nə görə yuxarıda adı çəkilən torpaq tipləri də bir-birindən kəskin 

surətdə seçilməklə, çuğundurun bioloji xüsusiyyətlərinə eyni qay-

dada müvafiq deyildir. Qalın humus təbəqəsinə malik (humusu üst 

təbəqədə olan) qara torpaqlar Ģəkər çuğunduru yetiĢdirmək üçün ən 

əlveriĢli torpaqlar sayılır. Bu torpaqlar eyni zamanda neytral reaksi-

yalı və ya zəif turĢ reaksiyası və yaxĢı su-fiziki xüsusiyyətlərə malik 

olmalıdır. 

Тorpaq yumĢaq quruluĢ və strukturda olduqda onda Ģəkər çuğun-

duru üçün ən əlveriĢli (1:1) hava və su nisbəti təmin edilmiĢ olur. 

  IV      V          VI        VII         VIII         IX          X 

Qrafik 1. Vegetasiya müddətində Ģəkər çuğundurunun 

suya (nəmliyə) tələbatı (mm-lə) 
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ġəkər çuğundurunun boy proseslərinin yavaĢıması və kökümey-

və məhsulunun azalması əsas mineral elementlərin - azotun, fosfo-

run, kaliumun və baĢqa qida maddələrinin çatıĢmazlığı Ģəraitində baĢ 

verir. 

Azot. ġəkər çuğundurunun istifadə etdiyi külli miqdar mineral 

qida elementləri içərisində azotun xüsusi rolu vardır. Belə ki, bu 

maddə bitki orqanizmin normal həyatı üçün mütləq olan bütün amin 

turĢuların, fosfamidlərin tərkib hissəsi -- komponenti sayılır. Hər 

hektardan 30 ton Ģəkər çuğunduru alındıqda, bu bitki 120-160 kq 

azot, yəni, dənli taxıl bitkilərində olduğundan (3 t/ha məhsuldarlıqla) 

1,9-2 dəfə çox azot tələb edir. MəĢhur aqrokimya alimləri müəyyən 

etmiĢlər ki, Ģəkər çuğundurunun azot qidasının əsasını azot birləĢ-

mələrinin ammiak və   nitrat formaları təĢkil edir. ġəkər çuğunduru 

bütün vegetasiya boyu azota tələbat göstərməsinə baxmayaraq, vege-

tasiyanın birinci yarısında, yəni assimilyasiya səthinin intensiv artan 

vaxtı azotun çatıĢmaması bitkinin boyatma və inkiĢafını çiddi surətdə 

pozur. Azotun çatıĢmaması birinci növbədə bitkinin boyverməsini 

zəiflədir. Bununla yanaĢı toxum cücərən dövrdə torpaqda azotun 

həddən artıq olması, cücərtilərin sıxıntı çəkməsinə səbəb olur. Xüsu-

sən, bitkinin Ģəkər toplama fazasında azotun çox olmasına heç vaxt 

yol vermək olmaz. Bu dövrdə güclü azot qidalanması yeni yarpaq-

ların intensiv surətdə əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bunun sayə-

sində də əvvəlki fazalarda toplanmıĢ plastik maddələr, hətta belə 

Ģəkər həmin təzə yarpaqlara sərf edilir. Bu hal isə öz növbəsində 

kökümeyvədə Ģəkər faizinin azalmasına təsir   göstərir. 

Ançaq bilmək lazımdır ki, podzollaĢmıĢ torpaqlarda Ģəkər çu-

ğunduru əkinlərində azotun kaliumla əlaqəli verilməsi kökümeyvə 

məhsulunu kəskin surətdə artırmaqla yanaĢı, burada Ģəkər faizini də 

artırır. Əksinə, qartorpaqlarda azotun yüksək normalarının tətbiqi 

Ģəkər çuğundurunda Ģəkər faizinin aĢağı düĢməsinə səbəb olur. 

Fosfor. ġəkər çuğunduru azot və kaliuma nisbətən fosfora az 

tələbkardır, lakin bu elementin yüksək məhsulun formalaĢmasında 

rolu böyükdür. Fosfor yarpaqların boyverməsini yaxĢılaĢdırır və kök-

lərin torpağın daha dərin qatlarına getməsinə əlveriĢli Ģərait yaradır. 

ġəkər çuğunduru fosforla tələb edilən qədər təmin edildikdə, o, 
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quraqlığa davamlı olur və bununla yanaĢı istər vegetasiya dövründə 

və istərsə də məhsulun saxlanılması müddətində göbələk xəstəlik-

lərinə qarĢı davamlı olur, həmçinin kökümeyvədə Ģəkərin toplanma-

sında da   fosforun rolu böyükdür. 

Bütün vegetasiya ərzində fosforun istifadəsi nisbətən eyni miq-

darda olur. Fosfor aclığında yarpaqların və kökümeyvənin boyvermə 

tempi zəifləyir və eyni zamanda yarpaqların vaxtından qabaq qoca-

lıb, məhv olması baĢ verir. Həmin hal eyni ilə torpaqda həddən artıq 

fosfor  olduqda da müĢahidə edilir. 

Kalium. Bu element də Ģəkər çuğunduru üçün azot və fosfor 

kimi vacibdir. Protoplazmanın yaĢama fəaliyyəti, karbohidratların 

əmələ gəlməsi və bunların hərəkətinin intensivliyi və digər proseslər 

kaliumun olması ilə sıx surətdə bağlıdır. Тorpaqda kalium çatıĢma-

dıqda kökümeyvə və Ģəkər məhsulu azalır. 

ġəkər çuğunduru yaĢama fəaliyyətinin birinci ili kaliumu azot-

dan 1,5-2 dəfə, fosfordan isə 4-5 dəfə çox sərf edir. Çuğundurun 

torpaqda kaliumdan istifadəsi cücərmə fazasından məhsul yığımına 

kimi davam edir. Ancaq, bu elementə nisbətən çox tələbat bitkinin 

cavan vaxtında, yəni üçüncü-dördünçü cüt yarpaqlar fazasında baĢ 

verir. Kaliuma tələbat ölçülərdə yarpaq və kökümeyvənin intensiv 

artması ilə əlaqədardır. 

Bundan baĢqa, kalium bitkinin soyuğadavamlılığını artırır. Ka-

liumla tələb olunan qədər gübrələmə bitkinin xəstəliklərə davamlı-

lığını artırır, yığılmıĢ məhsulun keyfiyyətini xeyli yaxĢılaĢdırır, Ək-

sinə torpaqda kalium çatıĢmadıqda, yarpaq və kökümeyvənin boy-

verməsi zəifləyir, yarpaqlar soluxur, plastik qida maddələrinin axımı 

pozulur, bakteriya və göbələk xəstəliklərinə dözümlülük azalır. 

Kükürd. bitki hüceyrələrinin tərkib hissəsinə daxil olur. Əgər 

torpaqda kükürd çatmazsa, çuğundur yarpaqlarının səthini qonur 

ləkələr bürüyür, yarpaq əvvəlcə saralır, sonra isə quruyur. 

Maqnezium.  xlorofil dənəciklərinin tərkibinə daxil olub, bitki 

tərəfindən fosfor turĢusunun mənimsənilməsinə kömək edir. 

Manqan. çuğundur yarlaqlarında Ģəkərin toplanaraq köklərə 

doğru hərəkət etməsinə təsir edir. Bununla bərabər, bitkinin 

böyüməsini sürətləndirir və xloroz xəstəliyinin qarĢısını alır. 
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Bor. bitkidə katalizator kimi iĢtirak edir və çuğuidur kökündə 

Ģəkərin toplanmasına təsir edir. Çuğundur yarpaqlarında bor çatma-

dıqda bitki saralır, boy nöqtəsi tələf olur və bitki kökünün özəyində 

çürümə xəstəliyi baĢ verir. 

Sort və hibridləri. ġəkər çuğundurunun daha məhsuldar sort və 

hibridlərinin alınmasında böyük iĢlər görülmüĢdür. Dünya praktika-

sında birinci olaraq, Ģəkər çuğundurunun birtoxumlu sort və hibrid-

ləri alınmıĢdır. Birtoxumlu sort və hibridlərin istehsalat Ģəraitində 

geniĢ yayılması çuğundurçuluğun sənaye texnologiyası əsaslarına 

keçməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Belə səpinlərdə sənaye texnologiyasına 

müvafiq kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi əsasında çuğundu-

run əl əməyi tətbiq etmədən becərilməsinə tam Ģərait yaranmıĢdır. 

ġəkər çuğunduru sahələrinin 70%-ə qədəri birtoxumlu sort və hibrid-

lərlə səpilir. 

Birtoxumlu sort, hibrid və yarımhibridləri. Birtoxumlu belo-

serkovsk - 34. (N-məhsuldar şəkərli) - Kiyev vilayətinin Beleserkov-

sk - təcrübə stansiyasında Verxnyaçesk 1025 və Romon 153 sortları-

nın hibridləĢdirilməsindən alınmıĢ nəslin təkrar seçilməsi yolu ilə 

yetiĢdirilmiĢdir. Məhsuldar sortdur. Kələfcələri xırda və birtoxum-

ludur. 1979-cu ildən rayonlaĢdırılmıĢdır. Тoxumları çox yaxĢı səpin 

keyfiyyətinə malikdir. Birtoxumluq dərəcəsi 100%-dir. Məhsuldarlı-

ğına görə standart birtoxumlu sort yalтuĢovskayanı keçir, kökümey-

vələrinin yüksək texnoloji xüsusiyyətləri ilə seçilir. Kökyeyən ziyan-

vericiyə, serkosporoz və virus sarılıq xəstəliklərinə qarĢı orta dərəcə-

də davamlıdır. 

Birtoxumlu yaltuşkovski (N-məhsuldar şəkərli). Vinnitsk vilayə-

tinin YaltuĢkovski seleksiya məntəqəsində hibridləĢdirmə, sonra çox-

təkrarlı seçmə yolu ilə yetiĢdirilmiĢdir. Yüksək məhsuldar, çox Ģə-

kərli sortdur. 

Birtoxumlu Ramonsk-9. (E-məhsuldar) Ümumittifaq ETġÇĠ-da 

altı sortun qarıĢığından fərdi seçmə yolu ilə əldə edilmiĢdir. Yüksək 

məhsuldar sortdur. 

Çoxtoxumlu sortlar. Pervomaysk- 028 (N). Krasnodarın Pervo-

maysk seleksiya - təcrübə stansiyasında çoxtoxumlu sortlardan fərdi 
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seçmə yolu ilə əldə edilmiĢdir. Yüksək məhsuldar, çox Ģəkərli sort-

dur. 

Ramonsk - 06. (E) Ümumittifaq ETġÇĠ-nun Romansk təcrübə 

stansiyasında çoxtoxumlu sortların qarıĢığından fərdi seçmə üsulu ilə 

yetiĢdirilmiĢdir. 

Kiva (Almaniya.) Azərbaycanda 2002-ci ildən rayonlaĢdırıl-

mıĢdır.  

Lena (Almaniya). Azərbaycanda 2002-ci ildən rayonlaĢdırılmıĢ-

dır. 

FD RH 0005  F1  (Fransa Florimond  Despres  firması) Azərbay-

canda 2006-cı ildən rayonlaĢdırılmıĢdır. 

 Ameli  F1  (Fransa Florimond  Despres firması) Azərbaycanda 

2008- ci ildən rayonlaĢdırılmıĢdır.  

Kavkas  (Orta yetiĢən, Qafqaz Ticarət MMC) Azərbaycanda 

2018 - ci ildən rayonlaĢdırılmıĢdır (Respublika  üzrə) 

Taltos (Orta yetiĢən, ġəkər Ġstehsalat Birliyi MMC)  Azərbay-

canda 2018 - ci ildən rayonlaĢdırılmıĢdır  (Respublika üzrə) 

Fermer təsərrüfatlarında ĠmiĢli ġəkər Zavodunun təklif etdiyi 

Zafenur, Kayuta, Rudolf, Qrinta, Baykal və s. sortlar da əkilib becə-

rilir. 

Bu bitkinin sortları xarakterizə edildikdə əsasən kökümeyvənin 

texnoloji keyfiyyətlərinə, yüksək məhsuldarlığına və bir də çuğundu-

run xəstəliklərinə qarĢı davamlılığı əsas götürülür. 

Sənaye texnologiyası ilə becərməyə birtoxumlu sortlar və hibrid-

lər daha uyğundur. Belə sortlarda birtoxumluluq dərəcəsi 90-95% və 

bundan çox, cücərməsi isə 80-85% həddində olduğundan yaxĢı satı-

lır. Həmin sort və hibridlərin bitkiləri tək-tək hallarda çiçəkverən 

(birinci ili), xəstəlik və ziyanvericilərə (kökyeyən, serkosporoz və s.) 

davamlı, yüksək texnoloji keyfiyyətlərə mənsub xammal verəndir. 

ġəkər çuğundurunun sənaye texnologiyası ilə istehsalı. Çu-

ğundurun sənaye üsulu ilə istehsal texnologiyası yüksək və sabit 

kökümeyvə məhsulu alınmasına tam təminat verməklə bərabər, məh-

sulun yüksək texnoloji keyfiyyətlərə malik olmasına Ģərait yaradır, 

daha sonra məhsul vahidinə sərf olunan xərcləri minimuma endirir. 

Bu üsulla texnologiya araĢdırmalarında hər bir bölgənin torpaq-iqlim 
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xüsusiyyətləri tam nəzərə alınıb, istifadə edilməlidir. Sənaye texnolo-

giyası yüksək əkinçilik mədəniyyətinə  əsaslanmaqla,  özündə   aĢa-

ğıdakı elementləri birləĢdirmiĢdir: 

Çuğundurun ən yaxĢı sələflərdən sonra əkilməsi, torpağın yaxĢı-

laĢdırılmıĢ əsas və səpinqabağı becərmə sistemləri, üzvi və mədəni 

gübrələrin, o cümlədən də bitkini ziyanverici və xəstəliklərdən qo-

runması üçün kimyəvi vasitələrin yüksək səmərə ilə istifadəsi, səpin 

üçün qəbul edilmiĢ səpin norması həddində yüksək dərəcədə cücərti 

alınması və son bitki miqdarı təmin edən rayonlaĢdırılmıĢ sortların 

istifadəsi (bu sort cücərtiləri eyni zamanda onların mexanizmlərlə 

seyrəldilib-formalaĢdırılmasına da uyğun olmalıdır), alaqları tam 

məhv etmək üçün yüksək səmərəli herbisid və onların qarıĢığının 

tətbiqi, vegetasiya ərzində mütərəqqi beçərmə üsullarından istifadə 

olunmaqla bərabər məhsul yığımında əl əməyinin tətbiq edilməməsi). 

Bu texnologiyanı həyata keçirmək yüksək məhsuldar kənd təsərrüfatı 

texnikasının tətbiqi ilə bütün aqrotexniki tədbirlərin optimal 

müddətlərdə, özü də yüksək keyfiyyətdə həyata keçirilməsini nəzər-

də   tutur. 

Növbəli əkində yeri. BaĢqa texniki bitkilərdə olduğu kimi Ģəkər 

çuğunduru üçün onun növbəli əkində necə yerləĢdirilməsinin 

əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, ayrı-ayrı illərin məhsuldarlığı göstərir 

ki, çuğundurun yüksək məhsuldarlığı onun ən əlveriĢli və yaxĢı 

sələflərdən sonra yerləĢdirilməsində təmin edilir. ġəkər çuğunduru 

ilə məĢğul olan elmi-tədqiqat idarələrində aparılmıĢ uzunmüddətli və 

eyni yerdə olan təcrübələr göstərmiĢdir ki, növbəli əkinlərin sistemi 

və bitkilərin növbələĢməsi məhsuldarlığı artıran ən optimal variant, 

etibarlı aqrotexnika və idarəetmə tədbirləri kompleksidir. Bunu 

bilmək lazımdır ki, növbəli əkində təkcə Ģəkər çuğunduru üçün ən 

yaxĢı sələf bitkisi tapmaq əsas Ģərt deyil. Sələf bitkisinin özünün 

sələfinə də diqqət yetirilməlidir ki, bunların torpağın qida və su 

rejiminə sonrakı il təsiri çuğundur üçün müsbət təsiri olsun. Növbəli 

əkinlərin elmi əsaslarla mənimsənilməsi, alaq otlarını məhv etməkdə, 

ziyanveriçi və xəstəliklərlə mübarizədə daha əlveriĢli mübarizə siste-

minin seçilməsinə Ģərait yaratmaqla, bitkilərin düzgün növbələĢməsi 

ilə torpağın müxtəlif qatlarındakı nəmlik və qida maddələrindən sə-
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mərəli istifadə, mineral gübrə və digər kimyəvi vasitələrdən daha çox 

xeyir götürməyə, bitkinin məhsuldarlığının, torpaq münbitliyinin 

durmadan artmasına etibarlı zəmin yaradır. 

