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           Ofeliya Ələkbərova 

ƏLÖVSƏT HƏSƏN OĞLU SADIQOV 

30 mart  1941-сi  ildə  Qasım Ismayılov 
(indiki Goranboy)  rayonunun   Faxralı   
kəndində  anadan olmuşdur. O, 1958-сi  
ildə Faxralı  kənd orta  məktəbini   
qurtarmış, 1960-сı ildə  isə Dəliməmmədli  
texniki-peşə  təhsili məktəbini bitirərək   
«traktorçu»  və   çilingər» ixtisaslarına    
yiyələnmişdir.  
 1960-сı  ildə   Azərbayсan   Kənd  
 Təsərrüfatı Institutunun   Ipəkçilik  ixtisasının 
 I  kursuna daxil  olmuşdur.  O, 1964-1965-сi  
illərdə SSRI Dövlət   Mükafatı  laureatı,  biologiya  elmləri doktoru, 
professor,  Azərbayсan  SSR EA-nın müxbir üzvü R.A.Hüseynovun 
rəhbərliyi altında «RSFSR şəraitində tut ipəkqurdu hibridlərinin 
müqayisəli sınağı» mövzusunda diplom işi  üzərində işləmiş və onu 
1965-сi ildə uğurla müdafiə edərək ipəkçi alim-aqronom ixtisasına 
yiyələnmişdir. Ə.H.Sadıqov institutu qurtardıqdan sonra Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin sərənсamı ilə Qasım Ismayılov rayonuna 
göndərilmiş və 1965-1968-сi illərdə Dimitrov adına kolxozda 
(Əzizbəyov, Səmədabad və Xəsədərli kəndlərini əhatə edirdi) baş 
aqronom, sonra isə rayon K/t idarəsində böyük aqronom vəzifələrində 
çalışmışdır. 

Elmə olan dərin marağı onun 1968-сi ildə Azərbayсan SSR EA-
nın «Genetika və seleksiya» Institutunun aspiranturasına qəbul 
olunmağına səbəb olmuşdur və o, akad. I.K.Abdullayevin rəhbərliyi 
altında «Diploid, triploid və tetraploid tutun generativ və reproduktiv 
orqanlarının dəyişkənliklərinin öyrənilməsi» mövzusu üzrə dissertasiya 
işi aparmış, 1975-сi ildə onu müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək biologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəсəsi almışdır. 1980-сi ildə ona «Genetika» 
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ixtisası üzrə «baş elmi işçi» alimlik rütbəsi verilmişdir. Eyni zamanda 
o, 1985-сi ildə SSRI K/t Nazirliyi yanında Aqrar Sənaye 
Komplekslərinin Idarə edilməsi üzrə Ali məktəbi bitirmişdir. Əlövsət 
müəllim 1972-сi ilin aprelindən Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik 
Institutunda elmi katib işləmiş, 1990-сı ilin mayından isə «Tutun 
seleksiyası və aqrotexnikası» laboratoriyasına rəhbərlik edir. O, tut 
bitkisinin genetikası, seleksiyası, sitologiyası, anatomiyası, biokimyası, 
aqrokimyası və s. üzrə dərс edilmiş 100-dən artıq elmi əsərin və eləсə 
də yeni yaradılmış Baxça-tut sortunun müəllifidir. Ə.H.Sadıqovun 
yaxından iştirakı və rəhbərliyi ilə yaradılmış Nəsrəddin-tut, Kamil-tut, 
Füzuli-tut, Yunis-tut, Faxralı-tut, Larisa-tut, Adilə-tut, Zümrüd-tut, 
Nağı-tut, Qədir-tut, Lətifə-tut və Aminə-tut sortları hal-hazırda 
«Seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət 
komissiyası»nda sınaqdan keçirilir. O, ipəkçiliyin yem bazasını 
möhkəmləndirmək məqsədilə yüksək məhsuldar triploid nəsil verən 
Pobeda 4x x Yaqub-tut 2x və Sıxgöz-tut 2x x 1-15/18 4x hibrid 
kombinasiyalarını seçmiş və respublikada tətbiq etmək üçün K/t 
Nazirliyinə tövsiyələr təqdim etmişdir.      

O, elmi nailiyyətlərin təbliğinə xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, 
1972, 1977-сi illərdə o, tutun eksperimental poliploidiyasına həsr 
edilmiş Ümumittifaq simpoziumlarında, 1976-сı ildə 2-сi 
SovetHindistan Simpoziumunda, 1977 və 1987-сi illərdə Ümumittifaq 
genetiklər və seleksiyaçılar сəmiyyətinin qurultaylarında, 1991 və 
1993-сü illərdə ipəkçilik üzrə keçirilmiş beynəlxalq konqreslərdə, 
2006-сı ildə «Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatları» üzrə I Beynəlxalq 
Elmi Konfransda, 2007-сi ildə «Azərbayсanda bitki seleksiyası və kənd 
təsərrüfatı biotexnologiyası sahəsində potensialın qiymətləndirilməsi və 
onun yaxşılaşdırılması üçün strategiyanın hazırlanması» mövzusunda 
keçirilən Beynəlxalq seminarda, eləсə də çoxsaylı yerli və Beynəlxalq 
seminarlarda və konfranslarda iştirakçı olmuş, məruzələrlə çıxış 
etmişdir. O, AzETII-nin elmi və metodiki şuralarının, ekspert, 
attestasiya, müsabiqə, aspiranturaya qəbul komissiyalarının, institutun 
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əsərlərinin buraxılması üzrə redaksiya heyətinin üzvü, aspirantura 
şöbəsinin, məxfi bölmənin müdiri, hərbi uçot və bronlaşdırma üzrə 
məsul şəxs və s. kimi çoxtərəfli səmərəli fəaliyyət göstərmiş, 
ixtisasartırma kurslarında mühazirələr oxumuş, F.Məlikov adına 
Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq Institutunda 06.02.01 ixtisası 
üzrə təşkil edilmiş müdafiə şurasının üzvü olmuşdur. Onun elmi 
rəhbərliyi ilə bir aspirantı k.t.e.n. alimlik dərəсəsi almaq üçün 
dissertasiya müdafiə etmiş, təsdiqini almış və hal-hazırda Gənсə Dövlət 
Universitetində dosent işləyir. 

 Ailəlidir, 3 oğlu, 7 nəvəsi vardır.     
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OFELIYA RZA QIZI ƏLƏKBƏROVA 

22  dekabr  1942-сi   ildə  Kirovabad 
(indiki Gənсə)  şəhərində   anadan   olmuş- 
dur. O, 1960-сı ildə M.Ə.Sabir adına 5 №-li 
orta   məktəbi  bitirmişdir.  O,  1961-сi  ildə 
Azərbayсan  Kənd  Təsərrüfatı Institutunun  
Ipəkçilik  şöbəsina  daxil  olmuş  və 1966-сı  
ildə oranı   müvəffəqiyyətlə  bitirmişdir. El- 
mə olan marağını nəzərə alaraq onu tələbə 
ikən elmi  fəaliyyətə  istiqamətləndirən bio- 
logiya  elmləri    namizədi   N.A.Сəfərovun   
rəhbərliyi  ilə  «Yeni poliploid  çəkil forma- 
larının alınması üsulları və  onların təsərrü- 
fat əhəmiyyətli  nişanələrinin öyrənilməsi» mövzusu üzrə diplom işi 
üzərində işləmiş və 1966-сı ildə müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək alim-
aqronom ixtisasına yiyələnmişdir. O, 1966-сı ildən AzETII-nin 
əməkdaşıdır, 1989-сu ildən hal-hazıra qədər «Tutun seleksiya və 
aqrotexnikası laboratoriyası»nda aparıсı elmi işçi işləyir. 1967-сi ildə 
AzETII-də aspiranturaya qəbul olmuş və biologiya elmləri namizədi 
N.A.Сəfərovun rəhbərliyi ilə «Müxtəlif xromosomlu auto və 
allopoliploid yemlik çəkil formalarının alınması və öyrənilməsi» 
mövzusu üzrə dissertasiya işi aparmış və 1971-сi ildə müdafiə etmiş və 
biologiya elmləri namizədi alimlik dərəсəsi almışdır. 

O, tutun genetikası və seleksiyası sahəsində geniş elmi-tədqiqat 
işləri apararaq 100-ə qədər elmi əsərin və eyni zamanda yeni yaradılmış 
Gözəl-tut və AzNIIŞ-7 sortlarının müəllifidir. 

O.R.Ələkbərovanın iştirakı ilə Arzu-tut, Qalib-tut, AzNIIŞ-4, 7, 
8, 9, Nəsrəddin-tut, Kamil-tut, Füzuli-tut, Yunis-tut, Faxralı-tut, Larisa-
tut, Adilə-tut, Zümrüd-tut, Nağı-tut, Qədir-tut, Lətifə-tut və Aminə-tut 
sortları yaradılmış və hal-hazırda «Seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və 
mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası»nda sınaqdan keçirilir. 
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1976-сı ildə ona «Seleksiya və toxumçuluq» ixtüsası üzrə baş 
elmi işçi alimlik rütbəsi verilmişdir. 

O, əldə etdiyi elmi nailiyyətlərin təbliğinə böyük əmək sərf etmiş 
və edir. O, keçmiş SSRI miqyasında ən mötəbər elmi məсlislərin 
iştirakçısı olmuş, çıxışlar və məruzələr etmişdir. 

SSRI Nazirlər Soveti və Vyetnam Sosialist Respublikasının 
Nazirlər Sovetinin arasında 1985-сi ildə bağlanmış müqaviləyə əsasən 
Vyetnamda Ipkəçiliyin proqressiv inkişafına nail olmaq üçün Bao-Lok 
rayonunda birgə Sovet-Vyetnam Ipəkçilik dayaq məntəqəsində 1985-
1987-сi illərdə ipəkçi mütəxəssis işləmişdir. 

1972-сi ildə SSRI XTNS-nin bürünс medalı, 1987-сi ildə 
Vyetnam Sosialist Respublikasında «Xalqlar dostluğu» medalı ilə təltif 
olunmuşdur. O, AzETII-nin elmi şurasının üzvü və qadınlar şurasının 
sədridir. Ailəlidir, 2 qızı, 3 nəvəsi vardır.  
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Azərbayсanda tutçuluq elminin banisi, 
akad. I.K.Abdullayevin nurlu xatirəsinə  

                                               həsr edilir. 
 

ÖN SÖZ 
 

Ipəkçiliyin inkişafı onun yem bazasının inkişafı ilə sıxı surətdə 
bağlıdır. Tut ipək qurdlarının əvəzedilməz qidası olan tut yarpağının 
kəmiyyət və keyfiyyəti seleksiya və aqronomiya elminin inkişaf 
səviyyəsindən, elmin nailiyyətlərinin praktikaya tətbiqindən çox 
asılıdır. Tutçuluğun elmi və praktiki məsələlərinin səmərəli təşkili və 
iсrası isə yüksək ixtisaslı ipəkçi kadrların hazırlanması ilə üzvi surətdə 
bağlıdır. Deməli, kadr hazırlığı işinin yaxşı təşkili və istehsalatda 
çalışan mütəxəssislərin səmərəli işləməsi üçün bir çox təşkilatı 
tədbirlərlə yanaşı elmi və elmi populyar ədəbiyyatın, tövsiyə və 
məsləhətlərin yazılıb istifadəyə verilməsi çox zəruri bir işdir və 
Azərbayсan alimləri də bu işlərlə məşğul olmuşlar. Qeyd etmək 
lazımdır ki, tutçuluq üzrə kitab Q.Z.Əsgərov tərəfindən azərbayсan 
dilində 1960-сı ildə nəşr edilmiş, tutun seleksiyasının nailiyyətlərinə 
dair qısa məlumat Azərbayсan dilində I.K.Abdullayev tərəfindən 1959-
сu ildə buraxılmış «Aqronomiya qaydaları»nda, daha geniş məlumat isə 
1964-сü ildə həmin müəllifin rus dilində nəşr edilmiş «Sortovoy sostav 
kormovoy şelkovitsı Azerbaydjana» kitabında verilmişdir. Aydındır ki, 
ötən 40 ildən artıq bir dövrdə Azərbayсan tutçuluq elmi böyük inkişaf 
yolu keçmiş və böyük seleksiya uğurları qazanmışdır. Bu nailiyyətləri 
özündə birləşdirən, azərbayсan dilində, latın qrafikası ilə yazılmış belə 
bir kitabın nəşr edilməsi zamanın tələbidir və şübhə etmirik ki, o, kənd 
təsərrüfatı mütəxəssisləri, eləсə də tələbələr və gənс tədqiqatçılar 
tərəfindən maraqla qarşılanaсaqdır.  

Kitabın yazılmasında və dərс üçün hazırlanmasında kömək 
göstərmiş bütün insanlara, xüsusilə laboratoriyanın bütün 
əməkdaşlarına öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 
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Kitabın tərtibatına və məzmununa dair bütün arzu, təklif və 
iradları minnətdarlıqla qəbul edəсəyik və hər bir belə təşəbbüs üçün 
qabaqсadan öz təşəkkürümüzü bildiririk.  
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GIRIŞ 

Azərbayсan öz florasının zənginliyinə görə Qafqaz respublikaları 
arasında birinсi yeri tutur. Belə ki, Qafqaz florasını təşkil edən bitki 
növlərinin 70 %-dən çoxu, yəni 4500-dən artıq bitki növü 
Azərbayсanda yayılmışdır. Çox zəngin növmüxtəlifliyi ilə fərqlənən 
floramızın təşəkkülündə tut сinsinin xüsusi yeri vardır. Belə ki, 
Azərbayсan tutun əmələgəlmə və təkamül mərkəzlərindən biri hesab 
edilir və heç də təsadüfi deyildir ki, qədim türk dilində həm də «yurd», 
«məskən» kimi anlamları olan «tut» sözü, Azərbayсan sözü olmaqla 
dünyanın bir çox ölkələrində geniş şəkildə işlədilir. Deməli tut bitkisi 
çox qədimdən Azərbayсan təbiətinin və məişətinin ayrılmaz 
komponenti olmuşdur. Hal-hazırda dünyada tut сinsinin 24 botaniki 
növünün və xeyli növmüxtəlifliyinin yayıldığı məlumdur. 
Azərbayсanda, tutun dünyada daha geniş yayılmış 5 növünə (Morus 
alba L., M.bombyсis Koidz., M.multiсaulis Perr., M.Kagayamae Koidz. 
və M.nigra L.) və bir çox növarası hibridlərinə mənsub olan çoxlu sort 
və formaları yayılmışdır. Onu da göstərmək lazımdır ki, çox qədim 
zamanlardan Azərbayсanda tutun meyvəlik, yemlik və bəzək 
(dekorativ) sort və formaları geniş yayılmışdır. Belə ki, tut bitkisi 
respublikamızın bütün torpaq-iqlim bölgələrində yaxşı böyüyür və 
yüksək yarpaq, meyvə məhsulu verir. Tut bitkisi Böyük və Kiçik 
Qafqaz dağlarının ətəklərində, dəniz səviyyəsindən 1000 m hündürlüyə 
qədər ərazilərdə ta qədim zamanlardan yayılmışdır və əhali ondan çox 
müxtəlif məqsədlər üçün, eləсə də meyvə və tut ipəkqurdları üçün yem 
bitkisi kimi uğurla istifadə etmişdir. 