Sənaye texnologiyasının geniĢ yayılması göstərir ki, həmin tex-

nologiya növbəli əkinlər əsasında daha səmərəli olur. BaĢqa bitki-

lərdə olduğu kimi Ģəkər çuğunduru üçün növbəli əkinlər hər bir kon-

kret Ģəraitdə, torpaq-iqlim və digər amillər əsasında fərqli tərtib 

edilir. Məsələn, cənub, dağətəyi, nəmliklə yaxĢı təmin olunmuĢ ra-

yonlarda çoxillik otlardan sonra Ģəkər çuğunduru və bundan sonra isə 

iki il dalbadal payızlıq taxılların əkini tövsiyə olunur. Ġstənilən böl-

gədə Ģəkər çuğundurunun eyni tarlada təkrar əkilməsi, onun məhsul-

darlığını kəskin surətdə azaldır. Bununla yanaĢı torpağın zəhərlən-

məsi artır, xüsusi xəstəlik və ziyanvericilər: nematodlar, mənənələr, 

kök çürümələri və s. geniĢ yayılır. 

Növbəli əkində Ģəkər çuğundurundan sonra qarğıdalı, payızlıq 

buğda və s. bitkilər daha yaxĢı məhsul verir. 

Gübrələmə texnologiyası. Gübrə Ģəkər çuğundurunun məhsul-

darlığını və bundan hazırlanan xammalın keyfiyyətini yaxĢılaĢdıran 

əsas vasitələrdən biridir. Gübrələmə sistemi elə tərtib olunmalıdır ki, 

o, bitkini ilk inkiĢaf fazalarından məhsul yığımına kimi optimal 

səviyyədə təmin edə bilsin. Bu sistemdə üzvi və mineral gübrələrinin 

əlaqəli tətbiqi də öz əksini tapmıĢdır. Həmin sistemə görə mədən 

gübrələrinin əsas norması payızda, Ģumaltına, sonra isə səpinlə bir-

likdə cərgələrə, suvarma Ģəraitində isə bunlara əlavə olaraq, vegetasi-

ya dövründə yemləmə gübrəsi də verilir. 

Yüksək məhsul almaq üçün üzvi və mineral gübrələrin verilmə-

sinin böyük əhəmiyyəti vardır. ġəkər çuğunduru bir ton əsas və əlavə 

məhsulla torpaqdan 4-7 kq N, 1,0-3,5 kq P2O5, 5-9 kq K elementi 

aparır. Gübrə norması sələf bitkisindən və torpaqların qida maddələri 

ilə təmin olunma dərəcəsindən asılı olaraq planlaĢdırılır. YaĢıl güb-

rələr də məhsuldarlığı xeyli artırır. Bu məqsədlə payızlıq taxıllar yı-

ğıldıqdan sonra noxud, soya, gülül, lüpin səpilir və sentyabrın axı-

rında Ģumlanıb torpağa basdırılır. ġəkər çuğunduruna gübrələr plan-

laĢdırılmıĢ məhsula görə balans üsulu ilə verilməlidir. Respublikanın 

suvarılan açıq Ģabalıdı torpaqları Ģəraitində hektardan 500 sentner 
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kökümeyvə məhsulu almaq üçün hektara 20 ton peyin və təsiredici 

maddə hesabı ilə N140P150K100 verilməlidir. Fosfor və kalium əsas 

Ģum altına, azotun 30%-i səpinqabağı becərmədə kultivasiya altına, 

70%-i yemləmə gübrəsi kimi 2 dəfəyə - yarısı seyrəltmədən sonra 2-

3 cüt yarpaq fazasında və ikinci dəfə 7-ci həqiqi yarpaq fazasında 

cərgə araları qovuĢanadək verilməlidir. Hektara təsiredici maddə 

hesabı ilə 1,5 kq bor və 2,2-2,6 kq manqan verilməsi yaxĢı nəticə 

verir.  

Üzvi gübrələr (peyin) sahələrə ПРТ-10, ПРТ-16, РОУ-5 markalı 

gübrəsəpənlərlə, mineral gübrələr isə 1-РМГ- 4, РУМ - 8, КСА-3 

markalı mərkəzdənqaçan tipli gübrəsəpənlərlə səpilir. Yemləmə güb-

rələri isə УСМК-5,4 А, УСМК-5,4 Б, markalı yemləmə kultivator-

ları ilə verilir. Maye gübrələrin verilməsi zərurəti yaranarsa bu kulti-

vatorlarla aqreqatlaĢa bilən ПОУ-1 markalı gübrəverəndən istifadə 

olunur. 

Kökdənkənar yemləmədə hektara 20 kq fosfor, 20 kq kalium 50 

litr suda həll edilərək çilənir. Yemləmə gübrəsi peyin Ģirəsi ilə də 

aparılır. Bunun üçün cərgələrin baĢında çala qazılır, peyin Ģirəsi ilə 

doldurulur və suvarma suyu ilə axıdılır. Toxumların bakterial gübrə-

lərlə iĢlənilməsi də müsbət nəticələr verir. 

Bəzi tarla bitkiləri ilə müqayisə etmək üçün Ģəkər çuğundurunun 

həyatının birinci ilində öz məhsulu ilə götürdüyü qida maddələrinin 

miqdarı 7-ci cədvəldə verilir.  

Cədvəldən görünür ki, 300 sentner meyvəkök va ona müvafiq 

yarpaq məhsulu əmələ gəlməsi üçün Ģəkər çuğunduru bitkiləri 120-

210 kq N, 30-105 kq P205 və 150-270 kq K2O sərf edir. Bitki 

vegetasiya dövründə ona lazım olan mineral maddələri torpaqdan ey-

ni dərəçədə mənimsəmir. 

ġəkər çuğunduru üçün ən zəruri maddələr azot, fosfor, kalium, 

kalsium, maqneium, kükürd və dəmirdir. Bu maddələrdən azot, fos-

for və kükürd zülali maddələrin tərkibinə daxil olur, qalan maddələr 

isə bitki orqanizmində müxtəlif maddələrin mübadiləsində və 

hüceyrələrin quruluĢunda iĢtirak edir. 

Məlumdur ki, hər bir kimyəvi maddə ayrıca əhəmiyyətə malik 

olaraq bitkinin böyümə və inkiĢafında  müəyyən təsir göstərir.  
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Mineral gübrələrin düzgün balanslandırılmıĢ dozası tətbiq edil-

dikdə, 1 kq təsiredici maddəyə görə məhsul artımı belə olur: azota 

görə 36 kq, fosfora görə 3,8 kq, kaliuma görə 19 kq və ya 100 kq tə-

siredici maddəyə görə 3 t/ha. ġəkər çuğunduru üçün üzvi gübrələrin 

xüsusi əhəmiyyəti vardır.  

Cədvəl  7 

ġəkər çuğunduru və digər  tarla  bitkilərinin məhsulu ilə hektar-

dan aparılan qida maldələrinin miqdarı 

 

Bitkilər 
Məhsul, 

ha/sen.- lə 

Qida maddələri, kq-la 

N P2O5 K2O 

ġəkər  çuğunduru 300 120 -210 30-105 150-270 

Payızlıq   buğda 24 70 30 50 

Çovdar 24 55 30 63 

Vələmir 24 67 33 70 

Arpa 24 51 27 45 

Noxud 20 100 27 36 

Kartof 200 90 40 190 

 

Peyin torpağın makro və mikroelementlərlə zənginləĢdirmə mən-

bəyi olmaqdan baĢqa aĢağıdakı funksiyaları da yerinə yetirir: tor-

paqda gedən mikrobioloji prosesi fəallaĢdırmaqla yanaĢı torpağın tur-

Ģuluğunu azaldır, onun səthinə yaxın təbəqədə karbon qazının miq-

darını artırır. Bu isə torpağı humusla zənginləĢdirmənin əsas vasitə-

lərindən biridir. 

Peyinin sələf bitkisi altına verilməsi Ģəkər çuğundurunun məh-

suldarlığını azaltmamaqla, tarlanı alaq otlarından təmizləməkdə əvə-

zedilməz aqrotexniki tədbirdir. Ancaq suvarılan rayonlarda üzvi 

maddənin təsirini azaltmamaq üçün peyin bilavasitə Ģəkər çuğunduru 

əkininin altına verilməlidir. Hər bir bitkidə olduğu kimi, burada da 

üzvi gübrənin səmərəli istifadəsinin əsas Ģərti onun düzgün hazırlan-

ması, sahə üzrə eyni qərarda paylanıb, vaxtında Ģuma qatıĢmasından 

asılıdır. 35-45 t/ha Ģəkər çuğunduru almaq üçün, növbəli əkin 

tarlalarından asılı olaraq, təsirediçi maddə hesabı ilə məĢğuli herik-



48 

 

lərdə hər hektara 110-180 kq azot, 130-170 kq fosfor, 90-120 kq ka-

lium vermək tövsiyə olunur. Çoxillik otlar daxil edilmiĢ növbəli 

əkinlərdə hər hektara azot 90-150 kq, fosfor 150-170 kq, kalium isə 

140-210 kq verilməlidir. Göstərilən  normalar nümunəvi - təxminidir. 

Hər bir yeni torpaq-iqlim və aqrotexniki Ģəraitdə həmin rəqəmlər də-

qiqləĢdirilməlidir. 

ġəkər çuğunduru və növbəli əkinin digər bitkilərinin makroele-

mentlərlə yaxĢı - balanslanmıĢ təmin edildiyi zəmində, mikroele-

mentlərə də tələbat artır. Əsasən bor, mis, manqan, sink, maqnezium, 

molibiden və s. elementləri olan mikrogübrələr çox tələb olunur. Bu 

elementlər karbo-hidrogenlər və zülal mübadiləsində fəal iĢtirak et-

məklə, ferment, vitamin və hormonların tərkibinə daxil olur. Mik-

roelementlərdən bor, molibiden, manqan və sink, toxumu müdafiə 

edən və stimullaĢdıran vasitə kimi də toxum materialının hazırlan-

masında istifadə edilir. Bəzi torpaqlarda həmin elementlərə kəskin 

tələbat hiss edildiyi halda onların əsas gübrələmədə, yemləmədə 

cərgələrə verilməsi də tövsiyə  olunur. 

ġəkər çuğundurunun gübrələnmə texnologiyası üç üsuldan iba-

rətdir: 1) əsas gübrələmə (torpağın əsas becərilməsi və yay-payız 

dövründəki gübrələnməsini əhatə edir); 2) səpinlə birgə cərgələrə 

verilən gübrələnmə; 3) vegetasiya dövründə verilən yemləmə gübrə-

lənməsi. 

ġəkər çuğundurunun intensiv gübrələmə dovrü payız fəslidir. 

Beləki, cərgələrə və yemləmə Ģəklində vegetasiya dövründə cərgə-

lərarasına verilən gübrələr əsas gübrələməyə bir növ əlavə sayılır. 

Müasir istehsal texnologiyası ümumi illik gübrə normasının (ele-

mentlərin düzgün nisbətini də nəzərə almaqla) 80-90%-ni payızda 

verməyi nəzərdə tutur. Ançaq, suvarılan torpaqlarda azot gübrə-

lərinin əsas hissəsi səpin-qabağı torpağa və vegetasiya dövründə isə 

bitkiyə verilir. Suvarılan təsərrüfatda çuğundurda yemləmə gübrəsi 

erkən dövrdə:- bitkidə çəngəlcik əmələ gələndən baĢlayıb, beĢinci cüt 

yarpaqlar yaranan dövrdə baĢa çatdırılmalıdır. Bilmək lazımdır ki, 

yemləmə gübrəsini göstərilən fazada verməyib, sonrakı geçikmiĢ 

fazada verilməsi kökümeyvə məhsulunun azalmasına səbəb olmaqla, 

Ģəkər faizinin aĢağı düĢməsində də özünü göstərir. Səpinlə birlikdə 
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fosfor gübrəsi verilməsinin faydalılığı hər bir bölgədə sübut edilmiĢ-

dir. Gübrə, çərgələrə verildikdə, o toxum yatağından 2- 3 sm dərinə 

və toxum səpilən çərgədən 5-7 sm aralı verməlidir. Cərgələrə verilən 

gübrə dozası az olur və hər hektara N-10 kq, P-20 kq, K-10 kq nisbə-

tində götürülür. Bu üsulda gübrələmədən məhsul artımı 2- 2,5 t/ha 

olur. Səpinlə birlikdə verilən gübrələr dənəvər olsa, bitki tərəfindən 

daha yaxĢı mənimsənilir və onu səpməkdə çox əlveriĢlidir. 

Bununla yanaĢı, qeyd edilməlidir ki, əsas gübrələmə dövründə 

bolluca gübrələnmiĢ çuğundur bitkisinin, əlavə gübrələnməsi az sə-

mərə verir. 

Üzvi və mədən gübrələrinin birgə verilməsi qida elementlərinin 

torpaqda həmiĢə hərəkətdə olan formalarının optimal miqdarda ol-

masına Ģərait yaratmaqla kökümeyvədə Ģəkər məhsulunun çoxalma-

sına təminat verir. 

Тorpaq becərmə texnologiyası. Тorpağın becərilməsi su, hava 

və qida rejimini səmərəli nizamlamaq, alaq otlarını məhv edib, 

ziyanverici və xəstəliklərin yayılmasının qarĢısını almaqdır. Çuğun-

durun hər bir konkret Ģəraitdə beçərilməsini təmin edən kompleks 

torpaq beçərmə tədbirləri sənaye texnologiyasının tərkib elementlə-

rindən biridir. BaĢqa bitkilərlə müqayisədə Ģəkər çuğunduruna yum-

Ģaq torpaq lazımdır. Belə ki, bu mühit kökümeyvənin formalaĢması 

üçün əlveriĢli fiziki-mexaniki Ģərait yaradır. Əsas torpaq tipləri   

üçün optimal kiplik 1 - 1,3 q/sm
3 

hesab edilir. 

Тorpağın beçərilmə texnologiyası üç dövrə təsadüf edir: 1. Yay-

payız (əsas beçərmə). 2. Səpin qabağı. 3. Vegetasiya müddəti çərgə-

lərarası torpağın yumĢaldılması. 

Тorpağın əsas beçərilməsi dondurma Ģumu sistemində getməklə, 

taxıl yerinə əkiləçək çuğundurda torpaqbeçərmə kövĢənliyin üzlən-

məsi ilə baĢlayır. Dondurma Ģumu ПН-4-35А, ПЛН-5-35, ПН-3-40, 

ПН-4-40, ПТК- 9-35(40) markalı kotanların biri ilə və yaxud da 

ikiyaruslu ПЯ 3-35 markalı kotanla 28-30 sm dərinlikdə aparılır. 

ġum qatı kifayət qədər dərin olmayan torpaqlarda torpaqdərinləĢ-

dirici tətbiq etmək lazımdır. Üzləmədən sonra aparılan dondurma 

Ģumu ön kotancıqlı kotanla oktyabr ayında gələcək səpinin eninə 
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aparılmalıdır. Dondurma Ģumundan əvvəl torpağa üzvi-mineral güb-

rələr verilir.  

Üzləmə məhsul yığımından sonra fasilə vermədən dərhal həyata 

keçirilir. Payızlıqların yığılması ilə eyni zamanda və ya dərhal ondan 

sonra kövĢən 5-7 sm dərinlikdə diskli üzləyicilər vasitəsilə, köküm-

sovgövdəli alaqlarla zibillənmiĢ tarlalarda gavahınlı üzləyicilərlə 

(ПЛ-5-25; ППЛ-10-25) 12-14 sm dərinlikdə iki dəfə üzlənir. Birinci 

üzləmədən 10-12 gün sonra БД-10, БДТ-7,0, БДТ-3,0 markalı ağır 

malalarla bir aqreqatda  gavahınlı üzləyicilərlə ikinci üzləmə aparılır. 

Quraqlıq havalarda isə ikinci üzləmə ЗККШ - 6 markalı həlqəvi - 

mahmızlı (Ģporlu) vərdənələrlə 12-14 sm dərinlikdə həyata  keçirilir. 

Alaq otu toxumlarının cücərməsini gücləndirmək üçün üzləmədən 

sonra sahədə 600-700 m
3
/ha həcmində aldadıcı suvarmalar aparılır 

və 3-4 həftədən sonra Ģum qaldırılır. Əgər çuğundur əkiləcək sahə 

çoxillik köküpöhrəli alaqlardan tarla qanqalı, çəhrayı qanqal, tarla 

sarmaĢığı ilə zibillənmiĢ olarsa Ģumdan qabaq hektara 2,5-3,0 kq 

miqdarında baĢdan-baĢa 2,4 D-nin amin duzu və ya 1,0-1,5 kq 2,4 D 

- nin butil efiri  10 kq ammonium Ģorası ilə qarıĢdırılaraq 300 litr su 

ilə sahəyə çilənməli, sonra Ģum aparılmalıdır.  