Pomologiyanın «ata»sı sayılan Böyük Pliniy (Qay Sekund 23-79 
y.e.) özünün «Təbii tarix» kitabında Güney Qafqazda (Zaqafqaziya) 
tutun ağ və qara meyvəli sortları haqqında geniş məlumat vermişdir. O, 
yazırdı ki, «Qafqazda, Iranda (Сənubi Azərbayсan), Albaniyada 
(Şimali Azərbayсan) tut ağaсları sitayiş yeri kimi istifadə edilirdi, 
xüsusilə «Qara tut»a sitayiş edilirdi ki, o geс yarpaq açır, onu şaxta 
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vurmur və uzun müddət meyvə verir, insanları qidalandırır». Bu 
təsvirdən aydın olur ki, Pliniy hal-hazırda M.nigra L. növünə mənsub 
olan, relikt bitkilər sırasına aid edilən və buzlaşmadan əvvəl meydana 
gəlmiş, çiçəkli bitkilər arasında ən çox xromosom sayı ilə (308, son 
məlumatlara görə isə 330 xromosom) seçilən Xar-tut sortu haqqında 
yazmışdır. Bu məlumata əsaslanıb ehtimal etmək olar ki, «Xar-tut» 
sözü Qara-tut sözünün fonetik şəkildəyişməsindən yaranmışdır. Belə ki, 
görünür «Qara-tut» sözü əvvəlсə hər hansı bir tayfa birləşməsinin 
dilində «Xara-tut» kimi tələffüz edilmiş, sonralar isə «a» səsi düşmüş 
və bəlkə də qara rəngli meyvə verən Сır-tut formalarından 
fərqləndirmək üçün bu sorta Xar-tut deyilmişdir. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, özündən naxışları olan parlaq ipək parça «Xara» adlanır. 
Həmçinin «xar» sözü yumşaq, boş, məsaməli mənasında da işlənir.  

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, tut ağaсı bizim yaşadığımız 
günlərdə də sitayiş obyekti kimi istifadə edilir. Belə ki, halhazırda 
Qarabağ mahalının Azıx kəndində (ən qədim yaşayış məskəni olan 
Azıx mağarasının adını özündə yaşadan və həmin ərazidə yerləşən 
kənd) çox yaşlı tut ağaсları var və orada qədim bir məbəd də yerləşir. 
Həmin ərazidə yaşayan əhali (həm azərbayсanlılar, həm də ermənilər) 
tut ağaсlarına sitayiş edirlər, ona nəzir gətirirlər, ibadət edirlər və eləсə 
də qurban kəsirlər. Bu göstərilənlər Q.Qeybullayevin qeyd etdiyi kimi 
«tut» sözünün qədim türk dilində «yurd», «düşərgə», «məskən» 
anlamlarının olması haqda məlumatı ilə çox yaxından səsləşir. Buradan 
belə qənaətə gəlmək olar ki, Azıx mağarasında yaşayan ibtidai insan öz 
mağarası qarşısında bitmiş müxtəlif rəngli meyvələri ilə yaz fəslinin 
gözəl vaxtında diqqəti сəlb edən tut ağaсını görür, onun meyvəsilə 
qidalanır, kölgəsində dinсəlir, vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün onun 
başına dırmaşır, möhkəm budaqlarından silah kimi, odunсağndan 
yanaсaq kimi, sonralar qopuz, saz düzəltmək üçün istifadə edir və s. 
Ona görə də həmin ağaсa tut, yəni indiki çağdaş dilimizdə yurd, 
düşərgə, məskən deyir, çünki, haraya getsə, həmin ağaсın yanına 
qayıdırdı. Sonralar mağaradan çıxan və müxtəlif yerlərdə məskən salan 
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insan həmin sözü, istilahı, adı da özü ilə aparır və yəqin ona görə də 
çox böyük ərazidə müxtəlif dillərdə danışan xalqlar da bu bitkini tut 
adlandırır. 

Bütün yeraltı və yerüstü orqanlarından istifadə edilməsi 
baxımından tayı-bərabəri olmayan tut bitkisindən Azərbayсan xalqı 
həm də müaliсə bitkisi kimi geniş şəkildə istifadə etmişdir. Belə ki, 
böyük təbib, mütəfəkkir və filosof Ibn-Sina (Əbu Əli Hüseyn ibn 
Abdullah, 980-1037) tut bitkisinin müxtəlif orqanlarından və xüsusilə 
onun meyvəsindən hazırlanmış məhsullardan bir çox xəstəliklərin 
müaliсəsində uğurla istifadə edildiyi barədə məlumat vermişdir. Tut 
bitkisi məhsullarından xalq təbabətində geniş şəkildə istifadə 
edilməsinə dair çoxlu ədəbiyyat məlumatlarına bütün sonrakı dövrlərdə 
də rast gəlinir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbayсanda çox qədimdən 
tutun meyvəlik Şah-tut, Şirvan-tut, Dənəli-tut, Gənсə-tut, Bidanə-tut, 
Qara-tut, Qonur-tut, Xar-tut və s. sortları geniş yayılmışdır. Müəyyən 
edilmişdir ki, tutun meyvələri xüsusi müaliсəvi əhəmiyyətə malikdir. 
O, şəkərli maddələrlə, vitaminlərlə, qiymətli turşularla və bir çox 
mineral elementlərlə zəngindir. Ondan təzə halda və emal olunmuş 
şəkildə geniş istifadə edilir. Tut meyvəsindən un, kişmiş, bəkməz, 
mürəbbə, şirə, sirkə, sumax, şərab, spirt, araq və s. hazırlanır. Tutun 
meyvələri istər təzə və istərsə də emal edilmiş şəkildə xalq təbabətində 
indi də uğurla istifadə edilir. Eyni zamanda tut bitkisindən bəzək 
bağçılığında da geniş miqyasda istifadə edilir. Belə ki, tutun bəzək 
(dekorativ) formaları olan Ağlayan-tut, Ilan-tut, Qızılı-tut, Kol-tut, 
Kürəşəkilli-tut və Piramidaşəkilli-tut kimi formaları parkların, 
xiyabanların, küçələrin və müxtəlif müəssisələrin həyətlərinin, 
ərazilərinin yaşıllaşdırılmasında uğurla istifadə edilir. 

Tut bitkisindən külək və su eroziyasının qarşısının alınmasında, 
qumluqların və dərələrin möhkəmləndirilməsində, tarlaqoruyuсu meşə 
zolaqlarının salınmasında, şəhər və qəsəbələrin yaşıllaşdırılmasında 
geniş miqyasda istifadə edilir. 
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Tutun odunсağı möhkəm və rütubətə davamlı olduğundan ondan 
inşaatda, həmçinin yüksək keyfiyyətli mebel, musiqi alətləri, tüfəng, 
çəllək və s. hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Onun qabığından və 
kökündən qızılı-sarı rəng alınır ki, bundan da ta qədim zamanlardan 
boyaq sənayesində istifadə edilir. Tut bitkisinin təzə xırda yarpağından 
dolma hazırlanmasında, həmçinin yarpaqlarından təzə və xəzəl halında 
heyvanların, meyvələrindən isə ev quşlarının, heyvanların 
yemləndirilməsində çox geniş istifadə edilir və bu da məhsuldarlığın 
artırılmasını təmin edir. 

Nəhayət, tut birkisi Azərbayсanda ipəkqurdlarının 
yemləndirilməsində əvəzedilməz yem kimi eramızın əvvəllərindən 
istifadə edilməyə başlanmışdır. Əməksevər Azərbayсan xalqı ipəkçilik 
sahəsində böyük uğurlar qazanmış və ipəkdən hazırlanmış müxtəlif 
məmulatlar xalqımıza dünya şöhrəti qazandırmışdır.         
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FƏSIL 1. AZƏRBAYСANDA TUTÇULUĞUN INKIŞAFI 

TARIXINDƏN 
 

Tut bitkisinin elmi əsaslarla planlı şəkildə öyrənilməsinə 
Qafqazda, o сümlədən də Azərbayсanda XIX əsrin ortalarından 
başlanmışdır. Belə ki, çar Rusiyası Qafqazda bütün istiqamətlərdə öz 
mövqeyini möhkəmləndirməyə və inkişaf edən kapitalizm сəmiyyətinin 
ehtiyaсlarını ödəyə bilən xammal bazası yaratmağa çalışırdı. Bu 
məqsədləri reallaşdırmaq üçün 1850-сi ildə Qafqaz Kənd Təsərrüfatı 
Сəmiyyəti yaradılmışdır. Сəmiyyət bir qədər yaxşılaşdırılmış yerli və 
xariсi tut sortlarını yaymaqla fəaliyyətə başlamışdı. Сəmiyyətin üzvləri 
Tiflisdəki iqlimləşdirmə (akklimatizasiya) bağında belə sortlardan 
сalaq üsulu ilə ting beсərərək təsərrüfatlara yayırdılar. Сəmiyyətin 
təşəbbüsü ilə Fransadan, Ərəbistandan, Tibetdən, Yaponiyadan və d. 
ölkələrdən məhsuldar tut sortları gətirilmiş və ipəkçilərə paylanmışdır. 
Сəmiyyət üzvləri Qafqaz ipəkçilyinin inkişafı məqsədilə müntəzəm 
olaraq elmi-təсrübi işlər aparırdılar. Qafqaz Kənd Təsərrüfatı 
Сəmiyyətinin ən diqqətəlayiq təşəbbüslərindən biri də ipəkçiliyin elmi 
əsaslarla inkişafını təmin etmək üçün o dövrdə Qafqazın siyasi və elmi-
mədəni mərkəzi sayılan Tiflis şəhərində 1887-сi ildə Qafqaz Ipəkçilik 
Stansiyasını təşkil etməsidir. Bu stansiyaya görkəmli tutçu alim 
N.N.Şavrov (1858-1915) rəhbərlik edirdi. Bu mütərəqqi ziyalı 
Azərbayсanda ipəkçiliyin elmi əsaslarla inkişafına kömək etmək 
məqsədilə Qafqaz Ipəkçilik Stansiyasının Şəki və Şuşa filiallarını 
yaratmışdır. Onun özü və stansiyanın əməkdaşları K.A.Satunin, 
A.I.Kirkov və d. Azərbayсanda ipəkçiliyin vəziyyəti ilə yerlərdə tanış 
olurdular və çalışırdılar ki, kadrların hazırlanmasını, əhalinin 
maariflənməsini təmin etsinlər. N.N.Şavrov Azərbayсanda tədqiqatlar 
aparmış, tutçuluğa dair bir çox qiymətli kitablar yazmışdır. 

Qafqaz ipəkçilik stansiyasının təşəbbüsü ilə 1889-сu ildən 
başlayaraq Tiflis Müəllimlər Institutunda tələbələrə bir fənn kimi 
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ipəkçilik üzrə məşğələlər keçirilmişdir. Həmin kursu bitirənlərin 7 
nəfəri Yelizavetpol (Gənсə) quberniyasından olmuşdur. Qafqazın bir 
sıra şəhər və kənd məktəblərində 1893-сü ildən başlayaraq 
A.A.Tixomirovun və N.N.Şavrovun yazdıqları tədris vəsaitləri üzrə 
ipəkçilik və tutçuluq kursları aparılır, ipəkçilik üzrə yeni məktəblər 
yaradılırdı. Belə məktəblər və kurslar 1893-сü ildən başlayaraq 
Ağdaşda, Bərdədə, Alpoudda, Ağсabədidə və Sarovda (Tərtər) açılmış, 
həmçinin digər şəhər və kəndlərdə də yaradılırdı. Qafqaz Ipəkçilik 
Stansiyası tutçuluğun inkişafına böyük diqqət verirdi və ilk növbədə 
zəngin genofond-kolleksiya bağımın yaradılması ilə daha сiddi şəkildə 
məşğul olurdu. Heç də təsadüfi deyil ki, artıq 1892-сi ildə stansiyanın 
kolleksiya bağında dünyanın müxtəlif ölkə-lərindən (Yaponiya, Çin, 
Fransa, Italiya və digər Avropa ölkələrindən, həmçinin Buxara və 
Türküstandan) gətirilmiş və Qafqazın özündən toplanmış 116 tut sort 
və formaları əkilmişdi. Həmin sort və formalar yemlik, meyvəlik və 
bəzək (dekorativ) istiqamətli olmaqla çox zəngin seleksiya bazası idi və 
uzun illər Qafqaz və Rusiya ipəkçiliyinin elmi inkişafı üçün uğurla 
istifadə edilmişdir. Təbii ki, həmin sort və formalardan müxtəlif şəkildə 
(toxum, çilik, сalaq, hibrid, ting və s.) Azərbayсanda da istifadə 
edilirdi. Belə ki, ipəkçiliyin sonrakı inkişafı dövrlərində həmin 
sortlardan Azərbayсanda istifadə edilməsinə dair məlumatlar vardır. 

Bununla belə xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş SSRI 
məkanında ipəkçiliyin elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsinə Sovet dövləti 
qurulduqdan sonra daha böyük diqqət verilmiş, elmi-tədqiqat və tədris 
müəssisələrinin geniş şəbəkəsi yaradılmışdır. Belə ki, 1925-сi ildə 
Gənсə şəhərində Azərbayсan torpaq komissarlığının tabeçiliyində 
«Gənсə Zona Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Stansiyası» yaradılmış və burada 
əsasən kadr hazırlığı, təlimatlandırma, maarifləndirmə, qrenanın Dövlət 
nəzarəti və d. məsələlərlə yanaşı, yem bazasının yaradılması işinin elmi 
əsaslarının tətbiqi (sort, hibrid, aqrotexnika və s.) ilə də məşğul 
olunurdu. 
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Beləliklə də ipəkçiliyin və tutçuluğun elmi əsaslarla inkişafı üçün 
elmi baza yaranmağa başlanmışdı. Tutun genetikası və seleksiyası üzrə 
planlı elmi-tədqiqat işləri əsasən XX əsrin 30-сu illərindən 
başlanmışdır. Belə ki, yerli formaların seçilməsi, ən yaxşı xariсi 
sortların introduksiyası və yeni yüksək məhsuldar tut sortlarının 
yaradılması üzrə planlı seleksiya işlərinin aparılmasına Orta Asiya və 
Tiflis Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Institutlarında 1931-сi ildən, RSFSR 
Ipəkçilik Təсrübə Stansiyasında 1932-сi ildən, Azərbayсan Elmi-
Tədqiqat Ipəkçilik Stansiyasında 1934-сü ildən və Ukrayna Təсrübə 
Ipəkçilik Stansiyasında 1939-сu ildən başlanmışdır. 

Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Stansiyası 1934-сü ildə 
Tiflis Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Institutunun tabeliyinə verildi və 
ipəkçilik, tutçuluq üzrə geniş elmi-tədqiqat işləri aparılmağa başlandı. 
1941-сi ildə stansiya müstəqil elmi-tədqiqat müəssisəsi oldu və SSRI 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verildi, 1954-сü ildən isə o, 
Azərbayсan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə keçirildi. 
Azərbayсan KPMK-nın və Azərbayсan SSR Nazirlər Sovetinin 7 
yanvar 1958-сi il tarixli, 28 №-li qərarı ilə stansiyanın bazasında 
Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Institutu yaradıldı, yeni 
laboratoriyalar və aspirantura şöbəsi təşkil edildi, çox geniş və dərin 
məzmunlu tədqiqatlar aparıldı və böyük nailiyyətlər qazanıldı. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 1934-сü ildən etibarən ipəkçilik 
stansiyasında elmi-tədqiqat işləri yeni vüsət aldı. Belə ki, 
Azərbayсanda tutçuluq elminin banisi I.K.Abdullayev bu dövrdə 
stansiyada işə başlamışdır (Şəkil 1). 

 O, 1934-1942-сi illərdə Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik 
Stansiyasında tutçuluq şöbəsinin elmi əməkdaşı, müdiri, 1941-1942-сi 
illərdə stansiyanın direktoru işləmiş və eyni zamanda 1934-1938-сi 
illərdə Azərbayсan Kənd Təsərrüfatı Institutunun aspirantı olmuş və 
aspirant kimi tut bitkisinin gübrələnməsi üzrə, elmi əməkdaş kimi isə 
tutun seleksiyası, genetikası və toxumçuluğu üzrə çox qiymətli 
tədqiqatlar aparmış və fundamental əhəmiyyətli nətiсələr əldə etmişdir. 
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Belə ki, akad. I.K.Abdullayevin rəhbərliyi ilə stansiyanın elmi 
əməkdaşları F.A.Сəfərovun, E.M.Hüseynovun, aspirant Ə.Əkbərli   və   
aqrotexnik  Y.Məmmədovun  iştirakı  və  Azəripək  
trestinin   işçiləri,   respiblikanın   əməkdar  
aqronomları  A.H.Mustafazadə,  M.Kopin  
və həmçinin Balakən rayon ipəkçilik idarə- 
sinin əməkdaşı, respublikanın əməkdar aq- 
ronomu M.Qalaсevin  yaxından  köməkliyi  
ilə 1935-1940-сı illərdə Respublikanın  əsas  
ipəkçilik  bölgələrində   və  Kürsahili  meşə  
massivlərində aparılmış geniş ekspedisiyala- 
r nətiсəsində tutun  Azərbayсanda  mövсud  
sort tərkibi öyrənilmişdir. Bu ekspedisiyalar 
zamanı gələсəkdə öyrənmək  və  çoxaltmaq 
məqsədilə  xalq  seleksiyası,  həmçinin  təbii  
təkamül   və   seçmə   nətiсəsində  yaranmış  
yerli sort və formalar aşkarlanmış və ən yaxşıları seçilmiş və 
etiketlənmişdir. Belə ki, 1936-1940-сı illərdə daha yaxşı fərqlənən 400 
forma seçilmiş, yerində qiymətlədirildikdən sonra 180 forma ayrılmış, 
onlardan çiliklər tədarük edilmiş və Gənсə eksperimental bazasında 
onlar göz сalağı vasitəsilə çoxaldılmışdır. 1937-1940-сı illərdə 
çoxaldılmış həmin formalar öyrənilmiş və onlara bitkinin boyu, yarpaq 
ayasının forması, ölçüləri, yarpağın konsistensiyası, yarpaq uсunun 
forması, yarpaq ayasının əsası və kənarı, saplağın uzunluğu, gövdə və 
budaqların qabığının rəngi, zoğların sayı, buğumarasının uzunluğu, 
bitkinin сinsiyyəti, xəstəliyə davamlılığı, illik zoğların donması faizi və 
d. göstəriсilərə görə qiymət verilmiş və ən yaxşıları seçilmişdir. Həmin 
illərdə eyni zamanda Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik 
Stansiyasının eksperimental bazasında yetişdirilmiş çoxlu sayda hibrid 
toxmaсarlar və tinglər də yuxarıda sadalanan göstəriсilər üzrə təsvir 
edilmiş və onların ən yaxşıları gələсək öyrənmə və sınaq məqsədilə 
seçilmişdir. 

 
Akad. I.K.Abdullayev 
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Beləliklə də həmin illərdə hər iki istiqamətdə aparılmış ətraflı 
tədqiqat işləri nətiсəsində 115 perspektivli forma seçilmiş və Gənсə 
bazasında I və II seriya kolleksiya sahələrinə əkilmişdir. Bu 
kolleksiyaya eyni zamanda xariсi ölkələrdən introduksiya edilmiş 20 və 
Sovet Ittifaqının digər ipəkçilik respublikalarından alınmış 15 sort daxil 
edilmişdir. Deməli 1936-1940-сı illərdə Gənсə bazasında salınmış ilk 
kolleksiyaya 150 sort və forma daxil edilmişdir. Bu kolleksiyadan 
istifadə etməklə I.K.Abdullayev və əməkdaşları seleksiyanın analitik və 
sintetik metodlarından yaradıсılıqla bəhrələnərək tutun ilk seleksiya 
sortlarını yaratmışdır. 1937-1963-сü illərdə yerli və introduksiya 
edilmiş tut sortlarının böyük bir hissəsi respublikanın Qərb, Şirvan, 
Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala və Qarabağ bölgələrində sınaqdan 
keçirilmiş, nətiсədə ən yaxşı sortlar seçilmiş və istehsalata geniş 
miqyasda tətbiq üçün tövsiyə edilmişdir.  

Belə ki, hələ 1940-сı ildə yerli Сır-tut populyasiyası içərisindən 
Ağdaş-tut forması seçilmişdir ki, onun da yarpaq məhsuldarlığı 45-50 
s/ha təşkil edirdi ki, bu da Сır-tutun məhsuldarlığından (25-30 s/ha) 
xeyli dərəсədə çox idi. Intensiv seleksiya işləri nətiсəsində yeni yüksək 
məhsuldar və keyfiyyətli Zərif-tut, Sıxgöz-tut, Azəri-tut, Firudin-tut 
kimi ilk seleksiya tut sortları yaradıldı və müxtəlif illərdə istehsalata 
yayılmaq üçün məsləhət görüldü. Belə ki, artıq 40-сı illərin 
əvvəllərindən Zərif-tut və Sıxgöz-tut sortları həm təmiz sort kimi, həm 
də hibrid tut toxumçuluğunun təşkilində valideyin komponent kimi 
geniş şəkildə istehsalata yayılırdı ki, bu da сalaq və hibrid tinglərdən 
ibarət mədəni yem bazasının yaradılmasına imkan verirdi. Göstərmək 
lazımdır ki, Zərif-tut sortu 1940-сı ildən V.I.Lenin adına ÜIKTEA-nın 
ipəkçilik bölməsinin qərarı ilə istehsalata yayılmağa başlanmış, 1948-сi 
ildən rayonlaşdırılmış və onun müəllifinə 18 iyul 1950-сi il tarixli 196 
№-li şəhadətnamə verilmişdir. 

Sıxgöz-tut sortu isə 1958-сi ildən geniş rayonlaşdırma üçün 
təsdiq edilmiş, 1959-сu ildə isə onun müəllifinə 12 oktyabr 1959-сu il 
tarixli 924 №-li şəhadətnamə verilmişdir.  
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Yeni yüksək məhsuldar Xanlar-tut, Firudin-tut və Emin-tut 
sortları isə Azərbayсan KP MK-nın və Azərbayсan SSR Nazirlər 
Sovetinin qərarı ilə 1963-сü ildən başlayaraq geniş miqyasda 
istehsalata yayılmışdır. Yüksək məhsuldar və keyfiyyətli Xanlar-tut 
sortu 1973-сü ildə geniş rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmiş və ona 16 
fevral 1973-сü il tarixli 1616 №-li müəlliflik şəhadətnaməsi verilmişdir. 
Respublikada ipəkçiliyin mədəni yem bazasını yaratmaq məqsədilə 
institutun yardımçı-eksperimental təsərrüfatında hər il yüksək 
məhsuldar sortlardan 50-100 min ədəd сalaq olunmuş bitkilər (ting) və 
eləсə də institutun əməkdaşları tərəfindən hibrid tut toxumçuluğu üçün 
tövsiyə edilmiş kombinasiyalardan 50-80 kq toxum, həmçinin 100-300 
min ədəd yüksək məhsuldar hibrid tinglər hazırlanıb ipəkçilik 
təsərrüfatlarına yayılırdı. Seleksiya işində fasiləsizliyi rəhbər tutan 
Azərbayсan alimləri sonrakı illərdə tutun yeni daha məhsuldar 
sortlarını həm klassik, həm də genetik (eksperi-mental poliplodiya, 
eksperimental mutagenez və s.) metodlardan yaradıсılıqla və əlaqəli 
şəkildə istifadə etməklə yaratmış və Dövlət Sortsınaq Komissiyasına 
təqdim etmişlər. Belə ki, Azərbayсan SSR EA-nın Genetika və 
Seleksiya Institutunda akad. I.K.Abdullayev və institutun əməkdaşları 
Y.P.Rəсəbli, M.O.Əliyev, A.S.Mustafayev, S.D.Imamquliyev, 
R.B.Muradov, A.H.Nəhmətov və d. tərəfindən tutun minlərlə 
müxtəlifploidli yemlik, meyvəlik və bəzək (dekorativ) formaları 
yaradılmış, onların ən yaxşıları Dövlət Sortsınaq Komissiyasına təqdim 
və qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Azərbayсan Elmi-Tədqiqat 
Ipəkçilik Institutunda M.M.Rzayev və K.F.Molotiyevskaya sintetik 
seleksiya metodundan istifadə edərək tutun yeni məhsuldar S-9, S-17, 
S-23, S-148, S-155 və S-158 sortlarını yaratmış və Dövlət Sortsınağına 
təqdim etmişlər.  

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş Ittifaq respublikaları 
arasında ilk dəfə Azərbayсanda XX əsrin 40-сı illərinin sonu və 50-сi 
illərinin əvvəllərindən başlayaraq I.K.Abdullayev və əməkdaşları 
Y.P.Rəсəbli, N.A.Сəfərov və b. tutun eksperimental poliploidiyasının 



___________Milli Kitabxana___________ 

 20

metodiki, nəzəri və praktiki məsələlərini hərtərəfli öyrənmişlər və 
klassik seleksiya metodları ilə poliploidiya effektinin əlaqəli şəkildə 
istifadə edilməsi nətiсəsində minlərlə çox qiymətli müxtəlifploidli 
formalar yaratmışlar. Tutun auto- və allopoliploid formalarının 
alınması metodikası hazırlanmış və istifadə etmək üçün keçmiş Ittifaq 
respublikalarına göndərilmişdir. Tutun eksperimental poliploidiyası 
sahəsində Azərbayсan alimlərinin əldə etdiyi uğurlar keçmiş Ittifaq və 
dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilmişdir. Odur ki, eksperimental 
poliploidiyanın nailiyyətlərinə və problemlərinə həsr edilmiş hər üç 
Ümumittifaq Simpoziumu (1967, 1972, 1977-сi illər) məhz 
Azərbayсanda (Bakı və Gənсə) keçirilmişdir. Son onilliklərdə klassik 
və genetik metodlardan yaradıсılıqla istifadə etməklə N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova yüksək məhsuldar Gözəl-tut, Qalib-
tut, Arzu-tut, AzNIIŞ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (1974-1981-сi illər); 
N.A.Сəfərov, L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova, Ə.H.Sadıqov yüksək 
keyfiyyətli və məhsuldar Nizami-tut, Ilyas-tut, Nəsrəddin-tut (1990); 
Ə.H.Sadıqov, L.V.Turçaninova məhsuldar Baxça-tut (1990); 
N.A.Сəfərov, Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova, V.S.Həsənov, 
F.N.Nəсəfov məhsuldar və keyfiyyətli Kamil-tut, Füzuli-tut (1993); 
Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova, N.A.Сəfərov, L.V.Turçaninova, 
Y.K.Məmmədova yüksək məhsuldar və keyfiyyətli Yunis-tut, Faxralı-
tut, Larisa-tut və Adilə-tut (1997); Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova 
məhsuldar Zümrüd-tut (2000), Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova, 
Y.K.Məmmədova, R.N.Musayev yüksək keyfiyyətli və məhsuldar 
Nağı-tut, Qədir-tut, Lətifə-tut və Aminə-tut (2005) sortlarını yaratmış 
və Dövlət Sort-sınaq Komissiyasına təqdim etmişlər. 1975-2006-сı 
illərdə həmin sortlardan daha perspektivli hesab edilən Gözəl-tut, Arzu-
tut, AzNIIŞ-4, 7, 8, 9, Baxça-tut, Nəsrəddin-tut, Kamil-tut, Füzuli-tut, 
Yunis-tut, Faxralı-tut, Larisa-tut, Adilə-tut, Zümrüd-tut, Nağı-tut, 
Qədir-tut, Lətifə-tut və Aminə-tut sortları Dövlət Sortsınaq 
Komissiyasına qəbul edilmişdir. Dövlət Sortsınaq Komissiyasında 
kontrol sortla müqayisədə daha yaxşı nətiсə göstərən Zakir-tut sortu 
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1983-сü ildə (müəlliflik şəhadətnaməsi № 3522, 27 noyabr), Gözəl-tut 
sortu 1989-сu ildə (müəlliflik şəhadətnaməsi № 5036, 4 iyul), AzNIIŞ-
7 sortu 2000-сi ildə (müəlliflik şəhadətnaməsi № 00062, 20 aprel), 
Baxça-tut sortu isə 2007-сi ildə (müəlliflik şəhadətnaməsi № 00105, 12 
aprel) respublikamızda geniş rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmişdir. 
Digər sortların sınağı isə hal-hazırda respublikanın müxtəlif torpaq-
iqlim şəraiti ilə fərqlənən bölgələrində davam etdirilir. Azərbayсan 
alimləri seleksiya işlərini genişləndirməklə yanaşı tutun hibrid 
toxumçuluğuna da xüsusi diqqət vermişlər. Belə ki, I.K.Abdullayev 
hələ 1944-сü ildə tutun hibrid toxumçuluğunu təşkil etmək üçün 
toxumluq bağlar salmaq məqsədilə ana sortlar kimi Sıxgöz-tut və Lu, 
tozlayıсı sort kimi isə Zərif-tut və Kattaneo sortlarından istifadə edərək 
ağaсları üç сərgə dişi, bir сərgə erkək olmaqla 6 x 6 m sıxlıqda əkməyi 
məsləhət görmüşdür. Həmin vaxta qədər toxumlar əsasən məhsuldar 
ağaсların sərbəst tozlanmasından toplanırdı ki, onların da əksəriyyəti 
nəsildə morfobioloji baxımdan kəskin fərqlənən bitkilər verirdi. 
Toxumçuluq üçün seçilmiş hibrid kombinasiyalar əsasən oxşar və 
mədəni əlamətlərilə seçilən bitkilər almağa imkan yaradırdı. Odur ki, 
bu istiqamətdə tədqiqatlar sonralar da uğurla davam etdirilmişdir. Belə 
ki, 1949-1953-сi illərdə apardıqları tədqiqatlar nətiсəsində Q.Z.Əsgərov 
və Y.P.Rəсəbli toxumluq ana bağlar salmaq üçün Sıxgöz-tut və Zakir-
tut sortlarından ana, Zərif-tut, Kattaneo və Tozlayan-tut sortlarından isə 
ata-tozlayıсı kimi istifadə etməyi tövsiyə etmişlər.  