Yaz becərməsi. Rütubəti saxlamaq üçün fevral ayında tarlanı 

Ģumun eninə malalayırlar. Malalamadan sonra 10-14 sm dərinlikdə 

kultivasiya edilir. Əgər payız-qıĢ aylarında tarla suvarılmayıbsa sə-

pinqabağı suvarma aparılır. Çünki, ağır torpaqlarda səpsuvar keçi-

rilməsi qaysaq əmələ gətirir və cücərtilər bunun altından çıxa bilmir-

lər. Aratdan sonra torpaq yetiĢən kimi УСМК-5,4 А, УСМК-5,4 Б 

markalı kultivatorlarla səpinqabağı kultivasiya aparılır. Kultivasiya-

dan sonra ağır, diĢli və ya Ģleyf (hamarlayan ) mala (ЗБП- 3,6 А, 

ЗОР- 0,7, ШБ - 2,5) çəkilir. Kultivasiyanın altına alaqlarla mübarizə 

məqsədilə müvafiq herbisidlərin biri verilir.  

Тorpağın səpinqabağı beçərmə sistemində də fərqli aqrotexnika 

tətbiq olunur. Səpinqabağı hazırlıq bilavasitə çuğundur səpininə 3-4 

gün qalmıĢ aparılır. Səpinqabağı kultivasiya Ģumun istiqamətində, 

toxumların basdırılacağı dərinlikdə (3-4 sm) aparılır. Cərgəarası be-

cərilən bitkilərdən sonra Ģəkər çuğunduru yerləĢdiriləcəksə sələf  bit-
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kisinin məhsulu yığılan kimi sahə ön kotancıqlı kotanla Ģumlanır və 

payız-qıĢ dövründə müvafiq becərmələr aparılır.  

Nəmlik az və qeyri-bərabər paylanan bölgələrdə, xüsusən torpaq 

səthinin düzlənməsinə, toxum yatağı dərinliyində kip və yumĢaq 

təbəqə yaratmağa xüsusi fikir verməklə, alaqların cücərtiləri məhv 

edilir. Bütün bu aqrotexniki tədbirlər aqreqatın tarla boyunca hərə-

kətini minimuma endirmək zəminində keçirilməlidir. Suvarılan ra-

yonlarda, xüsusən, ağır və tez kipləĢən torpaqlarda torpağın səpin-

qabağı beçərilməsinin bir qədər intensivləĢdirilməsinə və beçərmə 

dərinliyini 8-10 sm-ə qədər dərinləĢdirilməsinə yol verilə bilər. 

ġəkər çuğunduru istehsal texnologiyasında yazda aparılan ilk 

əməliyyat malalama və Ģaxlama ilə düzəlmədir. Bu əməliyyatlar isə 

torpağın fiziki yetiĢmə dövründə, özü də qısa müddətdə (1-2 günə) 

həyata keçirilir. Тorpağın səpinqabağı becərilməsi dərinliyi 1 sm-dən 

artıq olmamaqla, suvarma Ģəraitində isə yastı beçərən iĢçi orqanları 

ilə 4-5 sm-ə qədər dərinləĢdirilə bilər. Suvarma Ģəraitində beçərmə 

dərinliyi 6-8 və bəzən də 8-10 sm dərinlikdə kultivatorun oxvarı 

pəncələrini qondarmaqla aparılır. 

Herbisidlərin tətbiqi. Çuğundur əkilən sahədə alaqlarla müba-

rizədə digər aqrotexniki tədbirlərlə bərabər herbisidlər sənaye texno-

logiyanın əsas elementlərindən biridir. Çuğundur becərilməsində 

əvvəllər ən çətin və çoxlu əl əməyi tələb edən aqrotexniki əməliyyat-

lar aĢağıdakılar: alaqlarla mübarizə, çuğundur cücərtilərinin seyrəl-

dlib formalaĢdırılması və ya yığılmıĢ məhsulda kökümeyvələrinin 

təmizlənməsi. Bu əməliyyatlar sırasında alaqlarla mübarizə proble-

mini həll etmək ən çətin və ağır iĢdir. Bunun üçün, növbəli əkində 

yerləĢdirilən hər bitkinin alaqları ilə mübarizə sistemi düzgün yerinə 

yetirildikdə çuğundur tarlasının alaqsız olması üçün etibarlı zəmin 

yaranmıĢ olur. 

ġəkər çuğunduru tarlalarında, taxıl və ikiləpəli alaqlarını məhdu-

dlaĢdıran, kompleks təsirə malik herbisidlər tətbiq edilir. Herbisid-

lərin əksəriyyəti torpağa verilir. Hər bir konkret Ģəraitdə herbisid se-

çilməsi müəyyən tarlanın çirkləndiyi ot və alaqların tərkibindən ası-

lıdır. 
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Üçxlorasetatnatrium və dixloralmoçevina kimyəvi birləĢmələr 

taxıl alaqlarına qarĢı herbisidlər sayılır. Üçxlorasetatnatrium 90%-li 

həll olan maye Ģəkilli preparatdır. Səpinqabağı kultivasiya ilə birlik-

də 8-10 kq/ha normada verildikdə pıtraq, toyuq darısı alaqlarını 75-

90% məhv etdiyi halda, ikiləpəli birillik növlərə zəif təsir edir. YaxĢı 

həll olduğundan normanı düzgün seçmədikdə mədəni bitkinin kök 

sisteminə kimi dərinləĢib, ona da ziyan verə bilər. Yazda tətbiq edil-

dikdə 40-60 gün öz  təsirini saxlayır. 

Dixloralmoçevina islanan, toz Ģəkilli, 80% təsiredici maddədir. 

Ona görə də iĢçi məhsulu daim qarıĢdırmalıdır ki, preparat çöküntü 

verməsin. Тəsir mexanizmi, əvvəl təsvir etdiyimiz herbisiddə olduğu 

kimidir, ondan, torpaqda zəif hərəkəti ilə seçilir. Ona görə də bu her-

bisid verilən sahədə torpaq səthinin nəmli olması əsas Ģərtdir. 

Bundan baĢqa, bifor ekspert, kari-maks, targem-super, legion, aqron, 

aqron qrand, bitseps - 22, piramin, venzar, Ģontrel etam, ronit və di-

gər herbisidlər də tətbiq edilir. Herbisidlər ПОУ və ОН-400-3 mar-

kalı dəmirqollu (Ģtanqalı) çiləyicilərlə səpilir. Ġllər keçdikçə çuğun-

dur əkinlərində herbisidlərin yeni nəsli peyda olur. Burada əsas mə-

sələ, hər bir konkret Ģəraitin alaq tərkibinə görə öz herbisidini 

seçməkdir. Bunun üçün hər bir tarlanın alaqlarla zibillənmə xəritəsi 

tərtib edilməlidir. 

Тoxumun səpinqabağı hazırlanması. Çuğundurun istehsal 

texnologiyasında səpin norması və üsulu, çuğundur cücərtilərinin 

formalaĢdırılması üsulları və digər elementlər bilavasitə toxumun 

keyfiyyətindən asılıdır. Səpin üçün rayonlaĢmıĢ sortların I-ci repro-

duksiyaya aid olan toxumları iĢlədilməlidir. Səpiləcək toxumun 

cücərmə enerjisi 85%-dən, laboratoriya cücərmə qabiliyyəti 90%-dən 

və təmizliyi 98%-dən az olmamalıdır. Dəqiq səpin aparmaq üçün 

səpiləcək toxum 3,5-4,5 mm və ya 4,5-5,5 mm diametrində olmaqla 

birtoxumluluğu 96% - dən az olmamalıdır.  

Toxumlar səpindən qabaq cilalanmalı, çoxtoxumlu kələfcələr 

ayrı-ayrı təktoxumlu meyvəciklərə xırdalanmalı, kalibrləĢdirilməli və 

səthində qidalı maddələrin, pestisidlərin örtüyü əmələ gətirilməlidir. 

Səpinqabağı, bilavasitə təsərrüfatlarda 80 litr su və 1qr. kəhrəba tur-

Ģusu qatıĢdırılaraq 100 kq toxuma çilənməsi çox yaxĢı nəticə verir.  
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Daha iri və keyfiyyətli toxumlar, bir qayda olaraq, daha çox tarla 

cüçərmə qabiliyyətinə malikdir. 

Səpin üçün cücərmə faizi aĢağı toxum istifadə etdikdə çuğundur, 

mütəĢəkkil və eyni bərabər cücərtilər - bitkilər vermir ki, bu halda 

cücərtilərin formaya salınıb seyrəldilməsinin mexanikləĢməsi qeyri-

mümkün olur. Xüsusən, sənaye texnologiyasında dəqiq səpin üçün 

toxumlar, yüksək keyfiyyətli niĢanələrə malik olmalıdır. Тoxumun 

yüksək keyfiyyət niĢanələri bunlardır: laboratoriya cüçərmə enerjisi  

85%-dən, cücərmə qabiliyyəti isə 95%-dən az olmamalıdır. 

ġəkər çuğunduru toxumunun səpinə hazırlanması üçün mütləq 

olan bütün əməliyyatlar toxum zavodlarında yerinə yetirilir. Burada, 

toxumlar zibildən təmizlənir, qurudulur, sortlaĢdırılır, draje edilir-

yəni xüsusi məhlulla (mühafizə vasitələri ilə) iĢlənilir.  

Тoxumu səpinə hazırladıqda, bəzi hallarda onu draje edirlər, yəni 

dənəvərləĢdirirlər. Тoxumun dənəvərləĢdirilməsi aĢağıdakı məqsəd-

lər üçündür: toxuma kürə forması verməkdən ötrü onu inert material-

larla umaclayırlar (yoğururlar), cücərtilərin güçlü və ziyanveriçilərə 

davamlılığına nail olmaq üçün isə draje materialına funqisid, intek-

tsid bir qədər də makro və mikrogübrələr əlavə edilir. 

Səpin müddəti, üsulu və norması. ġəkər çuğunduru torpağın 5 

sm dərinliyində temperatur 5-8 
0
C olduqda səpilməlidir. Səpin qısa 

müddətdə 3-5 günə baĢa çatdırılmalıdır. Respublikanın əksər rayon-

larında Ģəkər çuğundurunu fevralın axırı – martın əvvəlində səpmək 

olar.  

ġəkər çuğunduru faraĢ səpilən bitkilər qrupuna aiddir. Bu zaman 

bitkinin toxumlarının nəmliyə böyük tələbatı və cücərtilərin aĢağı 

temperatura davamlılığı nəzərə alınmalıdır. Ona görə də faraĢ yazlıq 

səpinindən sonra çuğunduru səpmək məsləhət görülmür. Bu müddət-

də səpin dərinliyində torpaq temperaturu 5-7 
0
C həddində olmalıdır. 

Тəqvim səpin müddətləri müxtəlif torpaq-iqlim Ģəraiti üçün  müxtəlif 

olub,  isti  rayonlarda, o cümlədən Azərbaycanda mart ayının üçüncü 

ongün-lüyündə, ġimal rayonlarda Aprelin və Mayın birinci ongünlü-

yündə aparılır. 

Suvarma Ģəraitində ən yaxĢı səpin üsulu cərgəarası 60 sm olan 

gencərgəli nöqtəvi səpindir. Pambıqçılıqla məĢğul olan təsərrüfat-
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larda 60-90 sm-lik cərgə aralarına və qarğıdalı-tərəvəz təsərrüfat-

larında 70 sm-lik cərgələri becərməyə imkan verən kompleks maĢın-

lar olur. Ona görə də əgər təsərrüfatda çuğundurun becərilməsinə aid 

xüsusi, kompleks çuğundur maĢınları olmazsa, onda bu bitkinin 

becərilməsində pambıq, qarğıdalı və ya tərəvəz texnikasından (CCT-

8А, CCH-12, CK-18, CKP-12, CCT-12A, CCT-12Б) istifadə etməyə 

imkan verən səpin üsulu seçilməlidir 

400-500 sentner kökümeyvə məhsulu almaq üçün yığımqabağı 

hektarda 95-100 min bitki olmalıdır. Cərgəarası 60 sm olan suvarma 

zonalarında bitkiarası məsafə 10-15 sm götürülür. Hal-hazırda pun-

ktir səpin üsulu daha geniĢ tətbiq olunan əlveriĢli üsul sayılır. Bu 

üsulda toxumlar arasında məsafə qoyulur, normal cücərtilər alındı-

ğından seyrəltməyə ehtiyac qalmır. Hər metrə 20 toxum səpilir.  

Adi texnologiya ilə becərdikdə cərgəarası 60 sm olduqda səpin 

norması hektara 10-12 kq, (bir metrə 35-38 kələfcə) 45 sm olduqda 

isə 30 kq götürülür.  

Müasir texnologiyaya əsasən çuğundur sıx yuva üsulu ilə səpilir. 

Səpən maĢınlardan cərgələrarası 45 sm olan, 2 СТСН-6А, ССТ -

12А,WIC-12 və ССТ-12 Б və s. göstərmək olar. Suvarılan rayon-

larda isə səpin SSТ-8A toxumsəpəni ilə 60 sm-lik cərgələrlə səpilir. 

Sənaye texnologiyasında hektara səpin norması 6-8 kq, (bir 

metrə 12-14 meyvə), alaqlardan təmiz, münbit, habelə xəstəlik və 

zərərvericilərdən təmiz sahələrdə 1 metr cərgəyə 9-10 kələfcə, (4,5- 

6,0 kq) səpmək olar.  

Səpin norması aĢağıdakı düsturla təyin olunur: 

 

100



T

SB
N  

Burada: 

N – hektara səpiləcək toxum, kq-la; B – hektarda tələb olunan 

bitki, mln. ədədlə; 

S -1000 ədəd toxumun kütləsi, qr- la;  T – səpiləcək toxumun 

yararlılıq dərəcəsi, %-lə.  

Tutaq ki, B = 0,1 milyon, S = 15 qr., T = 95%-dir.  
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Onda    kqx
x

N 58,1100
95

151,0
 .  Deməli bir hektarda 100 

min bitki olması üçün 1,58 kq toxum səpilməlidir (təmiz toxum). Tə-

sərrüfatlarda isə torpağa ən azı 25-30 kq toxum səpilir və sonra onu 

çoxlu zəhmət çəkərək seyrəldirlər. 

Çoxtoxumlu diploid Ģəkər çuğundurunun 1000 ədəd meyvəsinin 

kütləsi 25 qr-dan, birtoxumlu diploid Ģəkər çuğundurununku 15 qr.- 

dan, çoxtoxumlu poliploid Ģəkər çuğundurunun isə 1000 ədəd mey-

vəsinin kütləsi 30 qr-dan aĢağı olmur. 

Torpaq səpinə yaxĢı hazırlandıqda və səpin üçün yüksək key-

fiyyətli toxum iĢlətdikdə hər metr cərgəyə 10-15 toxum səpib 6-7 cü-

cərti saxlamaq məsləhətdir. Səpin zamanı aqreqat saatda 4-5 km 

sürətlə hərəkət etməlidir.  

ġəkər çuğunduru toxumunun optimal səpin dərinliyi 3-4 sm-dir. 

Bəzən yüngül qranulometrik tərkibli, səpin dövründə üst qatı quru-

yan torpaqlarda dərinliyi 5 sm-ə qədər artırmaq olar. Тorpaq lazımı 

dərəcədə nəmli olduqda ССТ-125 markalı kipvarı toxum kanalı olan 

toxumsəpənlə səpin dərinliyini 2,5-3 sm-də götürmək mümkündür. 

ĠmiĢli Ģəkər zavodunun səpinlərdə istifadə etdiyi “Sönməzlər” 

markalı müasir (vakkumla iĢləyən) Türk səpiciləri (selkaları) hektara 

2,0-2,5 kq toxum səpir (50 x 8 sm sxemi ilə). Beləliklə hektarda 250 

min bitki yerləĢdirilmiĢ olur.  

ġəkər çuğunduru cücərtilərinin seyrəldilməsində - formaya salın-

masında əl əməyini tam aradan qaldırmaq və ya kəskin surətdə azalt-

maq səpin normasından çox asılıdır. Səpin normasının artırılıb- azal-

dılmasıi aĢağıdakı amillərlə bağlıdır: bölgənin torpaq-iqlim Ģəraiti, 

əkinçilik mədəniyyətinin ümumi səviyyəsi, toxumun və torpağın 

səpinqabağı hazırlanma keyfiyyəti, ziyanverici və xəstəliklərin yayıl-

ma dərəcəsi, tarlanın alaqlanma səviyyəsi, səpin üçün lazımı texniki 

vasitələrin olması və s. ġəkər çuğundurunun səpin normasının təyina-

tı, ümumiyyətlə bu bitkinin istehsal texnologiyasını müəyyənləĢdirən 

əsas amildir. Cücərtilərin seyrəldilməsi - formaya salınması əllə apa-

rıldığı hallarda səpin norması 32-34 kq/ha müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Bəzi yerlərdə hətta 45-48 kq/ha-ya çatdırılır. Birtoxumlu sortların ya-

radılması ilə norma 15-20 kq/ha qədər azaldılmıĢdır. 2 СТСН-6 А 
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markalı dəqiq üsulla toxumsəpən alətlərin meydana gəlməsi və tətbi-

qi ilə çuğundurun cərgəvi səpinindən punktir, yəni sıxyuva üsulu ilə 

səpininə keçməyə əlveriĢli Ģərait yaranmıĢdır. Bu halda səpin norma-

sını toxumun kütləsinə görə yox, daha dəqiq üsulla, yəni cərgənin 1 

m uzununa səpiləçək toxumların miqdarı və ya onların   bir-birindən  

neçə santimetr  aralı səpilməsinə görə  müəyyənləĢdirməyə baĢlamıĢ-

lar. 

Birtoxumlu sortlar üçün 1 m
2
 uzununa 25-35 toxum olmasını 

təmin edən səpin norması daha üstündür. Belə ki, bu halda buket-

ləĢmə və cərgədə seyrəltmə üsulu ilə Ģəkər çuğunduru cücərtilərinin 

formalaĢdırılmasına sərf edilən əl əməyini 20-50% azaltmaq müm-

kündür. 

Тoxumun yüksək tarla cücərməsi 50-60% olan birtoxumlu sort-

ların meyvələrinin (toxumlarının) səpində istifadəsi hesabına səpin 

normasını 1 metrə 18-22 ədəd toxuma kimi endirmək mümkündür. 

Bu halda çuğundur cücərtilərinin mexaniki formalaĢdırılması – sey-

rəldilməsi üçün də əlveriĢli Ģərait yaranır. 

ġəkər çuğunduru cücərtilərinin seyrəldilməsi əməliyyatının tam 

mexanikləĢdirilməsi üçün aĢağıdakı variantlar tövsiyə edilir: 

a) alaqlardan təmiz tarlalarda, alaqları tam ləğv etmək üçün her-

bisidlər sistemi tətbiq edildiyi Ģəraitdə, ziyanverici və xəstəliklərlə 

mübarizədə lazımi mühafizə tədbirləri həyata keçirildiyi, cərgənin 

hər metrinə 9-dan 14-ə qədər toxum səpilməsi Ģəraitində bircücərtili 

toxumların 85%-dən aĢağı olmayan cücərmə qabiliyyəti olması Ģər-

tilə. Bu halda hər metrdə 6-7 Ģəkər çuğunduru cücərtisi əmələ 

gəlməsinə tam Ģərait yaranır ki, bu da hər hektarda son bitki sıxlığına 

müvafiqdir; 

b) tarla alaqlarla ciddi zibillənirsə, səpin norması artıq götürülüb, 

sonra mexaniki seyrəltmə (çox alaqlı yerlərdə buketləmə, nisbətən az 

alaqlı sahələrdə isə cərgənin uzununa seyrəltmə yerinə yetirilir) 

planlaĢdırılır. Bu halda hər metrə 15- 30 toxum səpilməsi tövsiyə   

edilir. 

ġəkər çuğünduru səpinində aqreqatın hərəkət sürəti 4,5 km/saatı   

keçməməlidir. 
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Səpinlə birlikdə və ya bundan sonra dərhal torpaq vərdənələnmə-

lidir. Bu aqrotexniki tədbir torpağın üst qatını hamarlamaqla kipləĢ-

dirir və bunun hesabına nəmliyin toxuma keçməsi üçün əlveriĢli Ģə-

rait yaranmıĢ   olur. 

Çuğundur əkinlərinə qulluq texnologiyası. Əkinlərə qulluq 

üzrə texnoloji əməliyyatların məqsadi bunlardır: Ģəkər çuğundurunun 

mütəĢəkkil cücərtilərinin əmələ gəlməsi, bunların bütün vegetasiya 

ərzində yaxĢı boy verib - inkiĢaf etməsi üçün əlveriĢli Ģərait yarat-

maq, hər hektarda lazımi miqdar bitki sıxlığının formalaĢdırılması, 

alaqların tam məhv edilməsi, bitkinin xəstəlik və ziyanvericilərdən 

mühafizəsi. Bütün bu tələbatları yerinə yetirmək üçün aqrotexniki 

sistemə aĢağıdakılar daxil edilmiĢdir: cücərtilər alınana kimi torpağın 

kipləĢdirilməsi (vərdənələrlə), baĢdan-baĢa yumĢaldılması, cücərtilə-

rin mexaniki seyrəldilməsi (yeri gəldikdə buketlərin əllə düzəldil-

məsi), cərgələrarası zolaqda və cərgənin özündə torpağın yumĢaldıl-

ması, insektisid və funqisidlərin alaq olduqda isə herbisidlərin tət-

biqi. Hər bir əməliyyatın vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsi 

mütləqdir. Bu zaman hər bir tarlanın konkret Ģəraitinə müvafiq aqro-

texnika tətbiq edilir. Çuğundurun becərilməsi üzrə olan tədbirlərin 

ümumi istehsal texnologiyasının digər elementləri ilə dəqiq əlaqə-

ləndirilməsi istehsalda əl əməyini tam aradan qaldırmağa və ya mini-

muma endirməyə tam Ģərait yaradır, yüksək məhsul əldə edilməsinə 

xeyli kömək etmiĢ olur. 

Yüngül qranulometrik torpaqlarda çugundur toxumları səpildik-

dən sonra sahə СКГ 2-1, СКГ-2 markalı susəpənli və ya həlqəvi - 

diĢli vərdənələrlə (ККН-2,8) vərdənələnir. 

Cücərtilər torpaq səthinə çıxmamıĢdan əvvəl alaq otlarını ilk in-

kiĢaf fazasında məhv etmək, torpaq qaysağına qarĢı etibarlı aqrotex-

niki tədbirdir. Bu məcburi tədbir nəinki alaq otlarını 70-80%-ə qədər 

məhv edir, eyni zamanda torpaqda bioloji prosesi fəallaĢdırır, belə-

liklə də toxumun tarla cüçərmə faizini gözə çarpacaq dərəcədə artırır. 

Cücərtilər əmələ gələnə kimi sahədə ЗБЗСС -1,0, ЗБП -0,6А, ЗОР-

0,7 markalı yumĢaldıcılarla həyata keçirilən torpaq yumĢaldılması - 

kökyeyən ziyanverici ilə mübarizədə ən etibarlı   aqrotexniki tədbir-

dir. 
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Cücərti əmələ gələnə kimi malalama - bu proses bir cüt yarpaq 

əmələ gələn fazadakı malalama ilə əlaqələndirildikdə daha yaxĢı 

nəticə verir. Bununla yanaĢı, qeyd edilməlidir ki, seyrək səpinlərdə 

həmin əməliyyat əvəzinə rotasiya toxaları ilə becərməyə üstünlük ve-

rilməlidir. Belə ki, birinci halda cücərtilərin 10-15%, bəzən də 25-

30%-i malalama hesabına sıradan çıxır. 

ġəkər çuğunduru sənaye texnologiyası ilə istehsal edildikdə cü-

çərtilərin mexaniki seyrəltməsinin aĢağıdakı qaydaları həyata keçi-

rilir: malalama, cərgə boyu seyrəltmə, köndələninə kultivasiya (bu-

ketləmə) çəkmə. Bundan sonra lazımi miqdar bitki sıxlığı və sıxlığın 

eyni səviyyədə saxlanılmasına nail olunsa, əl əməyi aradan götürülər. 

Digər hallarda buketdəki artıq bitkilər əllə seyrəldilir. 

ġəkər çuğundurunun cavan bitkilərinin formalaĢdırılması-

nın əsas tələbatı: hər hektarda optimal bitki sıxlığına və bitkilərin 

cərgələrdə eyni qaydada yerləĢ-dirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. 

BaĢqa bitkilərdə olduğu kimi, hər hektarda saxlanılan bitki miqdarı - 

sıxlığı torpağın münbitliyindən, tarlanın su təchizatından və bir də 

əkilən sortların (hibridlərin) bioloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Nəm-

liklə yaxĢı təmin olunmuĢ sahələrdə məhsul yığımı ərəfəsindəki fak-

tiki bitki sıxlığı hər hektarda 95-100 min ədəd bitki təĢkil edir. 

Bundan baĢqa, həmin miqdar bitki cərgələr boyunca eyni qaydada 

yerləĢdirilməlidir. Nəmlik rejimi daimi olmayan rayonlarda faktiki 

bitki sıxlığı 85-90 minə qədər azaldılır. Ona görə də Ģəkər çuğunduru 

cücərtilərinin seyrəldilməsi və formalaĢdırılması müstəqil aqrotexni-

ki tədbir kimi, çox diqqətli aparılmalıdır. Bu zaman nəzərə alınmalı-

dır ki, planlaĢdırılmıĢ bitki sıxlığına görə seyrəltmədən sonra, müx-

təlif səbəblərdən çuğundur bitkilərinin planlaĢdırılıb saxlanılmıĢ cü-

cərtilərindən 10- 15%-i müxtəlif səbəblərdən məhv olub sıradan çı-

xır. Ona görə də planlaĢdırılmıĢ  bitki  sıxlığı müəyyənləĢdirildikdə 

bu hal nəzərə alınmalıdır. Cücərtilərin mexaniki üsulla seyrəldilib 

formalaĢdırılması nəzərdə tutulan tarlalarda planauyğun müəyyən-

ləĢdirilmiĢ bitki sıxlığı 5-10% artıq götürülməlidir. ġəkər çuğun-

durunun əl əməyi tətbiq etmədən istehsal texnologiyasının tətbiqi 

göstərir ki, mexaniki seyrəltmədə hər hektara planlaĢdırılmıĢ bitki 

sıxlığı normadan bir qədər artıq götürüldükdə məhsuldarlıq yüksəlir. 
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Çuğundur tarlasında seyrəltməni həyata keçirmək üçün УСМП-5,4 

markalı mexaniki və  ПСА-2,7 markalı avtomatik iĢləyən seyrəldici-

lərdən istifadə olunur. 

Ənənəvi çuğundurçuluq rayonlarında uzunmüddətli elmi-tədqi-

qat və təcrübə iĢi nəticəsində Ģəkər çuğunduru üçün 45 sm-lik cərgə-

lərlə, səpin 18-20 x 45 sm qida sahəsi tovsiyə edilir. Köndələninə 

mexaniki üsulla seyrəldikdə (buketlərə bölündükdə) ən çox yayılan 

seyrəltmə 30 sm-lik kəsim, 15 sm uzununda buket və ya seyrəltmə 

kəsimi 27 sm, buket 18 sm olandır. Belə buketlərdə 2-3 bitki saxla-

nılır ki, bununla da hər hektara 90-110 min ədəd bitki sıxlığı təmin 

olunur. Belə hesab edirlər ki, həmin qida sahəsi çuğundur tək-tək 

yerləĢdiyi variantlar qədər məhsul verir. Ancaq buradaca qeyd edil-

məlidir ki, sənaye texnologiyasında tətbiq olunan maĢınlar komplek-

sinin iĢinə daha uyğun qida sahəsi çuğundur cücərtilərinin tək-tək 

(hər 18-20 sm-dən bir) yerləĢdirilməsidir. Belə halda kökümeyvəli-

nin yarpaqları maĢınla yaxĢı kəsilir, kokmeyvənin mexaniki yığımı 

texnoloji Ģəraitdə keçir. 

Buketləmə sxemi hər bir tarla üçün konkret olaraq, cərgələrdəki 

bitki sıxlığı əsasında müəyyənləĢdirilir. Buketləmə bir çüt yarpaq fa-

zasında aparılır. Lazım gəldikdə buketdəki artıq bitkilər əllə seyrəl-

dilir. Buketlərin sökülməsi -- çeĢidlərə ayrılması ən gec üçüncü cüt 

yarpaq fazasında baĢa çatdırılmalıdır. 

ġəkər çuğundurunun seyrəltmə - formalaĢma əməliyyatının dör-

düncü cüt yarpaqlar əmələ gələnə kimi baĢa çatdırılması tövsiyə olu-

nur. 

ġəkər çuğunduru əkinlərinə qulluq texnologiyasının ən mühüm 

elementlərindən biri də cərgələr arasının yumĢaldılmasıdır. Bu əmə-

liyyatın  məqsədi torpaqda əlveriĢli su-hava və qida rejimi yaratmaq-

la bərabər, alaq otlarını daha ciddi surətdə məhv etməkdən ibarətdir. 

Cərgələrarası becərmələrin sayı və dərinliyi bölgənin torpaq-iqlim 

Ģəraitindən və bir daha hər bir tarlanın xüsusiyyətlərindən (alaqlanma 

dərəcəsindən və s.) asılıdır. Qranulometrik tərkibcə ağır torpaqlarda 

cərgələrarası becərmə daha səmərəlidir. Beləki, bu tip torpaqlar çox 

tozlanan olduqlarından suvarmalardan sonra həddindən artıq kipləĢir. 
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Тorpağın alaqlardan təmizlənməsi, yumĢaldılması əməliyyatı, 

Ģəkər çuğundurunun sənaye  texnologiyasının məcburi əməliyyatları-

na aiddir. Bu əməliyyat, dəmyə yerlərdə cücərti əmələ gəlməmiĢdən 

əvvəl malalama keçirilmiĢ tarlalarda, alaqlardan təmizlənmiĢ sahə-

lərdə ixtisara salına bilər. 

Növbəti cərgələrarası becərmə cücərtilərin mexaniki seyrədilmə-

sindən sonra torpağı 8-10 sm dərinlikdə yumuĢaltmaqla yerinə yeti-

rilir. Yeri gəldikdə əməliyyat yemləmə gübrəsi ilə uzlaĢdırıla bilər. 

Bunun üçün УСМК-5,4А, və ya УСМК-5,4Б markalı kultivatorlara 

nazikkəsən ülgüclərlə bərabər, mədən gübrəsi ilə yemləyən bıçaqlar 

da  qondarılır. 

Cücərtilərin zədələnməsi qarĢısını almaq məqsədilə ikinci və 

bundan sonrakı növbəti kultivasiyalarda müdafiə zolağı 10 sm-dən az 

olmamalıdır. Müdafiə zolağındakı torpaq sahəsini becərmək üçün 

kultivatora rotasiya batareyaları qondarılır. Birinci cərgəarası becər-

mədə müdafiə disklərindən (СМЕ - 09.140) istifadə edilməsi də 

yaxĢı effekt verir. Bu disklərin tətbiqi  müdafiə zolağını 6-7 sm-ə 

qədər azaltmağa, becərmə sürətini 1,5-2,0 dəfə artırmağa imkan 

verir. Тarlanın uzununa və çarpaz becərilməsi nəzərdə tutulan sahə-

lərdə çarpaz becərməyə ikinci cərgələrarası becərmədən sonra baĢla-

maq tövsiyə olunur. 

Ġkinci becərmədən 10-15 gün sonra cərgələrarası torpağı 10-12 

sm dərinlikdə üçüncü becərməyə baĢlayırlar. Ağır qranulometrik 

tərkibli, tozlanan torpaqlarda becərmə dərinliyi 12-14 sm-ə qədər 

dərinləĢdirilə bilər. Bu becərmə üçün isgənə iĢçi orqanı ülgüc pəncə-

lərlə əlaqədar götürülür. Torpağın yaxĢı xırdalanması üçün cərgə-

lərarası rotasiya batareyaları ilə də becərilir. 

ġəkər çuğunduru toxumu səpilmiĢ sahə arat olub-olunma-

masından asılı olmayaraq səpin zamanı açılmıĢ Ģırımlarla hopdurma 

yolu ilə suvarılmalıdır. Suvarmadan sonra traktorun sahədə hərəkəti 

mümkün olan kimi, təxminən suvarmadan 4-6 gün sonra, cücərtilər 

6-7 mm olanda kultivatorla və ya mala ilə cığıraçanın izi ilə mala-

lanmalıdır. Vegetasiya dövründə 4-5 dəfə və daha çox cərgəarası 

yumĢaltma aparıla bilər. Ġkinci və sonrakı cərgəarası becərmə 8-10 

sm dərinlikdə aparılmalıdır. Ġkinci kultivasiya seyrəltmədən sonra, 
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üçüncü və sonrakılar hər 10-14 gündən bir və ya ehtiyac olduqda 

aparılmalıdır. Bir qayda olaraq suvarma qabağı Ģırım açılmalı, 

suvarmadan sonra torpaq ensiz sərt pəncələrlə yumĢaldılmalı və son-

ra növbəti suvarmaya qədər alaqları mexaniki üsul ilə məhv etmək 

üçün yastıkəsici ülgüclər və ikitərəfli kəsən pəncələri, cərgələri mü-

hafizəedici diskləri olan kultivatorla cərgəarası becərmə aparıl-

malıdır. Cərgələr qovuĢmamıĢdan qabaq suvarma üçün Ģırımlar açıl-

malıdır. 