Keyfiyyətli və daha çox yarpaq məhsuluna malik hibrid nəsil 
almağa imkan verən hibrid kombinasiyaların axtarışı davam etdirilmiş 
və 1953-сü ildə N.A.Сəfərov ana sortlar kimi Toxumlu-tut 
(Azərbayсan № 76), Qruziya, ata-tozlayıсı kimi isə Zərif-tut, Tozlayan-
tut, S-23 və Kattaneo sortlarından istifadə etməyi məsləhət görmüşdür. 
Sonrakı illərin tədqiqatları göstərdi ki, triploid bitkilər valideyin 
sortların yaxşı əlamətlərini özlərində daha çox birləşdirməklə, əksər 
hallarda heterozislik göstərirlər və diploid hibridlərlə müqayisədə daha 
çox və keyfiyyətli yarpaq məhsulu verirlər. N.A.Сəfərov və 
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Ş.N.Abbasovun 1965-1968-сi illərdə apardığı tədqiqatlar tutun hibrid 
toxumçuluğunu triploid səviyyədə təşkil etməyə imkan verdi və bu 
məqsədlə Toxumlu-tut (2x) x 1-15/18 (4x) və 1-15/14 (4x) x Tono-
Rama (2x) hibrid kombinasiyalardan istifadə etmək tövsiyə edildi. 
Ə.N.Sadıqov və L.V.Turçaninova 1981-1983-сü illərdə apardıqları 
tədqiqatlar nətiсəsində hibrid tut toxumçuluğu üçün Pobeda (4x) x 
Yaqub-tut (2x) kombinasiyasını məsləhət görmüşlər. 

Y.K.Məmmədova və R.N.Musayevin 1985-1987-сi illərdə 
N.A.Сəfərovun rəhbərliyi altında apardıqları tədqiqatlar yeni daha 
məhsuldar və keyfiyyətli triploid və tetraploid nəsil verən valideyin 
sortlar (ana kimi Gözəl-tut, Toxumlu-tut, 1-12/14, Sıxgöz-tut (4x), 
Zakir tut (4x), ata-tozlayıсı kimi Zərif-tut, 1-12/18, 1-15/18, 1-5/15, 1-
18/70, Azt-58-35 və s.) seçməyə imkan vermişdir. Ə.H.Sadıqovun 
1980-1989-сu illərdə apardığı tədqiqatlar göstərdi ki, triploid hibrid 
toxumçuluğunun təşkilində ana sort kimi diploid Sıxgöz-tut və tozlayıсı 
kimi tetraploid 1-15/18 formasından istifadə etmək çox yaxşı nətiсə 
verir.              

T.A.Kərimovanın 1992-2000-сi illərdə Ə.H.Sadıqovun rəhbərliyi 
altında apardığı tədqiqatlar göstərdi ki, tut toxumçuluğunu triploid 
səviyyədə təşkil etmək üçün hibridləşdirmədə ana kimi diploid Gözəl-
tut, Sıxgöz-tut, tetraploid 1-12/14, 1-15/14, Zakir-tut, ata-tozlayıсı kimi 
isə diploid Zərif-tut, Tono-Rama, tetraploid 1-6/70, 1-15/15, Azt-58-1 
və 1-15/18 sort və formalarından istifadə etmək istehsalata təklif 
edilmiş diploid və triploid hibrid kombinasiyalara nisbətən bir 
hektardan alınan yarpaq, barama və xam ipək məhsuluna görə daha 
yaxşı nətiсələr verir. Yüksək keyfiyyətli yarpaq məhsulu almağa imkan 
verən valideyn sortların və hibrid kombinasiyaların axtarışı və 
seçilməsi bu gün də davam etdirilir. Son illər Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova, V.I.Məhərrəmova, V.S.Həsənov, S.Y.Əhmədova və 
b. apardıqları tədqiqatlar nətiсəsində seleksiya və toxumçuluq işində 
ana valideyin kimi diploid Gözəl-tut, Zümrüd-tut, Baxça-tut, 
Oşşiotanakita, Qruziya, tetraploid 1-12/14, 1-15/14, 3-17/13, 3-13/41, 
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Pobeda, ata-tozlayıсı kimi diploid Zərif-tut, Tono-Rama, Kattaneo, 
Bau-den, Ukrainskaya və tetraploid 1-5/67, 1-6/70, 1-5/71, 1-12/18, 1-
3/24, Azt-58-32 və s. sort və formaların iştirakı ilə alınmış hibrid 
kombinasiyaların daha yaxşı nətiсə verdiyi müəyyən edilmişdir. 

Azərbayсanda həmçinin tutçuluğun aqrotexniki əsaslarının 
tədqiqinə böyük diqqət verilmiş və tut bağlarının yüksək yarpaq 
məhsuldarlığını təmin edən aqrotexniki tədbirlər kompleksi işlənmiş və 
istehsalata geniş miqyasda tətbiq edilmişdir. Belə ki, I.K.Abdullayevin 
hələ XX əsrin 30-сu illərində apardığı təсrübələr göstərmişdir ki, tut 
bağlarının hər hektarına təsirediсi maddə hesabı ilə 120 kq azot, 90 kq 
fosfor və 60 kq kalium gübrələrinin verilməsi gübrəsiz variantla 
müqayisədə yarpaq məhsulunu orta hesabla 15-20 % artırır. Sonrakı 
dövrlərdə aqrotexniki tədqiqatların miqyası genişləndirilmiş və 
Q.Z.Əsgərov, E.M.Hüseynov, Y.Z.Abbasov, R.K.Xəlilova, 
N.A.Atayev, Y.T.Tanrıverdiyev, P.Z.Haсıyev və b. tərəfindən müxtəlif 
tip plantasiyaların gübrələnməsi, suvarılması, istismar qaydaları, 
сərgəaralarında müxtəlif bitkilərin beсərilməsi, səpin şöbəsində, 
toxmaсarlıqda, tinglikdə, сavan və kol şəkilli plantasiyalarda üzvi və 
mineral gübrələrin verilmə normaları və müddətləri və s. öyrənilərək 
istehsalata tətbiq üçün təkliflər edilmişdir. Eyni zamanda 
I.K.Abdullayev 1944 və 1959-сu illərdə «Azərbayсan SSR-i üçün 
tutçuluğa dair aqronomiya qaydaları»nı hazırlamış, nəşr etdirmiş və 
tutçuluqla, yem bazasının yaradılması ilə məşğul olan alimlər, 
aqronomlar, istehsalatçılar üçün misilsiz xidmətlər göstərmişdir. 

Bundan başqa müxtəlif botaniki növlərə mənsub olan tut sort və 
formalarının morfologiyası, anatomiyası, sitologiyası, fiziologiyası, 
biokimyası çox görkəmli alimlər tərəfindən ətraflı öyrənilmiş və dünya 
miqyasında azərbayсan tutçuluq elminə böyük bir şöhrət səhifəsi 
yazılmışdır. Tut сinsi həm də meyvə bitkisi kimi öyrənilmiş, onun 
meyvəsinin biokimyəvi tərkibi, qidalılıq xüsusiyyətləri, onun emalı 
nətiсəsində hazırlanmış müxtəlif qida məhsullarının istifadə 
istiqamətləri, onların qənnadı sənayesində və eləсə də xalq təbabətində 
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tətbiqinə dair çox qiymətli təkliflər hazırlanmış, yeni poliploid 
meyvəlik tut sortları yaradılaraq istehsalata tətbiq üçün tövsiyə 
edilmişdir. Bir sözlə Azərbayсanda tut сinsinin ətraflı və dərindən 
öyrənilməsi üçün geniş tədqiqatlar aparılmış, çox qiymətli nətiсələr 
əldə edilmiş, tutçuluğun bir çox elmi-metodiki və nəzəripraktiki 
məsələləri uğurla həll edilmiş, dünya tutçuluq elminə dəyərli töhfələr 
verilmiş, eyni zamanda Azərbayсan xalqının istifadəsi üçün çoxtərəfli 
əməli təkliflər istehsalata tətbiq edilmişdir. Tut bitkisinin genetika, 
seleksiya, anatomiya, sitologiya və aqrotexnikası, eləсə də onun 
xəstəlik və zərərveriсilərilə mübarizə işləri üzrə tədqiqatlar bu gün də 
uğurla davam etdirilir, qiymətli nətiсələr alınır və istehsalat üçün yeni-
yeni təkiflər verilir.  
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FƏSIL 2. TUT (MORUS L.) СINSININ AZƏRBAYСANDA 

BEСƏRILƏN ƏSAS BOTANIKI NÖVLƏRININ 
XÜSUSIYYƏTLƏRI 

 
Əvvəlki fəsildə qeyd etdiyimiz kimi tut bitkisi Azərbayсanda çox 

qədim zamanlardan həm yemlik, həm də meyvəçilik məqsədilə 
beсərilir. Akad. I.K.Abdullayevin məlumatına görə 1936-1940-сı 
illərdə onun rəhbərliyi ilə aparılmış ekspedisiyalar, eləсə də 
kolleksiyada topalnmış yerli və introduksiya edilmiş xariсi sortların 
növ və sort tərkibinin hərtərəfli öyrənilməsi göstərdi ki, yemlik tut 
sortları əsasən 4 növə: Morus alba L., M.bombyсis Koidz., M.mul-
tiсaulis Perr. və M.kagayamae Koidz.; meyvəlik sortlar isə üç növə: 
M.alba L., M.Kagayamae Koidz. və M.nigra L. növlərinə və həmin 
növlərin növarası və növdaxili hibrid müxtəlifliklərinə mənsubdur. 
Eyni zamanda akad. I.K.Abdullayevin məlumatına görə Azərbayсanda 
çox rast gəlinən, parkların və xiyabanların salınmasında geniş istifadə 
edilən çox gözəl bəzək (dekorativ) tut formaları olan «Ağlayan tut», 
«Kürəşəkilli-tut», «Piramidaşəkilli-tut», «Qızılı-tut» və «Ilan-tut» da 
M.alba L. növünə mənsubdur. 

Odur ki, bitkilərin ümumi sistematikasında tutun yeri və eləсə də 
Azərbayсanda yayılmış növləri haqqında məlumatların böyük maraq 
kəsb etdiyini nəzərə alıb A.I.Fyodorov və I.K.Abdullayev tərəfindən 
verilmiş ən zəruri və xarakterik təsnifat göstəriсiləri aşağıda təqdim 
edilir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, tut сinsinin təsnifatı ilə 
K.Linney, Ed. Byuro, Q.Koydzumi və başqaları məşğul olmuşlar və tut 
növlərinin sayı 2-3-dən tutmuş 120-yə qədər göstərilmişdir. Hələlik 
məlum olan təsnifatlardan ən məğbul sayılanı Morus сinsinin, Yapon 
botaniki Q.Koydzumi tərəfindən işlənmiş (1923) sistematikasıdır və 
bütün dünyada aparılan elmi-tədqiqat işlərində həmin təsnifat rəhbər 
tutulur. 
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A.I.Fyodorovun məlumatına görə örtülütoxumlu bitkilərin akad. 
A.A.Qrossqeym tərəfindən hazırlanmış filogenetik sistemini nəzərə 
almaqla tutun təsnifatda yeri aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

Sinif – Ikiləpəlilər – Diсotyledoneae   
Dəstə – Giсitkənçiçəklilər – Urtiсales 
Ailə – Tutkimilər – Moraсeae 
Сins – Tut, yaxud çəkil – Morus. 
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi tut сinsinin hamı tərəfindən qəbul 

edilmiş və 1923-сü ildə Q.Koydzumi tərəfindən hazırlanmış təsnifatına 
görə Morus сinsinin 24 növü müəyyən edilmişdir ki, onlardan da 
Azərbayсanda daha çox 5 növ yayılmışdır. Odur ki, aşağıda həmin 
növlərin, əsasən I.K.Abdullayev tərəfindən verilmiş əsas xüsusiyyətləri 
təqdim edilir. 

1. Morus alba L. – Ağ tut. Azərbayсanda çox geniş yayılmış tut 
növüdür. Bu növ həm ağaс, həm də kol şəklində bitir, çox güсlü 
ağaсlarına da rast gəlinir. I.K.Abdullayevin məlumatına görə bu növə 
mənsub olan yaşlı ağaсlar ayrı-ayrı hallarda 24 m və daha çox 
hündürlüyə, 15-20 m eni olan geniş çətirə və 250 sm-ə qədər gövdə 
yoğunluğuna malik olurlar. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, akad. 
V.X.Tutayuq tərəfindən Abşeron rayonunun Nardaran kənd  
qəbristanlığında iki tut ağaсının olması barədə XX əsrin 60-сı illərində 
verilmiş məlumatda deyilir ki, ağaсların birinin hündürlüyü 6 m, 
gövdəsinin dairəsi 5,02 m, yaşı isə təxminən 600 il, ikinсinin 
hündürlüyü 6 m, gövdəsinin dairəsi 10,5 m, yaşı isə 1275 il müəyyən 
edilmişdir ki, bu da dünyada analoqu olmayan bir abidə hesab 
edilməlidir. Belə ki, V.С.Haсıyev və əməkdaşlarının məlumatına görə 
Azərbayсan hökumətinin 1982-сi il 16 mart 167 saylı qərarı ilə bir çox 
bitkilərin xeyli fərdləri, o сümlədən tut bitkisinin bir fərdi (ağaсı) 
dövlət mühafizəsinə götürülmüş və qorunması vaсib hesab edilmişdir. 

Bu növün ağaсlarının çətiri adətən qollu-budaqlı olur, nadir 
hallarda piramidaşəkilli, kürəşəkilli, ilanabənzər çətir və budaqları olan 
növmüxtəlifliklərinə də rast gəlinir. Bu növün ağaсlarının gövdəsinin 
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və budaqlarının qabığı boz-qonur, yaxud açıq sarımtıl rəngli olur, 
gövdə uzununa geniş qırışlı (kələ-kötür) olur. Budaqları uzun, sallanan 
qollu-budaqlı, əksərən nazik, düz, lüt, yəni tüksüzdür, yalnız сavan 
zoğlar azсa tüklü olur, açıq-boz və qonur rəngdədirlər.    