 ġəkər çuğunduru respublikanın dağətəyi və aran rayonlarının 

suvarılan torpaqlarında becərilir və vegetasiya müddətində Mil-Qara-

bağ, Muğan, ġirvan bölgələrində 6-8 dəfə və Gəncə-Qazax bölgəsin-

də 8-10 dəfə suvarılır. Mütərəqqi suvarma üsulları ilə, cərgələr ara-

sında açılmıĢ Ģırımlarla (infiltrasiya) və yağıĢyağdırma üsulu ilə su-

varılmalıdır. Vegetasiyanın əvvəlində və axırında suvarma normaları 

yüksək olmayıb 500-700 m
3
/ha təĢkil edir. Yayın ortalarında çuğun-

dur güclü surətdə inkiĢaf edir, böyük miqdarda su sərf edir. Buna 

görə də suvarma normaları 800-1000 m
3
/ha-a qədər artırılmalıdır.  1- 

ci suvarma kökün qabıqdəyiĢmə dövründə, sonrakılar hər 10-15 

gündən bir aparılır. 2-ci suvarma seyrəltmədən sonra aparılmalıdır. 

Suvarmaların sayı, müddəti və norması torpaq-iqlim Ģəraitindən və 

bitkinin vəziyyətindən asılı olaraq aparılır.  

 

ġəkər çuğundurunun suvarma Ģəraitində becərilməsinin bəzi 

xüsusiyyətləri 

 

Müasir dövrdə Ģəkər çuğunduru suvarma əkinçiliyi Ģəraitində 

geniĢ sahələrdə becərilir. Son illərdə Ģəkər böhranı ilə əlaqədar ola-

raq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif rayonlarında bu bitki get-

gedə inkiĢaf tapmaqdadır. Suvarılan rayonlarda əlveriĢli torpaq-iqlim 

Ģəraiti, vegetasiya dövrünün uzunluğu, əlavə olaraq süni suvarma 

hesabına bitkinin suya tələbatının optimal dərəcədə ödənilməsi 

nəticəsində kokmeyvənin hər hektarından 50-60 ton məhsul götür-

məyə təminat verir. HesablanmıĢdır ki, suvarma hesabına məhsuldar-

lıq artımı 25-30 ton/ha təĢkil edir. ġəkər çuğundurunun suvarma Ģə-

raitində becərilməsi böyük iqtisadi səmərə verir. 
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Hal-hazırda istehsal Ģəraitində suvarılan Ģəkər çuğundurunun 

sənaye texnologiyası sürətlə inkiĢaf etdirilir. Suvarma Ģəraitində 

Ģəkər çuğundurunun istehsal texnologiyası əsasən dəmyə çuğundurda 

olduğu kimi olsa da, bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Buraya 

ilk növbədə çuğundur əkinlərinin yaxĢı hamarlanmıĢ meliorativ 

cəhətdən rahat sahələrdə yerləĢdirilməsi, arat və vegetasiya suvar-

maları ilə bitki üçün optimal nəmlik Ģəraiti yaradılmasından ibarətdir. 

Suvarma Ģəraitində Ģəkər çuğundurunun ümumi suya tələbatı, 5-

8 min. m
3
/ha-ya çatır ki, bu miqdarın da yarıdan çoxu (60-70%) 

suvarma suyuna sərf edilir. Xüsusən, Ġyul-Avqust aylarında, yəni 

çuğundurun suya tələbatının böhranlı dövrlərində, kökümeyvənin 

sürətli boyvermə, Ģəkər toplama fazasında optimal nəmlik rejimi 

yaratmaq daha əhəmiyyətlidir. Bitkiyə lazım olan suvarma norması 

vegetasiya dövrünün birinci dövrü üçün torpaqda 0-40 sm, sonralar 

isə 0-100 sm-dəki nəmliyə görə aparılır. Süni yağıĢ yağdırma üsulu 

ilə suvarmada suvarma normaları, adətən, 500-700 m
3
/ha, Ģırımlarla 

suvarıldıqda isə 800-900 m
3
/ha-a bərabər olur. Əvvəllər dünyanın bir 

çox çuğundurçuluq rayonlarında əsas suvarma texnologiyası knmi, 

süni yağıĢyağdırma, yəni mexaniki suvarma üsulu qəbul edilmiĢdir. 

Suvarma suyunun tarla boyunça normal bölünməsi, eyni zamanda 

çuğundur becərilməsindəki digər əməliyyatların keyfiyyəti suvarılan 

torpaqların hamarlanıb planlaĢdırılmasından asılıdır. Тorpağın əsaslı 

beçərilməsi buldozer, qreyder, skreper vasitəsilə yerinə yetirilir. Bu 

texniki vasitələr suvarma sistemlərinin qurulub inĢa edilməsində, 

onların yenidən qurulmasında əvəzsizdir. Тorpağın cari və ya istis-

mar planlaĢdırılmasında məqsəd torpağın təsərrüfat istifadəsi zamanı 

əmələ gələn çox böyük olmayan kələ-kötürləri düzləməkdir. PlanlaĢ-

dırma-hamarlaĢdırma əməliyyatı torpağın əsas beçərmə dövründə 

dərin Ģumlamadan əvvəl və ya sonra yerinə yetirilir. 

Quraq keçən payızlarda Ģum keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə 

hər hektara Ģumqabağı 400-600 m
3
su verilir. Vegetasiya dövründə 

suvarmalarda gərginliyi azaltmaq və torpaqda lazımı nəmlik ehtiyatı 

yaratmaq üçün ikinci dəfə suvarma - arat keçirilir. Arat su norması 

Ģəraitdən asılı olaraq 1000-1500 m
3
/ha qədər   ola bilər. 
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ġəkər çuğundurunun gübrələmə sistemi elə qurulmalıdır ki, bitki 

qida maddələri ilə arasıkəsilmədən təmin olunsun. Bu zəmində yük-

sək texnoloji keyfiyyətli məhsul almaq mümkün olmaqla, torpaq 

münbitliyinin qorunub-saxlanılması və get-gedə sabitləĢməsi üçün də 

Ģərait yaranır. Sübut edilmiĢdir ki, suvarma Ģəraitində gübrələrin isti-

fadə əmsalı 1,5 dəfə artır, dəmyə çuğundura nisbətən gübrələrə qoyu-

lan xərç 1,5-3 dəfə artıq olur. Üzvi gübrələr hesabına məhsul xeyli 

artdığından, mümkün olan yerdə peyinin normasını 40-60 t/ha-ya qə-

dər artırmaq tövsiyə edilir. Dəmyə bölgələr üzrə tövsiyə edilən 

mədən gübrələrinin normaları, suvarma Ģəraitində 25-50% artırılma-

lıdır. Əsas Ģumun gübrələnməsindən baĢqa, yemləmə gübrələməsi də 

sərfəlidir. Yemləmə gübrəsi 12-15 sm dərinlikdə aĢağıdakı norma-

larda verilir: azot 20 kq/ha, fosfor 20-30 kq/ ha, kalium 20 kq/ha. 

Payızda əsas Ģuma, səpində cərgəyə və yemləmə Ģəklində verilən 

gübrə normalarının məcmu 120 - 200 kq/ha azot, 140-180 kq/ha fos-

for, 140-160 kq/ha kalium. Belə gübrələmə suvarma Ģəraitində hər 

hektardan 50-70 ton kökümeyvə məhsulu almağa tam təminat verir. 

Тorpağın yazda səpin üçün hazırlanmasında onun səthinin tam 

hamarlanmasına nail olunmalıdır. Süni yağıĢ yağdırma ilə suvarmada 

isə çuğundur 60 sm-lik cərgələrarası ilə səpilir. Cərgələrarasının enli 

olması suvarma Ģırımlarının dərin çəkilməsinə Ģərait yaratmaqla, 

əkinlərin becərilməsi dövründə cərgələrarası zolaqdakı torpağın 

intensiv yumĢaldılmasına Ģərait yaradır. 

Səpin norması elə müəyyənləĢdirilməlidir ki, hər hektarda 90 

mindən 110 min ədədə qədər optimal bitki sıxlığı yaratmaq mümkün 

olsun. Alaq otlarından daha təmiz və eyni zamanda yüksək səmərəli 

herbisidlərlə təmin olunmuĢ tarlalar üçün axırıncı - faktiki bitki 

sıxlığını da nəzərə almaq Ģərti ilə, bir paqon metrə 9-11 ədəd toxum 

səpilir. Gələcəkdə çərgənin uzununa istiqamətdə cücərtilərin mexani-

ki seyrəldən maĢınlarla seyrəldilməsi, formalaĢdırılması nəzərdə tu-

tulan tarlalarda 1 paqon metrə 12-15 ədəd toxum səpilməlidir. Тar-

lanın çox alaqlanmaq ehtimalı olduqda 1 m-ə 25-30 ədəd toxum 

səpilir, sonra cücərtilər buketlənir və ya cərgə boyunca hərəkət edən 

mexaniki seyrəldicilərlə seyrəldilir. ġəkər çuğunduru əkinlərində qul-

luq dövründə cərgələr arasındakı torpaq 12-16 sm dərinlikdə 3-4 dəfə 
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becərilməlidir. Тəkcə belə becərmə hesabına hər hektardan məhsul 

artımı 4-8 tona bərabər olur. ġırımlarla suvarmada cərgələrarası be-

cərmələrlə suvarmaların düzgün uyğunlaĢdırılmasına nail olunmalı-

dır. Axırıncı vegetasiya suvarması məhsul yığımına 15-20 gün qal-

mıĢdan gec olmayaraq keçirilir. 

Zərərverici və xəstəliklərlə mübarizə. ġəkər çuğundurunun 

sənaye texnologiyası ilə istehsalı bitkinin zərərverici və xəstəliklər-

dən etibarlı mühafizəsinə təminat verən mübarizə sisteminə malik 

olmalıdır. Belə etibarlı mübarizə sistemi hesabına 30%-ə qədər Ģəkər 

çuğunduru məhsulu itkidən xilas olur. Bütün vegetasiya müddətində 

ziyanverici və xəstəliklərin dəqiq proqnozu, onların əmələ gəlməsi və 

yayılması üzərində əməlli-baĢlı müĢahidə təĢkil edilməlidir. ġəkər 

çuğundurunun xəstəlik və zərərvericilərinə qarĢı səmərəli mübarizə 

aparmaq üçün ilk növbədə aqrotexniki, bioloji və kimyəvi metodlar 

kompleksindən, yəni, inteqre edilmiĢ mübarizə üsulundan istifadə 

olunmalıdır. Xüsusi hallarda kimyəvi preparatlardan istifadə etmək 

olar. ġəkər çuğunduruna müxtəlif həĢəratlar ziyan vururlar. Bunlar 

çuğundur birəsi, yarpaq və kök mənənəsi, yarpaqyeyən tırtıllar, çə-

mən kəpənəyi, məftil qurdları, minalı çibinlər və s.- dir. Bunun üçün 

növbəli əkinlər yüksək aqrotexniki tədbirlərlə yanaĢı bioloji və kim-

yəvi mübarizə üsulları da tətbiq edilməlidir. Bioloji mübarizə tədbiri 

kimi, trixoqrammadan və biopreparatlardan (hektara 2 kq bitoksibat-

silin (5 litr suya 35 ml) və 1 kq denderobatsilin (1 m
2
-ə 0,5 qram)  

istifadə edilir. 

Zərərvericilərdən torpaqda qidalananlara qarĢı mübarizə növbəli 

əkin, torpağın becərilməsi və səpin qabağı hektara 100 kq dənəvər 

fosfamid (roqor, dimetoat, ditrol, Bi-58) tətbiqidir. ÇıxıĢları zədələ-

yən həĢəratlara qarĢı mübarizə məqsədilə insektisidlərdən istifadə 

olunur. (HXSH-nın qamma-izomeri (50%-li i.t.) 0,8 kq, 50%-li 

polixlorkamfen 3 l/ha, vofatoks 18%-li i. t. (metilparation -50%-li 

k.e.). Yarpaq gəmirən tırtıllara, qalxanburun cücülərə qarĢı əkinlər 

vofatoks (18%-li i.t.) və ya xlorofosla (C4H8Cl3O4P) çilənir (sinonim 

adları Bayer L-13/59, diloks, dilon və s.). 

Çuğundura çuğundur uzunburun böcəyi, mənənələr çox ziyan 

verə bilir. Bu zərərvericilərlə mübarizə üçün onlar müĢahidə edildik-
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də aĢağıdakı maddələrdən biri: 50 faizli metilparation (0,5-1,0 l/ha); 

40 faizli bazudin (2,5 kq/ha); 50 faizli aktellik (2,0 kq/ha) və ya əldə 

olan yeni preparatların biri çilənməlidir. Tarla kəpənəyinin tırtıllarına 

qarĢı da yuxarıdakı insektisidlərdən birini və ya tırtılların kiçik 

yaĢlarında biopreparatlardan bitoksibasillin - (3 kq/ha) və ya ento-

bakterin (3-4 kq/ha miqdarında (10 litr suya 50-100 qram) tətbiq 

oluna bilər.  

ġəkər çuğundurunun əsas zərərvericiləri. ġəkər çuğunduru 

bitkisi zərif və Ģirəli bitki olduğu üçün zərərvericiləri özünə cəlb edir. 

Bu bitki üzərində 120 növ zərərvericiyə təsadüf olunur. Bunların 

əksəriyyəti polifaq (müxtəlif bitkilərlə qidalanan) həĢəratlardır. 

Bununla yanaĢı çuğundur bitkisinin bir sıra xüsusiyyətləĢmiĢ 

zərərvericiləri də vardır. Onlardan geniĢ yayılanları və daha çox zərər 

verənləri çuğundur adi uzunburun böcəyi, çuğundur birəcikləri, 

çuğundur bağacığı və s. göstərmək olar. 

Adi çuğundur uzunburnu (Bothynoderes punctiventris Germ.) 
- Böcəklər (Coleoptera) dəstəsinin uzunburun böcəklər (Curculioni-

dae) fəsiləsinə mənsubdur. 

Yetkin fərdi bozumtul-qonur rəngdədir. Ön qanadları üzərində 

nöqtələrdən ibarət 10 ədəd cərgə zolağı vardır. Uzunluğu 1,2-1,4 sm-

dir. Yumurtası ovalvaridir, sarımtıl ağ rəngdədir. Sürfəsi ağdır, 

ayaqsızdır və qövsvari bükülmüĢdür. Axırıncı yaĢda sürfənin uzun-

luğu 30 mm-ə çata bilir. 

Zərərverici böcək fazasında torpağın üst qatında qıĢlayır. Yazda 

həmin qatda 10-12 
0
C temperatur olduğu zaman onlar qıĢ yuxusun-

dan oyanır və torpağın üst səthinə çıxırlar. Onlar əvvəlcə tərəçiçək-

lilər (Chenopodiaceae) fəsiləsinə mənsub olan bitkilərlə qidalanır, 

sonra isə çuğundur cücərtiləri üzərinə keçirlər. Böcəklər çuğundur 

yarpaqlarının ayəsini və saplaqlarını yeyir, nəticədə cücərtilər məhv 

olur. 

Bir müddətdən sonra diĢi fərdlər yumurta qoymağa baĢlayır. 

Yumurtalar cücərtilərin kökləri ətrafına torpağın üst səthində böcəyin 

xortumu ilə düzəltdiyi çökəkciyə qoyulur. Bir diĢi böcək orta hesabla 

200 ədədə qədər yumurta qoyur. QoyulmuĢ yumurtalardan 7-10 gün 

sonra sürfələr çıxır. Sürfələrin inkiĢafı 2-3 ay çəkir. Bu müddət 



66 

 

ərzində onlar çuğundur kökləri ilə qidalanır, orada çökəkciklər əmələ 

gətirir. Belə zədələnmiĢ bitkilər zəif inkiĢaf edir, bəzən də quruyub 

məhv olur. 

ĠnkiĢafını baĢa çatdırmıĢ sürfələr torpaqda yuva düzəldib orada 

pup halına keçir. Təxminən iki həftədən sonra puplardan böcəklər 

çıxır və oradaca qıĢlamaya gedir. Zərərverici il ərzində bir nəsil verir. 

Mübarizə tədbirləri. 1. Bitkilərin böyümə və inkiĢafları üçün 

əlveriĢli Ģərait yaradan bir sıra aqrotexniki tədbirlər həyata keçiril-

məlidir. 2. Böcəklər təsadüf edilən sahələrə ev quĢları buraxılmalıdır. 

Bu yolla böcəklərin sayı azalmıĢ olur.  3. Torpaqda olan böcəkləri 

məhv etmək üçün səpindən əvvəl torpağa FORS, MKS (t. e. m. 

teflutrin 200q/litr)  pestisidindən hektara 10-15 kiloqram verilməsi 

məsləhət görülür. 4. Vegetasiya dövründə zərərvericilərə qarĢı müba-

rizə məqsədi ilə  5 %-li karate – 0,15 l/ha, karate zeon – 0,15 l/ha, 

dursban – 1,5 l/ha, 2,5%-li desis – 0,4 l/ha preparatlarının emulsiyası 

ilə çiləmə aparmaq olar. 

Çuğundur birəcikləri. Bunlar böcəklər dəstəsinin (Coleoptera), 

yarpaqyeyənlər (Chrysomelidae) fəsiləsinə mənsubdurlar.Çuğundur 

bitkisi üzərində bir neçə növ birəciyə təsadüf edilir. Bunlardan 

qarabaĢaq birəsi və çuğundur birəciyi daha çox zərər verir. 

Birəciklər kiçik 1,5-2,5 mm böyüklükdə böcəklərdir. Bədəni 

tutqun rəngdə, metal parlaqlığına malikdir. Dal ayaqları atlandırıcı 

tipdədir. Birəciklər yetkin halda torpağın üst qatında və bitki qalıqları 

altında qıĢlayır. Yazda böcəklər qıĢlama yerlərindən çıxır, ilk dəfə 

alaq otları ilə qidalanır, sahədə çuğundur cücərtiləri əmələ gəldikdə 

onların üzərinə keçir. Cücərtilərlə qidalanan böcəklər yarpaqda kiçik 

çökəkciklər əmələ gətirir. ġiddətli surətdə zədələnən cücərtilər məhv 

olur. 

Böcəklər bir müddət qidalandıqdan sonra cütləĢmə prosesi gedir 

və diĢi böcəklər bitki kökləri yaxınlığına yumurta qoyur, özləri isə 

yaĢamırlar. QoyulmuĢ yumurtalardan sürfələr çıxır və bitkinin kökü 

ilə qidalanır. ĠnkiĢafını baĢa çatdırmıĢ sürfələr torpaqda pup halına 

keçirlər. 

Yayın ortalarında puplardan yeni nəslin böcəkləri çıxır və 

bitkinin üzərinə daraĢır. Bu dövrdə bitkilər xeyli inkiĢaf etdiyindən 
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bir o qədər də zərər vura bilmirlər. Payızda havaların soyuması ilə 

əlaqədar olaraq böcəklər qıĢlama yerlərinə gedirlər. 

Mübarizə tədbirləri. 1. Aqrotexniki tədbirlər vaxtında yerinə 

yetirilməlidir. 2. Alaq otları müntəzəm olaraq məhv edilməlidir. 3. 

QıĢlamadan çıxan böcəklərə, eləcə də 2-ci nəslin böcəklərinə qarĢı 

mübarizədə 5 %-li karate – 0,15 l/ha, aktellik (актеллик кэ 500 q/l) – 

1,5 l/ha,  2,5%-li desis, sumi-alfa 0,2-0,3 lt/ha preparatlarından isti-

fadə etmək olar. Sürfələrə qarĢı mübarizədə səpindən qabaq FORS, 

MKS preparatından 10-15 kq torpağa verilməlidir. 

Çuğundur bağacığı (Polymerus cognatus F.) – Yarımsərtqa-

nadlılar (Hemiptera) dəstəsinin ot bağacıqları (Miridae) fəsiləsinə 

mənsubdur. Çuğundur bağacığı ala - bəzək rənglidir, uzunluğu 3-5 

mm-dir. Yumurtası ovalvari və sarımtıl rəngdədir. Zərərvericinin 

yumurtaları yonca, unluca, yovĢan bitkiləri gövdəsi daxilinə qoyur. 

Yumurtadan çıxan sürfə çoxillik paxlalılarla qidalanıb inkiĢaf edir. 

ĠnkiĢafını baĢa çatdırmıĢ yetkin fərdlər çuğundur sahələrinə uçurlar. 

Bir müddət çuğundur bitkisi ilə qidalandıqdan sonra diĢi fərdlər 

gövdəyə, yarpaq damarlarına və saplaqlara yumurta qoyur. Yumurta-

dan çıxan sürfə bitkinin hüceyrə Ģirəsini sormaqla qidalanır. 

Zərərvericinin sonrakı nəslinin inkiĢafı əvvəlki nəsildə olduğu kimi-

dir. Ġldə 2-3 nəsil verir. 

Zərərvericinin yetkin və sürfələri qidalanarkən bitki hüceyrə-

lərinə fermentlər buraxır və nəticədə bitki soluxur, yarpaqlar bükülür 

və əksər hallarda cücərti məhv olur. 

Mübarizə tədbirləri. 1. Müntəzəm olaraq bağacığın qıĢladığı 

alaq otları dibdən çalınıb məhv edilməlidir. 2. Kimyəvi mübarizədə 

Актара  ® 25 WG в.г. (t.e.m.tiametoksam 250 q/kq) – 0,3-0,4 kq/ha, 

2,5%-li desis – 0,4 l/ha, sumi-alfa 0,2-0,3 lt/ha preparatlarının emul-

siyası ilə çiləmə aparmaq olar. 

Çuğundur milçəyi (Pegomya betae Curtis). Ġkiqanadlılar 

(Diptera) dəstəsinin çiçək milçəkləri (Anthomyiidae) fəsiləsinə mən-

subdur. Yetkin milçək kül rəngindədir. BaĢı yarım kürəvarıdır. 

Qarıncığı üzərindən uzununa doğru qara zolaq keçir. Milçəyin uzun-

luğu 6-8 mm-dir. Yumurtası ağdır və üzəri çox da hamar deyildir. 

Sürfəsi ayaqsızdır, sarımtıl rəngdədir. Axırıncı nəfəsgahlar 3 deĢik-
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dən ibarətdir. Uzunluğu 7,5 mm-dir. Pupu daha doğrusu, yalançı 

baraması ovalvaridir, axırında nəfəsgah vardır. Rəngi əvvəlcə 

sarımtıl, sonralar isə qırmızı qonur olur. Uzunluğu 4,8-5 mm-dir. 

Çuğundur milçəyinə çuğundur əkilən bütün rayonlarda təsadüf 

edilir. Milçəyi yalançı baramalar içərisində qıĢlayır. Yazda yalançı 

baramalardan uçan milçəklər çuğundur və digər bitkilərin altına 

yumurta qoymağa baĢlayır. Hər bir yarpağa cərgə ilə bir neçə (adətən 

20-yə yaxın) yumurta qoyulur. 2-5 gündən sonra yumurtalardan sürfə 

çıxır, yarpaq daxilinə soxulur və orada qidalanır. Qidalanma 

nəticəsində yarpağın üst qabığı qovuq halında ĢiĢir. Həmin qovuq 

daxilində sürfə və onun ifrazatı aydın seçilir. ZədələnmiĢ yarpaq 

soluxur, saralır və məhv olur. 

Sürfənin inkiĢafı təxminən üç həftəyə baĢa çatır. Bu dövrdə o, iki 

qabıq dəyiĢir və sonra yalançı barama halına keçir. Barama halına 

keçmə yarpaq daxilində və torpaqda olur. Milçəyin bir nəslinin 

inkiĢafı təxminən 6-7 həftəyə baĢa çatır və il ərzində 3-4 nəsil verir.  

Çuğundur milçəyinə qarĢı mübarizə. 1. Alaq otları məhv 

edilməli və dondurma Ģumu aparılmalı. 2. Kimyəvi mübarizədə 

Актара ® 25 WG в.г. – 0,3-0,4 kq/ha, sumi-alfa 0,2-0,3 lt/ha 

preparatlarından istifadə etmək olar.  

 

ġəkər  çuğundurunun xəstəlikləri və  onlara  qarĢı  mübarizə 

tədbirləri  

ġəkər çuğunduru  aqrosenozlarında ilbəil fitosanitar vəziyyət 

gərginləĢir, zərərli növlərin miqrasiyası güclənir, əvvəlki illərdə əhə-

miyyət kəsb etməyən növlər yayılması və zərərinə görə irəliyə 

keçirlər. Nəticədə məhsuldarlıq azalır, istehsal edilən məhsulun key-

fiyyəti pisləĢir. 

Bu gün Ģəkər çuğunduru plantasiyalarında baĢ verən anormal 

halların ən baĢlıca səbəblərindən biri məhz növbəli əkin dövriy-

yəsinin unudulmasıdır. Dünyanın bütün kənd təsərrüfatı sistemlə-

rində növbəli əkin bitkilərin, o cümlədən Ģəkər çuğundurunun xəstə-

liklərdən qorunmasında ən əhəmiyyətli aqrotexniki tədbirlərdən biri 

kimi qəbul edirlər. O patogenin miqdarını torpaqda aĢağı salmağa 
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kömək edir. Çünki bəzi xəstəlik törədicilərin qıĢlama orqanları düĢ-

dükləri yerdə 3-4 il müddətində həyatilik qabiliyyətini saxlayır. 

Çuğundur bitkisinin mikobiotası zəngindir, burada kifayət qədər 

parazit növlər (göbələklər, bakteriyalar, viruslar və s.) Ģəraitdən asılı 

olaraq mütəmadi inkiĢaf edir, simptomlar əmələ gətirir, yeni inku-

basiyalar verir, bəzən dinamik yayılma ilə səciyyələnir.   

ġəkər çuğundurunun mikobiotasında yalançı unlu Ģeh və ya 

peronosporoz, unlu Ģeh, serkosporoz, fomoz və ya zonal ləkəlik, 

alternarioz xəstəlikləri də baĢlıca yer tutur və onların əkin 

sahələrində yayılması artan tendensiya üzrə davam edir.    

ġəkər çuğundurunda kök yeyən xəstəliyi. ġəkər çuğundurunda  

kökyeyən və kök çürümələri xəstəliklərinin törədiciləri torpaqda 

asanlıqla 4-5 il müddətində saxlanır və inkiĢafları üçün əlveriĢli 

Ģərait yarandıqda bərpa olunur, zərər vurmaqda davam edirlər. ġəkər 

çuğunduru ilə bağlı növbəli əkinlərdə qətiyyən onun törədiciləri 

yoluxa bilən bitkilərin sxemə daxil edilməsinə yol verilməməlidir. 

BaĢqa bir problem sələf bitkisinin seçilməsi ilə bağlıdır. Bu 

Ģəkər çuğunduru cücərtilərinin Rhizoctonia  solani, Pythiumdebaria-

num, Fusarium  sp. göbələkləri ilə sirayətlənməsinə Ģərait yaradır.  

Torpaqda yaĢayan fitopatogen göbələklərin miqdarını azaltmaq 

üçün növbəli əkin dövriyyəsinə rizosferinə mikrob antoqonistlər 

toplaya bilən bitkilər daxil edilməlidir. Onlar çox səmərəli Ģəkildə 

torpağı müxtəlif infeksiyalardan təmizləyirlər. Ağ xardal, çovdar 

bitkiləri məhz belə qrupa daxildirlər. Xəstəliyin təsirindən məhsul 

itkisi 40-50% bəzən daha çox olur. Xəsətəliyin qarĢısını almaq üçün 

kompleks aqrotexniki tədbirlərin tətbiqi, alaq otlarının məhv edil-

məsi, səpindən əvvəl derozal 10 l/t, TMTD 10 /t, taçiqaren 2,0-2,5 

t/ha və s. müvafiq toxum dərmanları ilə dərmanlanmalıdır. 

ġəkər çuğundurunda unlu  Ģeh xəstəliyi (Erysiphecommunis 

f. betae). Unlu Ģeh – Ģəkər çuğundurunun zərərli xəstəliyidir. Onunla 

yoluxmuĢ bitkilərdə normal həyat fəaliyyəti pozulur. Xəstəliyin ilkin 

simptomları ilin meteoroloji Ģəraitindən asılı olaraq may ayının sonu, 

iyun-iyul aylarında, müĢahidə olunur.  Sentyabr ayında sərin hava-

ların düĢməsi ilə əlaqədar xəstəlik intensiv inkiĢaf edir. 
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ġək.4.ġəkər çuğundurunda kökyeyən xəstəliyi 
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ġək. 5. ġəkər çuğundurunda unlu Ģeh xəstəliyi 
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Xəstəlik bitkinin birinci və ikinci il bütün yerüstü orqanlarında 

(yarpaq, gövdə, çuğundur yumaqları) ağ, bozumtul - ağ rəngli   örtü-

yün əmələ gəlməsidir. Bu ləkə bitkinin sirayətlənmiĢ orqanlarında 

səpilmiĢ ağ unlu örtük təsiri  bağıĢlayır. 

  Unlu Ģeh xəstəliyinin inkiĢafının xarakterik xüsusiyyəti onun 

tez bir zamanda yayılmasıdır. Xəstəliyin ilkin simptomları quru və 

isti havada tək-tək yarpaqlarda əmələ gəldikdən bir neçə gün sonra 

plantasiyada bitkilərin əksəriyyəti sirayətlənmiĢ vəziyyətdə olur. 

Xəstəlik 70-90% nisbi rütubətdə, quru  və isti  hava (havanın  

gündəlik orta temperaturu 20-25-34-35 
0
C) intensiv inkiĢaf edir. 

ġəkər çuğunduru bitkisində unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisi kleysto-

tesilərlə torpağın səthinə tökülmüĢ yoluxan bitki qalıqlarında, anaclıq 

çuğundurun baĢcıqlarında, habelə çuğundurun toxum yumaqlarında 

qıĢlayır. Xəstəlik bitkini unlu Ģehlə yüksək dərəcədə yoluxur və 

yoluxma nəticəsində məhsulun və Ģəkərliliyin əhəmiyyətli dərəcədə 

azalması qeydə alınır.  

Xəstəliyin ilkin infeksiyasının inkiĢafı əhəmiyyətli dərəcədə 

hava Ģəraitindən asılıdır. Soyuq hava və yağıĢlar xəstəliyin inkiĢafını 

ləngidir. 

Xəstəliyə qarĢı aqrotexniki tədbirlər tətbiq edilməli, davamlı 

sortlar əkilməli, fungisidlərlə  çiləmələr aprılmalıdır. Xəstəliyin ilkin 

simptomları müĢahidə olunan zaman  alto super (0,5-0,75 l/ha), sor 

(0,75 l/ha), reksdyo (0,4-0,6 l/ha) və s. fungisidlərlə çiləmələr apar-

maq lazımdır. ĠĢçi məhlulun məsarifi 300-400 l/ha. dır 

ġəkər çuğundurunda serkosporoz xəstəliyi (Cercospora  beti-

cola Sacc.) Serkosporoz xəstəliyi ilə çuğundur bitkisinin yarpaqları 

yoluxur. Xəstəliyin ilkin simptomları iyulun ortaları, bəzən avqust 

ayının əvvəllərində əmələ gəlir və vegetasiyanın sonuna qədər 

inkiĢaf davam edir. Kökümeyvə almaq məqsədilə becərilən planta-

siyalarda yaĢlı yarpaqlarda həlqəvi, Ģəffaf-qonur, adətən 2-3 mm 

diametrli, qırmızıya bənzər və ya qonurtəhər haĢiyəli ləkələr əmələ 

gəlir. YaĢlı, artıq ölgünləĢmiĢ yarpaqlarda ləkələr çox sıx və iridir, 

onların diametri   10-15 mm-dən çox olur, ləkələr isə aydın olmayan 

haĢiyəli, dağınıq, Ģəffaf-qonur rənglidir. Daha cavan yarpaqlarda  
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ġək.6. ġəkər çuğundurunda serkosporoz xəstəliyi 
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Cercospora  beticola göbələyinin əmələ gətirdiyi ləkələr çox 

kiçikdir, bəzən onların diametri 0,5-0,8 mm ölçüdə qeydə alınır. 

Məhsul toplanıĢı dövrü payıza yaxın belə ləkələr qara nöqtə Ģəklində 

müĢahidə olunur. Serkosporoz xəstəliyinin törədicisi Cercospora  

beticola  göbələyi qıĢ dövründə məhv olmuĢ yarpaq və saplaqlarda 

qalın tünd rəngli hiflər formasında saxlanılır. 

Göbələk geniĢ temperatur həddində 5
0
-dən 35 

0
C-yəqədər 

(optimal 19-30 
0
C) olmaqla və 70%-dən yuxarı  nisbi rütubətdə 

inkiĢaf  edir.  Tədqiqatlar göstərir ki, göbələk Ģəraitdən asılı olaraq 

həyatilik qabiliyyətini 1-2 ay müddətində saxlayır. 

 ġəkər çuğundurunun serkosporozu kifayət qədər ziyanlı xəstə-

likdir. Xəstəlik nəticəsində kökümeyvələrin böyüməsi kəskin Ģəkildə 

azalır,  məhsuldarlıq 50% və daha çox aĢağı düĢür, vahid sahədən 

Ģəkər alınması 60-70% azalır. Aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, 

sağlam bitkilərdən alınan kökümeyvələrin kütləsi  xəstələrə nisbətən 

2 dəfə böyük olur.  

Serkosporoz xəstəliyinə qarĢı mübarizə məqsədilə, xəstəlik mü-

Ģahidə edildikdə sahəyə aĢağıdakı preparatların biri – 1 %-li bordo 

mayesi (6 kq/ha) və unlu Ģehə qarĢı 1 %-li kolloid kükürd suspen-

ziyası (4-6 kq/ha) çilənməli və ya döyülmüĢ kükürd çiçəyindən hek-

tara 12-15 kq tozlanmalıdır və yaxud  bitkinin yarpaqları kontakt 

təsirli mis tərkibli preparatlarla (misxlorid, kuprozan (xometsin) 

(65%-li misxloridlə 15%-li sinebin qarıĢığı) 2,6 kq/ha) 2-3 dəfə və ya 

sistem təsirli funqisidlərlə (benlat, fundazol və ya aqrosil (50%-li i.t., 

t.e.m. benomil (C14H18N4O3) və s.) 1-2 dəfə çilənməlidir.  