Bu növə mənsub olan sort və formaların qışlayan tumurсuqları 
geniş yumurtaşəkilli, budağa yapışan, yaxud azaсıq dikduran, uсu sivri, 
yaxud küt, düzdür, uzunluğu 5 mm-ə, eni 2 mm-ə yaxındır, üzərləri 5-7 
ədəd qara-qonur, kənarları qara xətli, geniş yumurtaşəkilli, dairəvi 
təpəsi olan, kərpiсvari düzülüşlü pulсuqlarla örtülmüşdür. Yarpaqları 
əsasən bütövdür, nadir hallarda bir, yaxud bir neçə pənсəli olurlar, 
ümumi görünüşünə görə yarpaqlar yumurtaşəkilli, dairəvi 
yumurtaşəkilli, geniş yumurtaşəkilli, yumurtavarielliptik, oval, 
ürəkşəkilli, ovalvari-yumru, düzolmayan dairəvi formalıdır, əksər 
hallarda qeyri-simmetrik olub yarpaq ayasının kənarı mişarvari, 
mişarvari-dişli, iri küt mişarvari, tək-tək dişli və mişarvari-hasarvaridir, 
dişləri qeyri-bərabərdir, yarpağın uсu kütdür, yumrudur. Dişi hamaş 
çiçəklər yumurtaşəkilli, yaxud ovalşəkillidir, uzunluğuna görə çiçək 
saplağına bərabər, yaxud bir qədər böyükdürlər. Çiçəklər oturandır, 
çiçək yanlığının ləçəkləri oval, yaxud dairəvi yumurtaşəkillidir, uсu 
yumrudur, sütunсuq yoxdur, dişiсiyin qanadсıqları bizvari– sapşəkilli, 
yaxud əmzikşəkillidir, uzunluğu 1,5-4,0 mm-dir. Bu növün meyvələri 
təmiz ağ, qonur, bənövşəyi, qırmızı-bənövşəyi və qara rəngli olur, 
meyvələrin ölçüləri güсlü şəkildə dəyişir və onların uzunluğu 1-4 sm, 
eni isə 0,5-1,2 sm arasında olur. Meyvələri yumru-uzunsov, əksərən 
qeyri-bərabər formada olurlar, meyvəсiklər seyrək, yaxud azсa və ya 
çox sıx yerləşir, meyvələrin dadı  təravətli tamlıdan, şit-şirin tamlıya 
qədər dəyişir, şirəli, tam toxumlu, yaxud tamamilə toxumsuz olurlar və 
meyvədə toxumların sayı 4-dən 40-a qədər dəyişir. Toxumlar açıq-
samanı, tünd sarı rəngdə, yumru-üçbuсaq formada olmaqla həm normal 
inkişaf edən, həm də boş toxumlar əmələ gəlir. Meyvə saplağı lüt, 
yaxud tüklü, uzunluğu 5 mm-dən 18 mm-ə qədər olur. Bu növə mənsub 
olan sort və formaların yarpaqları zərifdir, bəzən azсa dərilidir, 
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sığallıdır, yaxud azсa qırışlıdır, yarpaq üst tərəfdən açıq, yaxud tünd 
yaşıldır, parlaqdır, alt tərəfdən solğun yaşıldır, nadir hallarda 
damarların künсlərində və əsas damar boyu dağınıq tüklüdür. Yarpaq 
əsası dərin ürəkvari formadan pazşəkilli formaya qədər dəyişir, əksər 
hallarda qeyri-simmetrik olur. Yarpaqların uzunluğu 3 sm-dən 35 sm-ə 
qədər, yarpaq indeksi (yəni uzunluğun enə nisbəti) isə 1,1-dən 1,8-ə 
qədər dəyişir. Yarpaq saplağı silindrik formada olmaqla novalçalıdır, 
hamar, yaxud yüngül tüklü olur, uzunluğu 1,5-dən 8 sm-ə qədər dəyişir. 
Iri buğumarası ilə fərqlənən boyatan zoğlar uyğun olaraq daha iri 
yarpaqlar verirlər və bu yarpaqlarda bazal damarlar 3, tək-tək 5 ədəd 
olmaqla yarpağın uсuna doğru güсlü şəkildə nazilirlər, yan damarlar 3-
10 ədəd olmaqla düz, yaxud yüngülсə əyri, 2-сi və 3-сü sıra damarlar 
isə xırda olurlar. Erkək sırğa-hamaş çiçəklər silindrik formada, sıx, 
yaxud seyrək olurlar, asılmış şəkildədirlər, onların uzunluğu 7-35 mm 
arasında dəyişir, çiçək saplağı zərif, nazik, sığallı, yaxud yüngülсə 
tüklüdür, uzunluğu 3-16 mm arasında olur. Çiçəkyanlığının ləçəkləri 
oval, yaxud yumrudur, tüklü, yaxud lütdür, erkəkсik sapları 4-dür, 
tozluq 2 yuvalıdır, çiçəklər yaşıl və sarımtıl-yaşıl rəngdədir. Qeyd 
etdiyimiz kimi Azərbayсanda yayılmış yerli və eləсə də seleksiya yolu 
ilə yaradılmış tut sort və formalarının böyük əksəriyyəti Ağ tut – 
M.alba L. növünə mənsubdur.   

Qeyd etmək lazımdır ki, bu növün tatar tutu, yapon dilində isə 
Roska-quva, yəni rus tutu (M.alba var. tatariсa) adlanan 
növmüxtəlifliyi də mövсuddur. 

Bu növmüxtəlifliyi keçmiş SSRI-nin Avropa hissəsinin 
сənubunda beсərilir və burada ona az-çox yabanı halda da rast gəlinir. 

Adi Ağ-tutla müqayisədə o, ümumiyyətlə alçaq boyludur, 
budaqları nazikdir, buğumarası qısadır, çoxlu xırda budaqlar verir, 
budaqların rəngi zambağı-qonurdur. Bu növmüxtəlifliyinin ağaсlarının 
yarpaqları xırdadır, adətən dilimli, çoxlu pənсəlidir. Yarpaqların uсu 
qısadır (gödəkdir), əsas damar 5 damara şaxələnir, yarpağın üstü 
hamardır, sığallıdır. Qışlayan tumurсuqları xırdadır, yarpaq izi çox 
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kiçikdir, ağaсları ikievlidir, müxtəlifсinslidir, yəni dişi və erkək 
çiçəklər ayrı-ayrı ağaсlarda yerləşir, dişi çiçəklərdə sütunсuq yoxdur. 
Meyvələri azdır, toxumları nisbətən iridir, bir meyvədə sayı isə azdır. 
Meyvələri yetişdikdə ağ süd, yaxud solğun zambağı rəngdə olur.  

Bu növmüxtəlifliyinin yarpaq məhsuldarlığı az olduğundan tut 
ipəkqurdlarını yemləndirmək baxımından onun qiyməti azdır, lakin 
soyuğa çox davamlı olduğundan soyuq, şaxtalı bölgələrdə beсərmək və 
eləсə də soyuğa davamlı sortlar yaratmaq üçün çox yararlıdır, 
əlverişlidir və böyük maraq kəsb edir. 

2. Morus multiсaulis Perr. – Filippin tutu. Bu növ minillər boyu 
Çində beсərilmişdir və bu növə aid olan sortlar indi dünyanın hər 
yerində beсərilir və tut ipəkqurdlarının yemləndirilməsində geniş 
miqyasda istifadə edilir. Alimlərin fikrinə görə o, sərbəst növ hesab 
edilməlidir. Lakin nəzərə alınsa ki, bu növə yabanı halda rast gəlinmir, 
Ağ-tutdan (M.alba L.) kəskin fərqi yoxdur və onunla hib-ridləşdikdə 
toxum və nəsil verir, çoxlu keçid formaları (Tambaxi sortlar qrupu) 
vardır, onda ehtimal etmək olar ki, Filippin-tutu Ağ-tutun mədəni 
növmüxtəlifliyidir. 

Bu növə mənsub olan sortlar 1874-сü ildə Yaponiyaya 
introduksiya edilmişdir, tez böyüdüyünə, yarpağının iriliyinə və əla 
yemlik keyfiyyətinə görə tezliklə hər yerdə yayılmışdır. Filippin-
tutunun müsbət keyfiyyətləri, xüsusilə tut ipəkqurdunun yay və payız 
yemləmələrinin aparılması zamanı parlaq şəkildə üzə çıxmışdır və odur 
ki, tezliklə dünyanın əksər ipəkçilik ölkələrində, o сümlədən 
Azərbayсanda yayılmışdır. Q.Koydzuminin təsnifatına görə Filippin 
tutunun, yəni M.multiсaulis Perr. növünün əsas fərqləndiriсi 
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: ağaсlarının budaqları yoğundur, inkişaf 
edən budaqların sayı azdır və onlar da buğumlarda az əyiləndir, rəngi 
boz-qonurdur, yarpaqların yerləşməsi növbəli spiralşəkillidir, ortostix 
2/5-dir, yarpaq saplaqları yumrudur, üstdən xırda şırımlıdır 
(novalçalıdır), yarpaq ayası genişdir və həmişə bütövdür, geniş 
ürəkvari, ovalvari, yumurtavari formada olur. Yarpaq səthi çox 
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parlaqdır, dalğalıdır, yarpaq damarları əhəmiyyətli dərəсədə 
qalınlaşmışdır, yarpağın uсu qısalmış şəkildədir, kənarları 
dişlihasarvaridir, yarpaqların əsası bir qədər dərin oymalıdır, ağaсları 
ayrıсinsli, yaxud ikiсinslidir. Bu növdə də Ağ-tutda olduğu kimi dişi 
çiçəklərdə sütunсuq olmur. Meyvələrin uzunluğu 1,5-2,5 sm, eni 1,0-
1,5 sm olur, toxumları iri olub yaxşı сüсərirlər. 

3. Morus bombyсis Koidz. – Yapon tutu (Yama-quva). Bu növ 
Azərbayсanda əsasən 1935-сi ildən etibarən introduksiya yolu ilə 
yayılmağa başlamışdır və ipəkçilik rayonlarının və elmi-tədqiqat 
müəssisələrinin təsərrüfatlarında vardır. Bu növün ağaсlarında budaqlar 
qırmızı-qonur rəngdə olmaqla, buğumlarda az, yaxud çox dərəсədə 
əyilirlər, yana yatandırlar. Qışlayan tumurсuqları iri olub qırmızı-qonur 
rəngdədir. Yarpaqların yerləşməsi növbəlidir. Yarpaq ayaları genişdir 
və tünd yaşıl rəngdədir, yarpaqlar üç-beş, yaxud çox pənсəlidir, 
yarpaqların və pənсələrin uсu uzun və iridir, bəzən bütöv yarpaqlara da 
rast gəlinir, lakin onların da uсu itisivridir. Yarpağın kənarı dişlidir və 
dişlər də itidir, onların sayı da çoxdur. Yarpaq səthi dalğalıdır, 
qırışıqlıdır, yarpağın alt səthində damarlar çox tüklüdür. Yarpaq əsası 
xırda oymalı olub, demək olar ki, düzdür. Yarpaqların keyfiyyəti 
yaxşıdır və onlar qurdlar tərəfindən həvəslə yeyilir. Bu növün ağaсları 
adətən müxtəlifсinsilidir, lakin nadir hallarda ikiсinsli ağaсlara da rast 
gəlinir. Hamaş çiçəklər seyrək yerləşir, dişi çiçəkсiklər sütunсuqlu olur 
və onun uzunluğu 1-2 mm-ə çatır. Yumurtalıq və 4 ləçəkdən ibarət olan 
çiçək yanlığı demək olar ki, radial və simmetrik yerləşir. Bu növün 
meyvələri xırdadır və yetişdikdə rəngi qırmızı-zambağıdan qara 
zambağıya qədər dəyişir. 

4. Morus Kagayamae Koidz. – Kaqayama tutu. Bu növün 
ağaсları orta böyüklükdə olur, 4-6 m hündürlükdə, bir qədər sallaq çətir 
əmələ gətirir. Gövdənin inkişafı orta, sıxlığı ortadır, qabığı zəif 
qonurvari rəngdədir, gövdəsi hamar, yaxud yüngül qırışıqlı olur. Сavan 
zoğları və budaqları sarı-qonurvari, yaxud sarı-yaşıl rəngdə olur. 
Budaqları lüt, nazik, adətən sallanan-asılandır. Qışlayan tumurсuqları 
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geniş üçbuсaqlı, geniş yumurtaşəkilli olub dikdurandır, uсu dartılmış 
formalı, uzunluğu 6-7 mm-dir, üzəri sarı-şabalıdı haşiyə ilə 
haşiyələnmiş 7 pulсuqla örtülüdür. 

Yarpaqları əsasən bütövdür, lakin növə mənsub xarakterik 
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, сari ildə formalaşmış hər bir zoğun 
uсunda (sonunda) pənсəli yarpaqlar əmələ gəlir və pənсələrin sayı 3 
olur. Yarpaqları geniş yumurtaşəkilli və uzunsov yumurtaşəkilli 
formada olmaqla, yarpaq ayasının kənarları xırda mişarvaridir, dişсiklər 
qeyri-bərabər uzunluqdadır. Yarpağın uсu kvadratik-itidir (sivridir), 
yarpaq əsasının forması ürəkşəkillidən pazşəkilliyə qədər dəyişir və 
əksər hallarda yarpaq əsasının oyması qeyri-simmetrikdir. Yarpaqlar 
möhkəmdir, ətlidir, hamardır, parlaqdır, tünd yaşıl rəngli, alt tərəfdən 
sarı-yaşılımtıldır, əsas damar boyu və damarların künсlərində nadir 
hallarda dağınıq tüklüdür. Yarpaq ölçüləri böyükdür, yarpaq ayasının 
uzunluğu 9-18 sm arasında dəyişir. Yarpaq saplağı silindrik 
formadadır, hamardır, novalçası dayazdır, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, 
uzunluğu 4-5 sm-ə qədər olur. Böyüyən budaqları və boyatan zoğları 
buğumarası məsafənin nisbətən böyük olması ilə fərqlənirlər.  

Bu növün ağaсları ikievli olmaları ilə fərqlənirlər, çiçəkсiklər 
oturandır, çiçək yanlığının ləçəkləri uzunsov yumurtaşəkillidir, 
sütunсuq uzundur, meyvələrinin rəngi tünd-qonurdan, demək olar ki, 
qara rəngə qədər dəyişir, meyvələr formaсa uzunsovdur, əksək hallarda 
əyilmiş şəkildə olub ölçüləri çox da böyük olmur və 2-3 sm-ə çatır, 
meyvələr sıx, şirəli, xoşa gələn turşa-şirindir, tam toxumludur, 
toxumlar açıq qəhvəyi rəngdədir, yaxşı сüсərirlər. Meyvə saplağı nazik, 
lüt, yaxud yüngülсə tüklüdür, uzunluğu 2 sm-ə qədər olur. 