Xəstəliyə  qarĢı yüksək aqrotexniki tədbirlərlə yanaĢı davamlı 

sortların əkilməsi, fungisidlərin tətbiqi lazımdır. Vegetasiya dövrü 

xəstəliyin ilkin əlamətləri müĢahidə olunduqda alto super (0,5 l/ha), 

fundazol (0,6 l/ha), skor (0,75 l/ha) və s. fungisidlərlə çiləmələr 

aparmaq lazımdır.  

ġəkər çuğundurunda yalançı unlu Ģeh və ya peronosporoz 

xəstəliyi (Peronospora  schachtii  Fuck.). Yaz ayları, xüsusilə may 

və iyun ayının birinci dekadası yağıĢlar və yüksək rütubətlə müĢayiət 

olunursa, onda Ģəkər çuğunduru plantasiyalarında yalançı unlu Ģeh və 

ya peronosporoz xəstəliyini inkiĢaf edərək sahələri sirayətləndirir.   
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Yalançı unlu Ģeh, xüsusilə kökümeyvə almaq üçün becərilən 

birinci il bitkiləri üçün təhlükəlidir. Xəstəliyin simptomları əsasən 

cavan yerüstü orqanlarda əmələ gəlir, vegetasiyanın əvvəllərində ən 

cavan yarpaqlar sirayətlənirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġək.7. ġəkər çuğundurunda yalançı unlu 

Ģeh və ya peronosporoz xəstəliyi 
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Yalançı unlu Ģehlə yoluxmuĢ çuğundur yarpaqları ətrafları 

boyunca qıvrılır, qalınlaĢır və solğunlaĢır. Belə yarpaqlar sağlamlara 

nisbətən kövrəkdir və ətraf mühitdə yağıntılar çox olduqda yarpağın 

alt tərəfində törədiciyə məxsus boz-bənövĢəyi örtük inkiĢaf edir. Bu 

peronosporozun xarakterik diaqnostik əlamətidir. Göbələk 8-30 
0
Ctemperaturhəddində (optimal 15-17

0
C) və 70%-dən yuxarı  nisbi  

rütubətdə  intensiv inkiĢaf  edir. 

Xəstəliyə qarĢı yüksək aqrotexnikanın tətbiqi, davamlı sortların 

əkilməsi əsas Ģərtdir. Bunlarla yanaĢı toxumlar səpinqabağı dərman-

lanmalı, əkinlərdə xəstəliyin  ilkin  simptomları  göründükdə  

müvafiq fungisidlərlə çiləmələr aparmalıdır. Amistar ekstra 250 (0,5-

0,75 l/ha), akrobat MS (2 kq/ha), ridomilqold MS (2 kq/ha), kvadris 

(1,5-1,75 l/ha) kimi preparatlar  xəstəliklə mübarizədə  yüksək  

bioloji səmərəliliyi  təmin  edir.   

Çuğundurun  zonal  ləkəlilik  və  ya  fomoz xəstəliyi (Phoma 

beta A. B. Frank). Xəstəlik çuğundur bitkisinin vegetasiya dövrünün  

ikinci  yarısında  əmələ  gəlir. Bitkinin alt yarpaqlarında  həlqəvi,  sa-

rı-Ģəffaf, qonur, nekrotik 3-5 mm  diametrdə ləkələr  formalaĢır. 

Ləkələr  tədricən  böyüyür, birləĢərək  daha  iri  ləkələr  əmələ  

gətirir. Bu  zaman  ləkənin  mərkəzindən  nekrotik toxuma hissəsi 

düĢür. Yarpaqlar quruyur. Daha sonra  ləkələrdə kiçik qara  nöqtələr 

- piknidlər  meydana  çıxır.  

Yarpaq saplaqlarında, toxumluqların  gövdəsində, çiçək daĢıyan  

zoğlarda  qonur, uzunsov ləkələr nekroz formasında zühur edir, eyni  

zamanda onlarında səthində  piknidlər əmələ gəlir. Göbələk həmçinin 

çiçək yanlığını, ləçəkləri  və toxum yumaqlarını da yoluxdurur. 

Dərin Ģumun aparılması, tarlanın  bitki  qalıqlarından  təmizlən-

məsi, növbəli  əkinin tətbiqi, optimal  səpin müddəti, toxumların 

dərmanlanması, əkinlərin fungisidlərlə çilənməsi xəstəliyin qarĢısını 

almaq üçün əsas tədbirlərdir. Serkosporoz xəstəliyi ilə mübarizədə  

tətbiq  edilən  fungisidlər  fomoz  xəstəliyinin də inkiĢafının  qarĢı-

sını  alır. Bitkidə  xəsətəliyin ilkin əlamətləri müĢahidə olunduqda  

alto super (0,5 l/ha), fundazol (0,6 l/ha),  skor (0,75 l/ha) və s. 

fungisidlərlə çiləmələr aparmaq lazımdır. 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkər  çuğundurunda  alternarioz – Alternaria  alternata 

(Fr.) Keissi. ġəkər çuğunduru  sahələrində  yarpaqların  alternarioz  

xəstəliyi  yağıĢlardan  sonra  yayın  II  yarısında  əmələ gəlir Göbələk  

bitkinin  yaĢlı  və  kənar  yarpaqlarını  qara ləkələr Ģəklində  yolux-

durur. Alternariozla  sirayətlənmə  yarpağın  kənarından baĢlayır  və  

ortaya  doğru  yayılır. Bəzən xəstəlik iyulun sonu avqustun əvvəl-

lərində II  yarus  yarpaqlarında  qonur  ləkələr  formasında  əmələ 

gəlir. Güclü yoluxma zamanı ləkələr birləĢir  və yarpaq  səthində  

geniĢ  nekrozlu  zonalar  əmələ   gəlir.  Yüksək rütubət (90-100%) və 

havanın gündəlik orta temperaturunun 24-28 
0
C həddində olması 

xəstəliyin inkiĢafına müsbət təsir edir. 

Göbələk  mitsel və konidi Ģəklində xəstəliklə yoluxmuĢ bitki 

qalıqlarında və toxumlarda saxlanılır. 

Alternariozla mübarizədə  unlu Ģeh və serkosporoz   xəstəlik-

lərinə qarĢı  tətbiq olunana fungisidlər   yüksək bioloji səmərəliliyi 

təmin edir. 

ġək. 8. ġəkər çuğundurunda zonal  ləkəlilik  və  
ya  fomoz xəstəliyi 
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ġəkər  çuğundurunda  pas xəstəliyi - Uromyces betae  (Pers.) 

Lev. Xəstəliklə birinci və ikinci il bitkilər  (toxumluqlar) sirayət-

lənirlər. Xəstəlik may ayının  sonu  iyun  ayının  əvvəllərində  cavan  

çuğundur  yarpaqlarında müĢahidə olunur. Bu  zaman  xəstəliyə  əsa-

sən rozetin alt yarpaqları tutulur. Yarpaqların səthində  əvvəlcə   na-

rıncı  dəyirmi, bəzən  düzgün  olmayan  formalı, 2-6  və daha  iri  

millimetrli  qabarıq ləkələr  əmələ gəlir. 

 

Ġyun ayından baĢlayaraq  vegetasiyanın  sonuna qədər  birinci  

və  ikinci  il  bitkilərinin  müxtəlif hissələrində kiçik, sarıtəhər-qonur 

yastıcıq formasında pas xəstəliyinin yay mərhələsi inkiĢaf edir. Onlar 

yarpaqlarda, yarpaq saplağında, II il bitkilərinin gövdələrində, çuğu-

ndur toxumlarının yumaqcıqlarında tək-tək  və ya  qrup ilə konsen-

trik həlqə Ģəklində  düzülürlər. Yastıcıqların  miqdarı çoxaldıqca yar-

paqların ayrı-ayrı  hissələri ölüĢkəyir  və ya xəstəlikdən bütün yarpaq  

səthi quruyur. Ġsti  və  rütubətli  hava  xəstəliyin  güclü  inkiĢafına   

təkan  verir. 

 ġək.9. ġəkər çuğunduru yarpaqlarında  alternarioz 
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Pas xəstəliyi ilə mübarizədə  aqrotexniki tədbirlər kompleksinə,  

növbəli əkin sisteminə əməl edilməsi bitkilərin xəstəliyə qarĢı da-

vamlığını  artırır. Toxumluq  və əmtəə  əhəmiyyətli sahələr arasında 

izolyasiya (ən azı 1000 m) məsafəsi  qoyulmalıdır.  Vegetasiya 

müddəti xəstəliyin əlamətləri müĢahidə olunarsa  abakus (1,5l/ha), 

alto super (0,5 l/ha), amistar ekstra 280 (0,5-0,75l\ha) və s. Fungisid-

lərlə çiləmə aparmaq lazımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Çuğundur kökümeyvələrində bakterial  xərçəng (Agrobac-

terium Tumefaciens (E.F.Sm. et Town.). Xəstəlik zamanı kökü-

meyvənin səthində ĢiĢ, fır əmələ gəlir. ġiĢlər dəyirmi formalı, kələ-

kötür səthli, yaxĢı inkiĢaf etmiĢ qabıq  toxumalıdır. Onlar tünd-boz  

və ya qonur təhər rənglidir. ġiĢ toxumasından kəsik  etdikdə ağ  rəng-

lidir.  

Xəstə xərçəng ĢiĢləri olan kökümeyvələr patogen mikroorqa-

nizmlərə qarĢı zəif davamlı olduğundan  saxlama zamanı  asanlıqla 

çürüyürlər. Xəstəlik törədicinin inkiĢafı  üçün  optimal  temperatur 

25-28 
0
C-dir. 

ġək. 10. ġəkər  çuğundurunda  pas  xəstəliyi 
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Kökümeyvələrdə xərçəng tipli ĢiĢlərə  nadir  hallarda  rast  gəlin-

diyindən  iqtisadi  əhəmiyyət  kəsb  etmir. Xəstəliyin qarĢısını almaq 

məqsədi ilə davamlı aqrotexniki  tədbirlər  kompleksinə   əməl  edil-

məlidir. 

 

ġəkər  çuğundurunda virus  xəstəlikləri 

Sarılıq - Beta virus 4 (Roland et Guanyer) Smith. Bəzi 

çuğundur becərilən bölgələrdə  çox təhlükəli  xəstəliklərdəndir.  

Ədəbiyyat məlumatlarına görə sarılıq xəstəliyinin təsirindən  

kökümeyvələrin itkisi 50-65%, toxum məhsulu 40% və daha artıq 

olur. Birinci il becərilən bitkiləri və toxumları yoluxdurur. Xəstəliyin 

əlamətləri nisbətən yaĢlı yarpaqlarda müĢahidə edilir. Yarpaqlar 

saralır, təpə hissədən baĢlayaraq aĢağıya doğru yönəlir. Belə orqanlar 

ġək.11. ġəkər çuğunduru  kökümeyvələrində  bakterial   xərçəng   
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cırtdanlaĢır, onların damarları büzüĢür. Toxumlarda saralma və 

nekroz daha kəskin ifadə olunur.  

Sarılıq virusunun daĢıyıcıları  müxtəlif növ mənənələridir. Ġnfek-

siya mənbəyi əsasən alaq (sirkən, zəncirotu və s.) otlarıdır.  

ġəkər çuğundurunda mozaika - Sombanemosaic virus (virus mo-

zaikası). Xəstəlik yarpaqlarda  ala- bəzəklik Ģəklində əmələ gəlir. 

Zaman keçdikcə yarpaqlardakı açıq ləkələri tünd ləkələr əvəz edir. 

Belə ləkələrin ölçüləri müxtəlif olur, yarpaqlar qırıĢıqlı forma alır. 

Toxumluq bitkilərdə xəstəlik əmələ gələrsə toxumlar da yoluxur.  

Əkinlərdə sağlam toxumlardan və kökümeyvələrdən istifadə, 

alaq otları və daĢıyıcı həĢəratlara qarĢı mübarizə əsas tədbirlər siste-

midir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġək.12. ġəkər çuğundurunun susuzluqdan stressə 

düĢməsi 
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ġək. 13. ġəkər  çuğundurunda  kök çürüməsi 
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ġək. 14. ġəkər  çuğunduru yarpaqlarında ləkəlilik xəstəliyi 
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Məhsul  yığımı 

 

ġəkər çuğundurunda Ģəkər toplanması havanın orta sutkalıq 

temperaturu 6-8 
0
C-yə enənə qədər davam edir. Respublikamızda 

belə temperatur noyabr ayının birinci yarısında müĢahidə olunur. 

Ona görə də Ģəkər çuğundurunun yığımına oktyabr ayının sonunda 

baĢlanmalı və noyabr ayının 10-una kimi baĢa çatdırılmalıdır. Vege-

tasiyanın sonuna yaxın yarpaqlardakı qida maddələri kökümeyvəyə 

axır və yarpaqlar tədricən saralıb quruyur. Yığım texniki yetiĢkənlik 

dövründə, yəni kökümeyvələrdə Ģəkər faizi ilə əlaqədar aparılır. Əgər 

tarlada yaĢıl yarpaqlı massivlər olarsa yığımı gecikdirmək lazımdır.  

Məhsul üçcərgəli kombaynla CKEM-3 və ya  altıcərgəli ВМ-6А, 

КС-6, РКС-6 markalı kombaynla yığılır. Kombayn çuğunduru çıxa-

rıb silkələyərək torpağını tökür, yarpaqlarını kökdən ayırıb hər birisi-

ni ayrılıqda xırda tığlara yığır. 

ġəkər çuğunduru məhsulunun optimal yığımının müddəti bioloji 

ilin gətirməsi, təĢkilatı və texniki iqtisadi amillərə əsasən müəyyən-

ləĢdirilir. Ġstənilən təsərrüfat üçün yığım qrafiki, məhsulun məntəqə 

və Ģəkər zavodlarına daĢınması cədvəli əvvəlcədən tərtib edilir. Məh-

sul yığımı çuğundur istehsalının məsuliyyətli mərhələsi olduğundan 

və zavod üçün məhsulun toplanmasında bütün texnoloji əməliyyat-

ların əməlli-baĢlı dəqiqləĢdirilməsi tələb olunur. ġəkər çuğunduru 

məhsulunu qısa müddətdə və itkisiz toplamaqdan ötrü hər bir təsər-

rüfat yüksək məhsuldar, yeni texnika ilə yükləyib boĢaldan texniki 

vasitələrlə, xüsusi nəqliyyat növləri ilə optimal təchiz olunmalıdır. 

Belə zəmində Ģəkər çuğundurundan maksimum kök məhsuldarlığı və 

Ģəkər almağa Ģərait yaranır. ġəkər emalı zavodlarının fasiləsiz iĢlə-

məsini təmin etmək üçün Sentyabr ayında çuğundurun yığımı ciddi 

qrafiklə aparılır. Bu qrafikə görə gündəlik yığım norması zavodun 3-

4 günlük məhsuldarlığından artıq olmamalıdır. 

Sənaye texnologiyası hər bir mütərəqqi üsulla: axım, bir yerə 

yığıb töküb sonra zavoda daĢıma (ikifazalı yığım) və ya axım - mən-

təqələr - tökmə üsulları ilə yerinə yetirilir.  

Axım üsulundakı yığımda kökümeyvə və onun Ģaxları (yarpaq-

ları) yığım maĢınının gediĢi ilə birbaĢa nəqliyyata tökülür, sonra 
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qəbul məntəqəsinə daĢınır, Ģaxlar silos xəndəklərinə doldurulur və ya 

qüllələrə vurulur. 

İkifazalı yığımda isə kökümeyvə yığım maĢınından nəqliyyat 

vasitələrinə boĢaldılır (əksəriyyəti özü-özünə boĢaldan traktor 

yedəkləri olur) və məhsulu yığılan tarla daxilində müvəqqəti saxlama 

mərkəzinə aparılıb tökülür. Bundan sonra nəqliyyat vasitələri əsas 

yığımdan azad olduqca həmin məhsul çuğundur yükləyən texniki 

vasitələrin köməyi ilə yedəklərə yüklənir və çuğundur qəbulu 

məntəqələrinə daĢınır. 

Axım-məntəqələr-tökmə üsulunda isə əvvəl təsvir etdiyimiz iki 

yığım üsulu əlaqələndirilir. Yəni yığılan kökümeyvənin bir hissəsi 

nəqliyyat vasitələrilə bilavasitə qəbul məntəqələrinə təhvil verilir; 

digər məhsul hissəsi isə tarlada müvəqqəti tığ kimi tökülür, buradan 

isə nəqliyyata yüklənərək qəbul məntəqəsinə daĢınır. 