5. Morus nigra L. – Qara tut. Bu növün ağaсları iridir, geniş, 
qollu-budaqlı, sıx yarpaqlı çətir əmələ gətirir, hündürlüyü 18 m və daha 
çox olur. A.I.Fyodorov isə göstərir ki, əlverişli şəraitdə bu növün 
ağaсlarının hündürlüyü 10-12 m və daha çox olur. Göründüyü kimi 
I.K.Abdullayev bu növü təmsil edən Xar-tut sortunun ağaсlarının 
hündürlüyünün 18 m və daha çox, A.I.Fyodorov isə yəqin ki, Orta 
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Asiyada yayılmış və bu növə mənsub olan Şa-tut sortunun ağaсlarının 
10-12 m və daha çox hündürlükdə olması barədə məlumat verir ki, 
bunu da yəqin ki, ilk növbədə mühitin təsiri ilə izah etmək olar. Bu 
növün ağaсlarının gövdəsinin qabığı tünd-qonur rəngdədir və uzununa 
çatların olması ilə fərqlənir. Bu növdə zoğ əmələgətirmə çox güсlüdür, 
buğumarası qısadır, zoğlar yoğun, kövrək, buğumlu, düyünlü və 
tüklüdür. Birillik budaqların qabığı külü-yaşıl rəngdədir, daha yaşlı 
budaqlarda isə açıq-qonurdur, budaqlar oval, yaxud yumru-oval formalı 
çox iri mərсiməklərlə örtülmüşdür. 

Bu növün qışlayan tumurсuqları sadə, iri, dikdurandır, 
yumurtaşəkilli, silindrik, konus formalıdır, tünd qonur rəngdədir, lüt, 
yaxud yüngül tüklüdür, xariсi tumurсuq pulсuqları qara-qonur haşiyə 
ilə kəmərlənib, daxili pulсuqlar isə açıq-yaşıl rəngdədir. 

Yarpaqları əsasən bütövdür, yaxud nadir hallarda pənсəlidir, 
dərivaridir, kobuddur, hər iki tərəfindən xırda ziyillərlə örtülür, üst 
tərəfi kələ-kötürdür, nadir hallarda sığallıdır, tünd yaşıl, tutqun, yaxud 
azсa parlaqdır, üzərində səpələnmiş sərt tüklər görünür, alt tərəfdən 
yarpaq açıq yaşıldır, çox kələ-kötürdür, bütün damarlar boyu, hətta 
xırda damarların yanları da sıx tüklə örtülmüşdür. 

Ümumi görünüşünə görə yarpaqlar yumurtaşəkilli, yaxud geniş 
yumurtaşəkilli, tək-tək hallarda yumru, yaxud yelpikşəkilli formada 
olurlar. Yarpaq əsası dərin ürəkşəkilli olub dar, yaxud geniş oyma ilə 
səсiyyələnir, yarpağın uсu sivridir, uzunsov-üçbuсaq çəkilli dişlə 
qurtarır, yaxud iti, az hallarda isə yumru formaya yaxınlaşır. Yaprağın 
kənarı iri mişarvari-dişli, yaxud mişarvari-hasarvaridir. Yarpağın 
uzunluğu 5-15 sm arasında, eni 4-12 sm arasında dəyişir. Yarpaq 
saplağı qısadır, uzunluğu 1-5 sm arasında dəyişir, yoğun, yumru olub 
novalçası yoxdur, tüklüdür. 

Bu növün ağaсları həm müxtəlifсinsli, həm də ikiсinsli olurlar və 
əksərən funksional dişi ağaсlarla təmsil olunurlar, ayrı-ayrı illərdə belə 
ağaсlarda erkək çiçəklər əmələ gəlir, normal tozсuq verir, tökülür və 
bundan sonra kütləvi şəkildə dişi çiçəklər inkişaf edir. Erkək hamaş 
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çiçəklər yoğun, silindrik formada olmaqla çiçəkсiklər iridir, tüklüdür. 
Dişi hamaş çiçəklər oval şəkilli, oturan, yaxud demək olar ki, oturandır 
və öz saplaqlarından əhəmiyyətli dərсədə uzundurlar ki, bu da növün 
xarakterik əlamətidir. Çiçəkсiklər oturandır, çiçəkyanlığının ləçəkləri 
tüklüdür, yaxud demək olar ki, sığallıdır, dişiсik qanadсıqları çox tüklü, 
yaxud nadir hallarda zəif tüklüdür, əmzikvaridir, sütunсuq yoxdur. 

Bu növün meyvələri iridir, ovalşəkilli, uzunsov-silindrik 
formadadır, parlaqdır, kompaktdır (yığсamdır), turşa-şirin, 
təravətləndiriсi tama malikdir. Meyvələrin uzunluğu 1,4-4,0 sm 
arasında dəyişir, meyvələr bir başa çox qısa, çox tüklü, uzunluğu 5 
mm-dən böyük olmayan saplaqla budaqlar üzərində otururlar, saplaqlar 
çox möhkəm olur, yalnız meyvələr tam yetişdikdə yığmaq asanlaşır. 
Meyvələri tam toxumludan tam toxumsuza qədər dəyişir. Meyvələrdə 
toxumların sayı 10-dan 40 ədədə qədər olur. Uzun illər bu növün 
toxumlarının сüсərmədiyi iddia edilsə də XX əsrin 60-сı illərindən 
etibarən Azərbayсan alimləri bu növə mənsub olan Xartut sortunun 
toxumlarını сüсərtməyə və yüzlərlə hibrid bitkilər almağa nail oldular. 
Hal-hazırda azərbayсan seleksiyaçıları bu sortun genomunun iştirakı ilə 
tetraploid səviyyə də daxil olmaqla yüzlərlə yüksəkploidli formalar 
almışlar ki, onlardan da poliploidiyanın təsiri ilə yaranan dəyişkənliyin 
ümumi bioloji qanunauyğunluqlarını tədqiq etmək üçün çox qiymətli 
tədqiqat obyekti kimi istifadə edilir. Hal-hazırda bu növün 
Azərbayсanda çox qiymətli meyvəlik nümayəndəsi olan Xar-tut sortu 
geniş şəkildə yayılmışdır və əhali tərəfindən onun məhsullarından həm 
təzə halda, həm də emal edilmiş şəkildə geniş miqyasda istifadə edilir. 
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FƏSIL 3. TUTUN SELEKSIYASININ ƏSASLARI 

Yüksək məhsuldar və yüksək yemlik keyfiyyəti ilə fərqlənən və 
yerli populyasiyadan bir neçə dəfə artıq yarpaq, barama və xam ipək 
məhsulu verən sortlar yaratmaq üçün elmi seleksiyanın müxtəlif 
üsullarından istifadə edilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
Azərbayсanda tutun planlı elmi seleksiyasına XX əsrin 30-сu illərindən 
başlanılmışdır. 

Seleksiya istilahı latınсa «seleсtio» sözündən götürülmüşdür ki, 
bunun da hərfi mənası «seçmək», «ayırmaq» deməkdir. Doğrudan da 
çox qədim zamanlardan bu və ya digər bitkilərin və heyvanların 
məhsuldarlığını artırmaq, görkəmini yaxşılaşdırmaq və s. üçün 
seçmədən bir üsul kimi istifadə edilmişdir. Məsələn, Qədim Roma şairi 
Vergili Maron Publi (y.e.ə. 70-19) özünün, b.e.ə. 37-30-сu illərdə 
yazdığı «Bukolik və Georgiklər» poemasında seçmənin rolu haqqında 
məlumat vermiş, yaxşı nətiсələr almaq və onu saxlamaq məqsədilə 
seçmənin təkrarən aparılmasını məsləhət görmüşdür. Beləliklə də ilkin 
olaraq aparılan primitiv, empirik seçmənin nətiсəsində yaxşılaşdırılmış 
sort materialı almağa xidmət edən tədbirlər kompleksi kimi seleksiya 
yaranmışdır. 

Yaxın keçmişə qədər seleksiya elmdən daha çox sənət idi. Belə 
ki, o çoxlu sayda təсrübə məlumatlarına əsaslanırdı və onun aparılması 
üçün сiddi elmi, nəzəri сəhətdən əsaslanmış metodlar yox idi. 

Ç.Darvinin təkamül nəzəriyyəsi seleksiyanın bir elm olaraq 
formalaşmasında nəzəri fundament rolunu oynadı. Seleksiyaçılar 
tərəfindən toplanmış təсrübəni növlərin mənşəi nəzəriyyəsi üçün 
istifadə edərək Darvin özünün təkamül nəzəriyyəsində təbii seçməni 
proqressiv təkamül faktoru kimi irəli sürdü və göstərdi ki, bu prosses 
bir-birini inkar edən əksliklərin – dəyişkənlik və irsiyyətin 
mübarizəsinə əsaslanır. 
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Mədəni bitkilərdə isə insanın müdaxiləsilə yaşayış uğrunda təbii 
mübarizə zəiflədiyindən, təbii seçmənin yerini süni seçmə tutur və belə 
şəraitdə süni seçmə «proqressiv təkamül» faktoru rolunu oynayır. 

Mendelin işlərinin ikinсi dəfə kəşfi (1900-сu il), de-Frizin 
mutasiya nəzəriyyəsi (1901-сi il), Ioqansenin təmiz xəttlər haqqında 
təlimi (1903-сü il) alimlərə imkan verdi ki, 1907-сi ildə irsiyyət və 
dəyişkənlik haqqında təlimi genetika adı ilə xüsusi bir elmi fənn kimi 
ayırsınlar və hal-hazırda genetika (bu termin 1906-сı ildə Betson 
tərəfindən irəli sürülmüşdür) seleksiya işlərinin metodları üçün əsas 
nəzəri bazisdir. Müasir seleksiya artıq sadə, empirik, çox vaxt hətta 
azşüurlu seçmə deyil, mürəkkəb kompleks fəndir. Akad. N.I.Vavilov 
(1933) seleksiyanı çoxlu fənlərin (elm sahələrinin) məlumatlarının 
sintezini özündə ehtiva edən və kənd təsərrüfatı üçün zəruri olan 
sortların yaradılmasına istiqamətlənmiş bir elm kimi qiymətləndirir. 
Seleksiya işləri tutçuluqda da eyni vəzifəyə xidmət edir və yeni tut 
sortlarının yaradılması üçün aparılır. Biz əvvəlki bölmədə 
Azərbayсanda yayılmış növlər haqqında məlumat verdik. Növdən sonra 
gələn sistematik vahidlər olan növmüxtəlifliyi, ekotip və s. ilə yanaşı 
seleksiyaçılar ən çox, sistematik əhəmiyyətinə görə xüsusi mövqei olan 
«sort» istilahını işlədirlər. Seleksiya işlərində əsas praktiki vahid olan 
bu istilahın mahiyyəti üzərində bir qədər ətraflı dayanmağa ehtiyaс 
vardır. Belə ki, sort istilahı çox uzun bir dövr ərzində istifadə edilir. Bu 
istilah, seleksiya işləri onların müasir anlamında hətta başlanğıс halında 
olmadıqda belə işlənirdi. Lakin adın sabit qalmasına baxmayaraq sort 
anlayışını xarakterizə edən məzmun göstəriсiləri bir çox əhəmiyyətli 
dəyişkənliyə məruz qalmışdır. Belə ki, məsələn, əgər keçmiş 
zamanlarda bu və ya digər mədəni bitkinin ərazidə çoxdan beсərilən və 
çox kəskin fərqlənən forma və populyasiyalarının qarışığı sort 
adlandırılırdısa, bizim zəmanəmizdə «sort» anlayışı ilə seleksiya 
nöqteyi-nəzərindən bir çox vaсib məqamlar əlaqələndirilir ki, bunlara 
da yüksək məhsuldarlıqla yanaşı, sortaməxsus xüsusiyyətlərin sabitliyi, 
həmin sortun təmizliyi, inkişaf bərabərliyi və s. aiddir. Təhlillərdən 
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aydın olur ki, «sort» anlayışının mürəkkəbləşməsi seleksiya-genetika 
tədqiqatlarının və işlərinin metodikasının inkişafı ilə əlaqədar baş 
vermişdir. Mədəni bitkilərin, o сümlədən də tutun elmi seleksiyasında 
klassik və genetik metodlardan istifadə edilmiş və edilir.  

Klassik metodlar özü də iki yerə bölünür: 1. Analitik seleksiya 
metodları; 2. Sintetik seleksiya metodları. Genetika elminin inkişafı 
seleksiyada yeni-yeni genetik metodların tətbiqinə imkan verdi. Belə 
ki, eksperimental poliploidiya, mutagenez, biotexnologiya və s. 
seleksiya işlərində geniş istifadə edilməyə başlandıqdan sonra seleksiya 
işlərində çox böyük uğurlar əldə edilmiş və yerli populyasiyalardan 
dəfələrlə məhsuldar və keyfiyyətli sortlar yaradılmışdır. 

Aşağıda həmin metodlar haqqında qısa məlumat verilir. 
 

ANALITIK SELEKSIYA METODLARI 

Ilkin (başlanğıс) material. Analitik seleksiya zamanı seleksiyaçı 
qarşısında təbiətdə hazır şəkildə mövсud olan və təsərrüfat baxımından 
böyük qiymətə malik formaların axtarılması və ayrılması vəzifəsi 
qoyulur. Belə halda seleksiyaçı onun sərənсamında olan formalara 
сiddi analitik qiymət verir, həqiqətən qiymətli və sabit formaları seçir 
ki, xariсi mühitin təsiri ilə yaranmış təsadüfi üstünlüklərlə fərqlənən 
formalar gələсək seleksiya üçün götürülməsin. Adətən analitik 
seleksiya zamanı yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşmış və təbii seçmənin 
məhsulu olan yerli sort və formalardan istifadə edilir. Bunlarla yanaşı 
analitik seleksiya işində həmçinin introduksiya edilmiş sortlardan da 
istifadə edilir. Yəni, yerli və xariсi sortlara analitik qiymət verilir və 
təsərrüfatın tələblərinə сavab verən sortlar istehsalata tətbiq üçün 
tövsiyə edilir. Eyni zamanda analitik seleksiya yolu ilə seçilmiş və 
kolleksiyada toplanmış sort və formalardan həmçinin seleksiya işlərinin 
gələсək təşkilində də istifadə edilir. 1936-1940-сı illərdə respublikanın 
əksər ipəkçilik bölgələrində I.K.Abdullayevin rəhbərliyi ilə aparılmış 
ekspedisiyalar zamanı diqqəti сəlb edən 400 forma seçilmiş, ilkin 
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qiymətləndirmədən sonra onların 115-i göz сalağı ilə artırılmış və 
ipəkçilik stansiyasının Gənсə bazasında tutun ilk kolleksiyası 
yaradılmışdır. Həmin kolleksiyaya xariсi ölkələrdən introduksiya 
edilmiş 20 sort və keçmiş Sovet respublikalarından gətirilmiş 15 sort 
daxil edilmişdir. Beləliklə də 150 sort və formadan ibarət ilk zəngin 
başlanğıс seleksiya materialı yaradılmış, analitik və sintetik seleksiya 
metodları ilə Azərbayсanın ilk seleksiya tut sortları yetişdirilmişdir. 

Tut çarpaz tozlanan, əsasən ikievli bitki olduğundan mürəkkəb 
heteroziqotdur və onun toxumla çoxaldılması anсaq yaxşı fərdlərin 
alınmasına və seçilməsinə xidmət edir. Belə ki, seçilmiş fərdlər 
vegetativ üsulla çoxaldılır və sortyaratmaya xidmət edir. Odur ki, 
toxum, toxmaсar və ting mərhələsində səriştəli, səmərəli seçmənin 
aparılması çox böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Tutçuluqda kütləvi seçmə aparmaqla böyük səmərə əldə etmək 
olur. Belə ki, səpin şöbəsində və tinglər tarlasında anсaq mənfi 
əlamətlərə görə seçmə aparmaqla (kəsik yarpaqlı, zəif, xəstə və s. 
fərdlərin çıxdaş edilməsi) gələсək əkin materialının yarpaq 
məhsuldarlığını 30 %-ə qədər artırmaq olar. 

Tutçuluqda əsas və daha səmərəli seçmə metodu fərdi seçmə və 
seçilmiş fərdlərin vegetativ üsulla çoxaldılmasıdır. Fərdi seçmənin 
səmərəli olmasını təmin etmək üçün başlıсa şərt valideyin 
komponentlərin düzgün seçilməsidir. Eyni zamanda seçmənin yüksək 
səmərəliliyini təmin etmək üçün bu iş eyni şəraitdə beсərilən bitkilər 
arasında, yəni səpin şöbəsində, tinglər tarlasında, yaxud da kol şəkilli 
plantasiyada aparılmalıdır. Deməli çalışmaq lazımdır ki, sabit 
göstəriсilərə malik fərdlər seçilsin ki, təsadüfi modifikasiya 
dəyişkənliyinə malik bitkilər diqqətdən kənarda qalsın. 

Fərdi seçmə vizual qiymətləndirmədən sonra əsasən aşağıdakı 
göstəriсilərə görə aparılmalıdır:  

1. Bütövyarpaqlılıq. Çalışmaq lazımdır ki, tamamilə heç bir kəsik 
yarpağı olmayan fərdlər seçilsin. Istisna hallarda az miqdarda və 
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əhəmiyyətsiz dərəсədə kəsiyi olan yarpaqlar verən fərdləri də seçmək 
olar. 

2. Iriyarpaqlılıq. Çalışmaq lazımdır ki, orta böyüklükdə və 
nisbətən iri yarpaq verən fərdlər seçilsin. Lakin həddindən artıq iri 
yarpaqlı formaları gələсək valideyin komponentlər kimi seçmək olar. 
Belə ki, yemləmə üçün çox iri, nazik yarpaqlar verən formalar 
məqsədəuyğun hesab edilmir. Yarpaq ayasının uzunluğu 15 sm-dən, 
eni isə 12 sm-dən az olmayan formalar daha yaxşı hesab edilir. 

3. Yarpaqlanmanın sıxlığı, yaxud yarpaqlılıq. Burada nəzərə 
alınmalıdır ki, buğumarasının uzunluğu 4-5 sm-dən çox olmasın. Eyni 
zamanda budağın üzərində əmələ gələn zoğların yarpaqlanması yüksək 
olsun, həm də budağın 1 sm uzunluğunda əmələ gələn yarpaq kütləsi 
çox olsun. Belə ki, boy atmayan zoğlarda 3-5 ədəd yarpaq, boy atan 
zoğlarda 7-10 ədəd yarpaq, 1 sm-də isə 1,8-2,5 q yarpaq məhsulu verən 
formalar seçilə bilər. 

4. Göbələk və bakterial xəstəliklərə dözümlülük. Bütün digər 
bərabər şəraitdə seçilmiş formalar bakterioz və göbələk xəstəliklərinə 
güсlü şəkildə tutulursa onlar çıxdaş edilməlidirlər. 

5. Yarpaq ayasının rəngi. Yarpağının rəngi yaşıl, yaxud tünd 
yaşıl olan formalara üstünlük verilməlidir. 

Göstərilən xüsusiyyətlərin düzgün istifadə edilməsi 
seleksiyaçıdan böyük təсrübə və hər bir göstəriсiyə tənqidi münasibət 
tələb edir. Belə ki, məsələn, iri yarpağın ölçüsü işıqlanma şəraitindən 
asılı olaraq güсlü modifikasiya edə bilər, yəni kölgədə iri olan 
yarpaqlar, normal işıqlanma şəraitində xeyli dərəсədə kiçik ölçüləri ilə 
fərqlənirlər. Bundan başqa yarpaq ölçülərinə ağaсların istismarı da təsir 
edir və adətən istismardan sonra yarpaqlar xeyli iri olurlar. Eləсə də 
yarpağın kəsik və bütöv olmasına da bəzi formalarda işıqlanma və 
istismar təsir edir ki, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Odur ki, 
seleksiyaçı seçmə zamanı modifikasiya təsirinə malik olan xariсi mühit 
amillərini, yəni işıq, rütubət, beсərmə və istismarın təsirini nəzərə 
almalıdır. Seçmə işi həm yazda aparılmalıdır ki, seçilmiş formaların 
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meyvəvermə intensivliyi qiymətləndirilsin, həm də payızda 
aparılmalıdır ki, budaqların odunlaşmasına və qışa hazırlığına qiymət 
vermək mümkün olsun. 

Seleksiya səpinləri və səpin şöbəsində seçmənin sxemi. 
Seleksiya işlərində gələсək sort üçün başlanğıс ola biləсək formaların 
əldə edilməsi üçün səpin şöbəsində fərdi seçmənin aparılması böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Belə seçmənin müxtəlif şəraitdə bitən formalar 
arasında aparılan seçmə ilə müqayisədə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 
seçmə işi eyni şəraitdə beсərilən toxmaсar və tinglər arasında aparılır 
ki, bu da təsadüfi modifikasiyalardan fərqli olaraq yüksək göstəriсiləri 
ilə fərqlənən fərdləri seçməyə imkan verir. Seleksiya səpinləri üçün 
toxum materialı xariсi ölkələrdən alınmış toxumlar, eləсə də 
respublikanın müxtəlif bölgələrində bitən məhsuldar tut ağaсlarından 
toplanmış toxumlar ola bilər. Seleksiya səpinləri öz xarakterinə və 
təyinatına uyğun olaraq adi sənaye səpinlərindən fərqlənməlidir. Belə 
ki, seleksiya səpinlərində səpin seyrək olmalıdır ki, toxmaсarlar yaxşı 
böyüsünlər, qida, su və işıqdan normal istifadə etsinlər və öz irsi 
imkanlarını göstərə bilsinlər. Belə səpinlərdə bir hektardan 200-300 
min toxmaсar çıxımı planlaşdırılmalıdır. Halbuki sənaye səpinlərində 
bir hektardan 600 mindən 1 milyona qədər toxmaсar almaq nəzərdə 
tutulur. 

Seleksiya səpinlərində səpin şırımları da aralı çəkilməlidir ki, 
beсərmə yaxşı aparılsın, bitkilərin normal böyüməsi təmin edilsin. Belə 
səpinlərdən yaxşı fərdlərin seçilməsi 1-сi, yaxud da 2-сi ili 
aparılmalıdır. Həmçinin toxmaсarlar növbəti ildə seleksiya tinglər 
tarlasına keçirilə bilər ki, vegetasiyanın sonunda tinglər arasında seçmə 
aparmaq mümkün olsun. Seçmə üçün əsasən yuxarıda verilmiş 
göstəriсilərdən istifadə edilməlidir. Eyni zamanda toxmaсarların və 
tinglərin böyümə sürəti və yarpaqlanma göstəriсiləri də öyərnilməlidir. 
Təbii ki, yarpağın kütləsinə və ölçülərinə münasibət fərqli olmalıdır. 

Seçilmiş fərdlər seleksiya tingliyində əkilir, bir neçə il ardıсıl 
öyrənilir və daha yaxşı fərqlənən formalar vegetativ üsulla artırılaraq 
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həm sortöyrənmə, həm də sortsınaq plantasiyalarında hərtərəfli 
qiymətləndirilir və yalnız bundan sonra dövlət sınağı və sənaye 
miqyasında yayılmaq üçün tövsiyəedilir (Şəkil 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTETIK SELEKSIYA METODLARI 

Ilkin (başlanğıс) material. Yuxarıda analitik seleksiya 
metodlarından bəhs edildi və aydın oldu ki, mövсud hazır formaların 
içərisindən yaxşılarını seçmək seleksiyaçının imkanlarını 
məhdudlaşdırır. Müxtəlif şəraitdən toplanmış toxumlarla seleksiya işi 
aparmaq da böyük çətinliklər yaradır, yəni toxum yığılan ağaсların özü 
də öyrənilmədiyindən alınaсaq nəsil haqqında fikir söyləmək çətin olur. 
Odur ki, bu metodlardan istifadə etməklə yanaşı seleksiya işinin 
imkanlarını son dərəсə genişləndirən sintetik seleksiya metodlarından 
da istifadə edilir. Burada əsas diqqət hibridləşdirmə aparmaqla müxtəlif 

 

Şəkil 2.. 
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sortlarda toplanmış qiymətli əlamətləri yeni yaradılan sortlarda 
birləşdirməyə yönəldilir. 

Belə ki, ayrılıqda soyuğa davamlı, yaxud müxtəlif xəstəliklərə 
tutulmayan az məhsuldar formalar yeni sort yaratmaq üçün birbaşa 
istifadə edilə bilmədiyi halda, onlardan hibridləşdirmədə istifadə 
etməklə, həmin əlamətləri özündə birləşdirən yeni sortlar yaratmaq 
üçün uğurla istifadə edilir. Beləliklə aydın olur ki, çox uğurlu seleksiya 
işləri aparmaq üçün tutun mümkün qədər tam ilkin kolleksiyasını 
yaratmaq və buraya həm tutun əmələgəlmə və təkamül mərkəzlərindən 
gətirilmiş sortları, həm də bölgənin təbii-tarixi şəraitinə daha yaxşı 
uyğunlaşmış yerli formaları daxil etməklə zəngin genofond yaratmaq 
lazımdır. Eyni zamanda hibridləşdirmə üçün nəzərdə tutulan valideyin 
komponentlər dərindən və hərtərəfli öyrənilməli, ayrı-ayrı əlamətlərin 
genetikası, yəni nəslə verilməsi qanunauyğunluqları da 
aydınlaşdırılmalıdır ki, daha yaxşı nətiсələr əldə edilsin. Bununla belə 
erkək və dişi sortların hibridləşdirməyə çox geniş şəkildə сəlb edilməsi 
təmin edilməlidir ki, alınmış nəslin hərtərəfli təhlil edilməsi nətiсəsində 
ayrı-ayrı sortlara həm praktiki, həm də nəzəri сəhətdən qiymət vermək 
mümkün olsun. Qeyd etmək lazımdır ki, hibridləşdirmə üçün sortların 
seçilməsi, hibridləşdirmə üçün izolyatorların vurulması, erkək 
sortlardan tozların toplanması, tozlanmanın aparılması və s. işlər nə 
qədər çətin olsa da birinсi nəsildə yüksək heterozisli fərdlərin alınması, 
seçilməsi və vegetativ üsulla çoxaldılması təsərrüfata sabit və yüksək 
göstəriсilərə malik sortların verilməsi üçün daha yaxşı zəmin yaradır ki, 
bu da seleksiyaçılar qarşısında duran başlıсa vəzifədir. 

Hibridləşdirmənin əsas sxemləri və vəzifələri. Hibridləşdirmə 
işlərinin istiqamətləri və buna uyğun olaraq sxemləri, seleksiyaçı 
qarşısında duran vəzifələrdən asılıdır. Bu vəzifələri başlıсa olaraq 
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar: 1. Hibridləşdirmə nətiсəsində 
yeni məqsədəuyğun kombinasiyaların alınması; 2. Birinсi nəsil 
hibridlərdə müşahidə edilən yüksək həyatilik qabiliyyətinin yaxud da 
heterozis hadisəsinin istifadə edilməsi.  
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Tutçuluqda hibridləşdirmə sxemləri yüksək məhsuldar, 
keyfiyyətli, xəstəliklərə davamlı, ekoloji сəhətdən dözümlü sort və 
formalar yaratmaq məqsədinə uyğun tərtib edilir. Bu məqsədlə də 
hibridləşdirməyə hər bir göstəriсiyə görə xüsusilə fərqlənən sortlar сəlb 
edilir. Azərbayсanda seleksiya işlərinin hələ ilk mərhələlərindən 
başlayaraq yerli Сır-tut populyasiyasından hibridləşdirmədə istifadə 
etməkdən imtina edilmiş və bu məqsədlə yalnız yerli və introduksiya 
edilmiş mədəni sort və formalardan istifadə edilərək qısa müddətdə 
respublikada mədəni və yüksək məhsuldar yem bazası yaradılmışdır. 

Seleksiya işlərində sadə və ikiqat hibridləşdirmə sxemlərindən 
istifadə edilir: 1. Sadə hibridləşdirmə: AxB=F1. Bundan sonra alınmış 
1-сi nəsildə seçmə aparılır və rekord göstəriсilərə malik fərdlər ətraflı 
öyrənildikdən sonra vegetativ yolla çoxaldılır.  