Yığımın hansı üsulla təĢkili nəqliyyat vasitəsinin olması və da-

Ģınma məsafəsinin yaxın-uzaqlığından asılıdır. Axım, yığım üsulun-

da məhsulu daĢıyan nəqliyyat vasitəsinin azlığı, yığım texnikasının 

boĢ dayanmalarına səbəb ola bilər. Bu hal həmin üsulun nöqsanıdır. 

Ancaq iki fazalı yığımda - yığıb boĢaldıb, sonra yükləyib daĢımada 

yığım texnikasının iĢi məhsulu nəql edən vasitələrin iĢindən asılı 

olmalıdır. 

Çuğundur  istehsal texnologiyasında bitkilərin tarla boyunca nor-

mal sıxlığına, cərgələrin tam düzxətliyinə, əkinlərin alaqsızlığına, yı-

ğım texnikasının yaxĢı hazırlığına və nizamlanmasına nail olduqda 

yığılan məhsul əlavə təmizləmə tələb etmir və onu birbaĢa məntəqə-

yə təhvil vermək mümkündür. 

Bu əməliyyatlar içərisində tarlanın yığıma hazırlanması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Yığımdan qabaq iri alaqlar və çiçəkləmiĢ çu-

ğundurlar tarladan kənarlaĢdırılmalıdır. Sonra tarla küzlərə ayrılır, 

birinci olaraq dönmə zolaqları və küzlər arası gediĢ sahələrinin məh-

sulu yığılır. 

Anac çuğundur və köçürmə kökümeyvələrin yetiĢdirilməsi. Mi-

nimum əl əməyi tələb edən məhsulun yetiĢdirilməsində keyfiyyətli 

toxum materialının əhəmiyyəti əvəz edilməzdir. Belə ki, toxum mü-

hüm cins xüsusiyyət-lərlə xarakterizə edilməklə, yüksək səpin key-
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fiyyətinə malik olmalıdır. Bundan baĢqa, bir cücərtili çuğundur sort 

və hibridləri yuxarıdakı xüsusiyyətlərdən baĢqa yüksək dərəcəli bir 

toxumluqla seçilməlidir. 

Тoxumluq Ģəkər çuğundurunu Ģitillikdən çıxarıb, tarlaya köçür-

mə üsulu ilə yetirmək, səpin materialının keyfiyyəti və istehsal üçün 

nəzərdə tutulan Ģəkər çuğundurunun məhsuldarlığı, anac çuğundurun 

və toxumluq sahələrdə həyata keçirilən aqrotexnikanın səviyyəsindən 

asılıdır. Anac çuğundurun aqrotexnikası istehsal olunan Ģəkər çuğun-

durunkuna yaxındır. 

Anaç çuğundur üçün ən yaxĢı sələf payızlıq buğda hesab edilir. 

Su ilə yaxĢı təchiz olunmuĢ rayonlara belə bitki növbələĢməsi tətbiq 

olunur: çoxillik otlar-payızlıq buğda; təmiz və ya məĢğul herik- pa-

yızlıq buğda. 

Xəstəlik və ziyanvericilərin geniĢ yayılmasının qarĢısını almaq 

üçün çuğundur əkinləri keçən ilki Ģitilliklər  və  sirayətlənmiĢ digər 

sahələrə yaxın yerləĢdirilməməlidir. 

Anac çuğundur əkinlərinin gübrələnməsi sənayelik çuğundurda 

olduğu kimidir. Anaç çuğundur beçərilməsində də sənayelik məhsul 

becərmədə olduğu kimi torpağın əsas və səpinqabağı beçərmə key-

fiyyəti və müddətlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Anac çuğundur yetiĢ-

dirməkdə səpin üçün aĢağıdakı çüçərmə qabiliyyətinə malik toxum-

lardan istifadə edilir: superelitlər -98%-dən az, elit 90%-dən az olma-

maq Ģərtilə və 5,5- 3,75 mm aprobasiyalı toxumlar. Тoxum müasir 

toxum dərmanlarından biri ilə (4-6 kq/ton hesabı ilə)  dərmanlanır. 

Тorpağın 8-10 sm dərinliyində temperatur 5-7 
0
C-yə qalxdıqda 

səpinə baĢlayırlar. Cənub ryonlarında bu müddət Mart ayının üçünçü 

ongünlüyünə, çuğundurçuluq bölgələrində isə Mayın birinçi ogün-

lüyünə təsadüf edir. 

Anaç çuğundur yetiĢdirməkdə sıx yuva üsulu ilə səpinə daha çox 

üstünlük verilir. Sənayelik çuğundura nisbətən burada səpin norması 

bir qədər artırılır. Səpin norması toxum keyfiyyətindən, səpin üsu-

lundan və digər Ģərtlərdən asılı olaraq, 1 paqon metrə 18-20 toxum-

dan 30-35 toxuma qədər dəyiĢə bilər. Тoxumun iriliyindən asılı 

olaraq, səpin dərinliyi 4-6 sm götürülür. 
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Anac çuğundurun bitki sıxlığı sənayelik əkinlərə nisbətən xeyli 

artıq olmalıdır. Bu hal yetiĢdirmə Ģəraitindən, ilk növbədə su ilə 

təminatdan asılıdır. Burada bitki sıxlığı hər hektarda 120- 140 min 

ədəd bitki həddində dəyiĢilir. Su ilə yaxĢı təmin edilən rayonlarda hər 

hektarda saxlanılan bitki sıxlığı 160-180 min ədədə çatarsa, bitkilərin 

iĢıqla təmin olunması zəifləyər, hər hektardan alınan anaçlıq üçün 

yararlı kökümeyvənin miqdarı azalar. 

Anac çuğundur yetiĢdirilməsində əl əməyini ixtisara salmaq 

məqsədilə çüçərtilərin seyrəldilməsində dəstə-dəstə seyrəltmə və ya 

buketləmə tətbiq olunur. 

Anaç Ģəkər çuğunduru əkinlərinə sonrakı qulluqiĢləri sənayelik 

əkinlərdə olduğu kimidir. Burada da alaq və ziyanvericilərlə mübari-

zəyə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. 

Anac Ģəkər çuğunduru məhsulunun yığımına kökümeyvələrin 

bioloji yetiĢmə dövründə baĢlayırlar. Həmin müddət, adətən, orta 

sutkalıq temperatur 6- 8 
0
C-yə çatdığı dövrə təsadüf edir. ġaxlar və 

yarpaqları yığmaq üçün БМ-6 və КИР-1,5 markalı, kökümeyvəni 

qazıyıb çıxartmaq üçün isə РКС-6 markalı maĢınlardan istifadə 

olunur. 

Kökümeyvələr yığıldıqdan sonra gələcəkdə toxumluq tarla ola-

caq sahəyə yaxın xəndəklərə saxlanca qoyulur. Xəndəklər dərininə 

60-80 sm, eninə 80-90 sm qazılır, uzunu isə istənilən qədər olur. 

Kökümeyvələr saxlanca qoyulmazdan əvvəl sortlaĢdırılır: xəstə və 

mexaniki zədə almıĢ, ölüĢgəmiĢ, qeyri-normal, forma və rənginə görə 

tipik - səciyyəvi olmayan kökümeyvələr çıxdaĢ edilir. Sağlam kökü-

meyvələr, üzərinə torpaq tökmədən xəndəyə doldurulur. Kökümey-

vənin sortlaĢdırılması, təmizlənib xəndəyə yığılmasında əl əməyini 

azaltmaq məqsədilə MSK-5 markalı mexanikləĢdirilmiĢ xətdən isti-

fadə etmək tövsiyə olunur. 

Тoxumluq çuğundur beçərildikdə üzvi və mədən gübrələri geniĢ 

tətbiq edilməlidir. Çuğundurun sələfi altına hər hektara 30-40 ton 

hesabı ilə, peyin verilir. Bilavasitə əsas Ģum altına hər hektara N 140-

170 kq, P 160-185 kq, K 135-180 kq hesabı ilə mədən gübrəsi 

məsləhət görülür. Çuğundur bitkisi əkilən sahənin səpinqabağı becə-
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rilməsi  malalamadan, düzləmədən, 16-18 sm dərinlikdə kultivasiya 

aparmaqdan, sonra yenidən malalamaqdan ibarətdir. 

ġitil edilmiĢ sahələrdə alaqlara qarĢı mübarizə sənayelik və anac 

materialı məqsədilə becərilən çuğundurda olduğu kimidir. 

Kökümeyvələrinin tarlaya köçürülüb, basdırılması mümkün qə-

dər faraĢ müddətdə olmalıdır. Əksər Ģəkər çuğunduru bölgələrində 

həmin müddət yaz iĢləri baĢlanğıcının birinci  həftəsinə təsadüf edir. 

Basdırmaq üçün seçilən kökümeyvələr xəndəkdən basdırılan gün və 

ya 1-2 gün əvvəl çıxarılır. 

Anac kökümeyvələr, onların iriliyi və torpağın nəmliklə təmin 

olunma dərəçəsinə görə 70 x 70, 70 x 60, 70 x 55, 70 x 45 sm sxem-

ləri üzrə basdırılır. 

Basdırmalara qulluq iĢləri malalama əməliyyatı ilə baĢlayır. Son-

rakı beçərmə iĢləri: cücərtilərin malalanması, malalama zamanı dartı-

lıb-çıxarılmıĢ kökümeyvələrin təkrar yerinə basdırılması, çərgələra-

rası beçərmələr, bununla düzgün əlaqələndirilən gübrələmələrdən 

(yemləmələrdən) ibarətdir. Cərgələrarası torpağın birinçi yumĢaldıl-

ması 10-12 sm dərinlikdə, növbəti becərmələrin dərinliyi isə hər dəfə 

2-3 sm dayaz olması tövsiyə edilir. Birinçi və ikinci çərgələrarası be-

cərmədə azot, fosfor gübrələri uyğunlaĢdırılıb birgə verilir. 

Тoxum məhsulunu və onun keyfiyyətini artırmaq məqsədilə süni 

tozlama, bitkilərin çiçək nöqtəsini qırıb-qoparmaq əməliyyatı həyata 

keçirilir. Kimyəvi qırıb-qoparmaq yəni kökümeyvənin izafi boy ver-

məsini dayandırmaq üçün preparatlardan istifadə olunur. 

ġəkər çuğunduru 20 gündən 40 günə qədər davam edən xeyli 

müddətdə çiçəkləmə dövrü keçirir. Hətta ayrıca götürülmüĢ bir bitki 

daxilində toxumlar eyni müddətdə yetiĢmir. YetiĢmiĢ meyvələr aza-

cıq küləkdən sonra yerə tökülür. Bitkinin bu bioloji xüsusiyyəti toxu-

mun optimal yığım müddətini təyin etməyə mane olur. Bu nöqsan 

olmasa, çox asanlıqla yüksək miqdarda və keyfiyyətdə toxum almaq 

mümkündür. ġəkər çuğunduru toxumluq əkinlərinin həmin bioloji 

xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, yığım iki fazalı üsulla aparılır. Çiçək-

daĢıyan gövdələri biçib - sərmək üçün bu məqsədlə düzəldilmiĢ to-

xum maĢınlarından (ЖУС-4,2 markalı otbiçən, Е-301 markalı özüye-

riyən Almaniya kombaynı və s.) istifadə edilir. Тoxumluq məhsulu 
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taxılyığan kombaynla yığıb, döyürlər. Bu məqsədlə, həmin kom-

baynlar yerə tökülən məhsulu yığan qurğu ilə təchiz olunur. 

Тoxumu  yarpaq   qalıqları, gövdə  və  digər zibillərdən təmizlə-

mək üçün keçirilən birinçi təmizləmə xırmanda olur. Bu məqsədlə 

yığımda - komanı (tığı) təmizləyən ОВП-20 А markalı maĢından və 

СМ-4, ОС-4,5 markalı toxum təmizləyənlərdən istifadə edilir. Yük-

sək dərəcədə nəmli toxumlar isti hava ilə təchiz edilmiĢ qurutmaxa-

nalarda 15%-dən artıq olmayan nəmlik həddinə qədər qurudulur. La-

zımi tələbatlara uyğun toxum zavodlarına göndərilir. Zavodlarda to-

xum yenidən hazırlanır və çuğundurçuluq təsərrüfatlarına göndərilir. 

 

ġək.15. ġəkər  çuğunduru sahəsinin damcılarla suvarılması 
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ġəkər çuğunduru bitkisində qida çatıĢmazlığı əlamətləri 

 

 

ġək. 16. ġəkər  çuğundurunda  azot  çatıĢmazlığı 

 

ġək. 17. ġəkər  çuğundurunda  fosfor  çatıĢmazlığı 
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ġək. 18. ġəkər  çuğundurunda  bor  çatıĢmazlığı 

 

ġək. 19. ġəkər  çuğundurunda  manqan  çatıĢmazlığı 
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Texnoloji  xəritəyə  əsasən bir hektar Ģəkər çuğundurunun 

yetiĢdirilməsi üçün tələb olunan xərclərin smetası 2016/2017-ci il 

 

s/s 
Aqrotexniki 

iĢlərin  adı 

Optimal 

müddəti 

M
iq

d
ar

ı 
 

Gözlənilən 

təxmini xərclər 

A
q
ro

te
x
n
ik

i 
iĢ

lə
ri

n
 

q
iy

m
ət

i,
 h

ek
/m

an
 

O
 c

ü
m

lə
d

ən
 Ģ

ir
k

ət
 

tə
rə

fi
n
d

ən
 v

er
il

əc
ək

 

av
an

s,
 h

ek
/m

an
 

1 2 3 4 5 6 

1 

KiplənmiĢ Ģumaltı 

qatın yumĢaldıl- 

ması  (50-60 sm) 

ġumdan 

əvvəl 
1 35 35 

2 

ġumaltına gübrə 

səpini 

(monoammonium-

fosfat, kalium 

sulfat) 

ġumdan 

əvvəl 
1 8 8 

3 
ġum (28-32 sm 

dərinliyində) 

ġumdan 

əvvəl 
1 35 35 

4 

Fırlanan (rotasiya) 

mala ilə  torpağın 

səpinqabağı 

hazırlanması 

fevral  -  

aprel 
1 32 32 

5 

Torpaq səthinin 

hazırlanması (ziq-

zaq mala ilə) 

Səpindən 

əvvəl 
1 14 14 
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1 2 3 4 5 6 

6 
Toxum səpini (50 x 

7 sm) 

Mart-

aprel 
1 20 20 

7 

Suvarma  üçün  

arxların (Ģırımların) 

açılması 

Əkindən 

sonra 
1 7 7 

8 
Kətmənləmə və 

seyrəltmə 

Sahədə 

cərgələr 

bilinən 

kimi 

1 100 100 

9 

Vegetasiya 

dövründə 

kultivasiya və cərgə 

aralarının 

gübrələnməsi 

Seyrəltmə

dən sonra 
3-4 60 60 

10 
Alaq otlarına qarĢı 

kimyəvi  mübarizə 

Alaq 

otları 

2-6 

yarpaq 

fazasında 

olanda 

1-2 12 12 

11 

Xəstəlik və 

zərərvericilərə qarĢı 

mübarizə 

Fenoloji 

müĢahidəl

ərə əsasən 

1-2 12 12 

12 

Məhsul yığımı, 

(çuğundurun baĢ 

kəsməsi, yarpağın 

kəsilməsi) 

Sentyabr-

dekabr 
Tam 130 

 

 
Cəmi 

  
465 335 
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Bir  hektar Ģəkər çuğundurunun əkininə sərf  olunan dövriyyə 

vəsaitlərinin miqdarı və qiyməti 

 

s/s 
Dövriyyə  

vəsaitləri 

M
iq

d
ar

ı,
  

k
q
/h

a 

Q
iy

m
ət

i,
  

k
q
/m

 

Gözlənilən təxmini 

xərclər, manatla 

 

Cəmi 

O cümlədən 

Ģirkət 

tərəfindən 

veriləcək 

avans 

1 
Monoammonium 

fosfat 
150 0,60 90 90 

2 Kalium sulfat 100 0,80 80 80 

3 Ammonium nitrat 300 0,20 60 60 

4 Toxum 2 98 196 196 

5 Herbisidlər 1 80 80 80 

6 
Ġnsektisidlər və 

fungisidlər 
2 60 120 12 

7 
Dövriyyə 

vəsaitlərinin cəmi 
 239,6 626 626 

 Cəmi xərc (1 ha)   1091 961 

 
Qeyd: 1. Gübrə,  toxum və kimyəvi preparatların nəqliyyat xərcləri 

orta hesabla 17 manat 

Qeyd: 2. Tarif qiymətləri dəyiĢdikdə təsdiq olunmuĢ qiymətlər dəyiĢə 

bilər. 

Qeyd: 3. 2017-ci il qiymətləri ilə Ģirkət tərəfindən veriləcək avans 961 

manat yox, 1234 man. təĢkil edir. 

Aqrotexniki tədbirlərin sayı, zamanı, gübrə, kimyəvi preparatların  

norması, hava - iqlim Ģəraitindən və  torpaq strukturundan asılı olaraq 

dəyiĢə bilər. 
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