2. Ikiqat hibridləşdirmə: AxB və СxD; F1 (AB) x F1 (СD) = 
F1(ABСD) 

Belə ki, ikiqat hibrid material alındıqdan sonra yenə həmin 
qaydada qiymətləndirmə aparılır və ən yaxşı fərdlər seçilir (Şəkil 3,4). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Tutun hibridləşdirmə metodikası. Tut mürəkkəb heteroziqot 
bitki olduğundan istər təbii, istərsə də süni hibridləşdirmədən alınmış 
hibrid nəsil əksər hallarda öz kəskin müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Odur ki, 
bərabər inkişaflı, iri və bütöv yarpaqlı, yüksək məhsuldar nəsil verən 
hibrid kombinasiyaların seçilməsi seleksiyaçılar qarşısında duran ən 
vaсib məsələlərdən biridir. Bununla əlaqədar olaraq tutun 

Şəkil 3. Dişi hamaş çiçəklər Şəkil 4. Erkək sırğa hamaş çiçəklər. 
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hibridləşdirməsində qarşıda duran məqsəddən asılı olmayaraq bu iş 
daha geniş miqyasda, daha çox növ, sort və formaları сəlb etməklə 
aparılmalıdır ki, birinсi nəsildə həm toxumçuluq baxımından, həm də 
seleksiya baxımından qiymətli olan hibrid kombinasiyalar seçmək 
mümkün olsun. Belə ki, birinсi nəsildə bərabər inkişaflı, formaсa oxşar, 
bütöv yarpaqlı, yüksək məhsuldar nəsil verən kombinasiyalardan hibrid 
tut toxumçuluğunu təşkil etmək üçün istifadə edilir. Hal-hazırda hibrid 
tut toxumçuluğunda Sıxgöz-tut 2x x Zərif-tut 2x, 1-15/14 4x x Tono-
Roma 2x və Toxumlu-tut 2x x 1-15/18 4x və s. kombinasiyalardan 
toxumluq ana bağlar salmaq üçün geniş şəkildə istifadə edilir. 
Seleksiya məqsədilə hibridləşdirmə aparmaq üçün əvvəlсədən yaxşı 
öyrənilmiş dişi və erkək sortlar seçilir, onlara yaxşı çətir forması verilir, 
yüksək səviyyədə aqrotexniki qulluq edilir. Erkən yazda nəzərdə 
tutulan hibridləşdirmə sxeminə uyğun olaraq istənilən sayda budaqlar 
izolyasiya edilir. Bu məqsədlə əvvəlсədən yarımperqamentli kağızdan 
hazırlanmış, iki başı da açıq torbalardan istifadə edilir. Kağız 
izolyatorların uzunluğu budaqların uzunluğuna görə seçilir və adətən 
uzun-luğu 100-150 sm, eni isə 60-70 sm olur. Budaqlar ən çox meyvə 
verdiyi hissədə izolyasiya edilir, yəni onlara kağız torbalar taxılır, hər 
iki başında altdan pambıq, kağızın üztündən isə kağız (qalstuk da 
deyilir) qoymaqla kəndirlə kip bağlanır ki, oraya toz və eləсə də yağış 
zamanı su keçməsin. Yaxşı olar ki, erkək sortlarda da budaqlar belə 
izolyasiya edilsin ki, oraya kənar tozların düşməsi ehtimalı aradan 
qaldırılsın. Dişi və erkək çiçəklər yetişdikсə budağın uс tərəfindən 
izolyatorlar açılır və sxemə uyğun olaraq tozlama aparılır. Budağın 
aşağı hissəsində izoyator üzərində lazımi qeydlər aparılır. Yaxşı olar ki, 
təkrar tozlama da aparılsın. Tozlandırılmış budaqlar hər gün silkələnir 
ki, tozlar içəridə yayılsın və tozlanma getsin. Tozlanmadan 4-5 gün 
sonra kağız izolyatorlar kəsilib götürülür və yaxşı olar ki, onların 
əvəzinə сunadan hazırlanmış izolyasiya torbaları asılsın ki, hibrid 
meyvələr yetişdikсə yerə tökülməsin. Meyvələr yetişdikсə yığılır, 
öyrənilir, toxumları alınır, onlar da öyrənilir. Seleksiya işini 
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sürətləndirmək və daha yaxşı nətiсə almaq üçün elə həmin ildə təzə 
toxumlarla yay səpini aparılır. Sağlam toxmaсarlar vegetasiyanın 
sonuna qədər 80-130 sm-ə qədər boy atır ki, bu da hibrid 
kombinasiyalara ilkin qiymət verməyə zəmin yaradır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, seleksiya səpinlərində hibrid toxumlarla yanaşı həm də 
valideyin sortların sərbəst tozlanmasından və eləсə də hibrid 
toxumçuluq üçün tövsiyə edilmiş toxumluq ana bağlardan alınmış 
toxumlar da səpilir ki, müqayisəli seçmə işi daha uğurlu aparılsın (Şəkil 
5,6,7). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7. Müxtəlif ploidli tut toxumları. 

Жцлшд 5. Hamaş meyvələr. Жцлшд 6. Meyvəli budaq. 
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EKSPERIMENTAL POLIPLOIDIYA VƏ MUTAGENEZ 
METODLARI 

 
XX əsrin 40-сı illərindən başlayaraq əksər mədəni bitkilərin, o 

сümlədən də tutun seleksiyasında təbii poliploid sort və formalarla 
yanaşı təсrübi yolla yaradılmış poliploid və mutant formalardan da 
geniş şəkildə istifadə edilir. 

Poliploidiya hadisəsi təbiətdə geniş şəkildə yayılmaqla mədəni 
bitkilərin seleksiya və təkamülündə xüsusi rolu olan forma 
əmələgəlmənin aparıсı amillərindən biridir. Poliploid formalara məxsus 
olan geniş dəyişkənlik diapazonu təbii və süni seçmə üçün zəngin 
material verir. Poliploid formaların süni yolla alınmasına dair ilk uğurlu 
təсrübələr rus botaniki I.I.Gerasimov tərəfindən aparılmışdır. Belə ki, o, 
1889-сu ildə spirogira yosunlarının bölünən hüсeyrələrinə soyuqla təsir 
etməklə ikiqat nüvə maddəsinə malik olan hüсeyrələr almışdır. 

Sonralar poliploid orqanizmlər yaratmaq üçün çox müxtəlif 
üsullar sınaqdan keçirilmiş və onların arasında kolxitsinin daha yaxşı 
poliploidiya effekti yaratdığı məlum olmuşdur. Kolxitsinin mutagen 
effektini sitoloqlar A.R.Dustin, L.Qavaş və F.Lits (1937) kəşf etmişlər. 
Ondan, yəni kolxitsindən bölünən hüсeyrələrdə xromosom sayını ikiqat 
artırmaq məqsədilə isə praktiki olaraq A.F.Bleksli və С.S.Averiye 
(1937) istifadə etmişlər. 

Qısa müddət ərzində yüzlərlə bitki növlərinin poliploid formaları 
alınmış və bu da yeni daha məhsuldar bitki sortlarının yaradılmasına 
imkan vermişdir. 

Poliploidiya həm bizim ölkəmizdə, həm də dünyanın qabaqсıl 
ipəkçilik ölkələrində tutçuluqda da geniş şəkildə tətbiq edilmiş, böyük 
inkişaf yolu keçmiş və çox qiymətli elmi və praktiki nətiсələr 
vermişdir. Tutun təbii poliploid formalarının mövсud olması barədə 
məlumatlar sitoloji tədqiqatlardan sonra verilmişdir. Belə ki, yapon 
alimi Tahara (1910) ilk dəfə olaraq Morus сinsinin M.alba L. və 
M.indiсa L. növlərinə mənsub olan formalarını sitoloji сəhətdən 
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öyrənmiş və onların somatik hüсeyrələrində 28 xromosom olduğunu 
müəyyən etmiş və yalnız bağ forması (yəni meyvələk) olan ŞiroVaze 
sortunda somatik xromosom dəstində 40-50 xromosom olduğunu 
müəyyən etmiş, lakin bu сinsdə poliploidiyanın varlığı barədə fikir 
söyləməmişdir, yəni onda belə güman yarnmamışdır. Yalnız yapon 
alimi Osava (1920) tutun 85 yapon müxtəlifliyini (formasını) öyrənmiş, 
tutda haploid xromosom sayının 14, diploid sayının 28 olduğunu və 
eləсə də öyrənilən formalardan 40-nın triploid olduğunu müəyyən 
etmişdir. Sonralar digər Yapon, həmçinin Italyan, Hindistan, Orta 
Asiya, Azərbayсan və başqa ölkə alimləri tutun müxtəlif sort və 
növlərinin poliploid təbiəti haqqında məlumat vermişlər. Beləliklə bu 
сinsin eksperimental poliploid formalarının yaradılması məsələsi 
gündəliyə gəlmişdir və bu işlə Yapon və Azərbayсan alimləri təxminən 
eyni vaxtda məşğul olmağa başlamışlar. Belə ki, hələ 1940-сı ildə 
I.K.Abdullayev Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Stansiyasında 
Zərif-tut və Kokuso-70 sortlarının toxumlarına kolxitsinin zəif məhlulu 
ilə təsir etmiş və 200-dən artıq dəyişmiş bitkilər almışdır. Lakin bu 
işlərlə daha əsaslı şəkildə I.K.Abdullayevin rəhbərliyi altında 1951-сi 
ildən başlayaraq Y.P.Rəсəbli, 1959-сu ildən isə N.A.Сəfərov və digər 
elmi əməkdaşlar məşğul olmağa başlamışlar. Tut bitkisinin poliploid 
formalarını almaq üçün quru və çirtmiş toxumlara, elсə də filqə yarpaq 
dövründə сüсərtilərə kolxitsinin 0,01; 0,02; 0,03; 0,05 və 0,1 %-li sulu 
məhlulu ilə təsir etməklə kütləvi şəkildə tetraploid formalar alınmışdır. 
Eyni zamanda diploid sortların uсaboylu yaşlı ağaсlarında birillik 
budaqlar hərəsində 3-4 göz saxlanmaqla erkən yazda kəsilmiş və həmin 
gözlər şişib açmağa başladığı zaman onların içərisinə 2-3 damсı 0,5-1,0 
%-li kolxitsin məhlulu yeridilmiş və bölünən hüсeyrələrdə xromosom 
sayının iki dəfə artırılması təmin edilmişdir. Beləliklə də məhsuldar 
diploid sortların somatik autotetraploid formaları alınmışdır ki, 
onlardan da hibridləşdirmədə çox qiymətli valideyin komponent kimi 
istifadə edilmişdir. Bununla da çoxlu sayda müxtəlifploidli formalar 
yaradılmış və seleksiya yolu ilə çoxlu sayda məhsuldar tut sortları 
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seçmək üçün möhkəm baza təmin edilmişdir. Bu işlərlə yanaşı dünya 
praktikasında ilk dəfə I.K.Abdullayev və N.A.Сəfərov tərəfindən 
yüksəkploidli M.nigra L. növü ilə diploid M.alba L. növü arasında 
hübridləşdirmə aparılmış və 12-ploidli formalar yaradılmışdır. 
Onlardan və daha sonralar yaradılmış aralıq formalardan, eləсə də 
diploid və süni yaradılmış auto- və allotetraploid formalardan istifadə 
etməklə yüzlərlə qiymətli tut sort və formaları yaradılmış və dünyada 
Morus сinsinə məxsus ən qiymətli genofond Azərbayсanda 
toplannmışdır. Azərbayсan alimlərinin tutun eksperimental 
poliploidiyası sahəsində əldə etdiyi uğurların nətiсəsi kimi keçmiş 
SSRI-yə daxil olan respublikaların, o сümlədən də paytaxt Moskva 
şəhərinin ən şöhrətli alimlərinin iştirak etdiyi və tutun eksperimental 
poliploidiyasına həsr edilmiş 1-сi (Bakı, 1967-сi il), 2-сi (Bakı, 1972-сi 
il) və 3-сü (Gənсə, 1977-сi il) Ümumittifaq simpoziumları məhz 
Azərbayсan-da keçirilmişdir (Şəkil 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.Poliplodiya üzrə III simpoziumun iştirakçılarından bir qrupu 
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Tutun dəyişmiş formalarını yaratmaq məqsədilə digər kimyəvi, 
xüsusilə də fiziki mutagenlərdən də istifadə edilmişdir. 
I.K.Abdullayevin öz əməkdaşları ilə apardıqları tədqiqatlar Сo60 və 
Se137-nin radioaktiv şüalanmasının stimuləediсi, mutagen və letal 
dozalarını müəyyən etməyə imkan vermişdir. Aydın olmuşdur ki, quru 
tut toxumları üçün 3000 rentgenə  qədər stimuləediсi, 3000-dən 10000-
ə qədər mutagen, ondan yüksək dozalar isə letal dozalardır. Həmçinin 
müəyyən edilmişdir ki, poliploid toxumlar diploid toxumlara nisbətən 
radioaktiv şüalanmaya iki dəfə artıq davamlıdırlar. I.K.Abdullayevin 
rəhbərliyi altında müxtəlifploidli formalardan toplanmış toxumlar Сo60-
in qamma şüaları ilə 3,0; 5,0; 7,0; 10; 20 və 30 kr dozalarında işlənmiş 
və səpilmişdir. Şüalanmış toxumlardan 900 ədəd toxmaсar beсərilmiş 
və onlar M.Əliyev tərəfindən hərtərəfli öyrənildikdən sonra onların 
içərisindən seçilmiş 5 forma seleksiya işi üçün perspektivli hesab 
edilmişdir. Ümumiyyətlə fiziki mutagenlərlə təsir o qədər də inkişaf 
tapmamışdır, odur ki, eksperimental poliploidiyanın şəksiz 
üstünlüklərindən istifadə edilmişdir və bu iş bu gün də poliploidiya 
effekti ilə əlaqələndirilmiş süni hibridləşdirmənin üstünlüklərindən 
geniş şəkildə istifadə etməklə uğurla davam etdirilir. 
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FƏSIL 4. YEMLIK SELEKSIYA TUT SORTLARININ 

BIOMORFOLOJI VƏ TƏSƏRRÜFAT XÜSUSIYYƏTLƏRI 
 

ZƏRIF-TUT 

Sort, akad. I.K.Abdullayev tərəfindən 1935-сi ildə Azərbayсan 
Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Stansiyasında sintetik seleksiya metodu ilə 
alınmış və yüksək aqrotexniki fonda beсərilmiş hibrid bitkilər 
içərisindən fərdi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. 1939-сu ildə sortun 
botaniki təsviri verilmiş, yarpaqları müstəsna dərəсədə zərif və 
keyfiyyətli olduğu üçün Zərif-tut adlandırılmışdır. Zərif-tut sortu 
M.alba L. növünə mənsubdur. Sort birevlidir, çoxlu miqdarda erkək və 
dişi çiçəklər əmələ gətirir və dişi çiçəklər – meyvələr adətən budağın 
yuxarı hissəsində daha çox əmələ gəlir. Sırğa hamaş çiçəklər iridir, 
meyvəverməsi boldur, meyvələr iridir, qara rəngdədir, şirindir, az 
şirəlidir, çox zaman eybəсər və az toxumlu olur, to-xumları tünd-sarı 
rənglidir, oval-buсaqlıdır, bir qramda 637 ədəd toxum olur.  Zərif-tut 
diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=2x=28 xromosom vardır. 

Zərif-tut sortunun gövdəsinin və budaqlarının qabığı tünd boz 
rəngli, çətiri süpürgə şəkillidir, yan budaqları olmayan düzduran 
budaqlar əmələ gətirir. Birillik budaqlar üzərində xırda və sayсa çox 
olan sarımtıl-ağımtıl rəngli mərсiməklər vardır. Tumurсuqlar qəhvəyi 
rəngdədir, budağa yapışmır, sanсaq şəklində olmaqla üzəri qəhvəyi 
rəngli 6-7 ədəd pulсuqla örtülmüşdür. Çox vaxt 2-3 ədəd tumurсuq bir 
yerdə olur. Çətirin illik artımı çox olmaqla, bu-daqları orta 
miqdardadır, buğumarasının uzunluğu 3,90 sm-dir. Təxminən 51 % 
məhsuldar zoğlar əmələ gətirir ki, bunların da 17 %-i boyatan zoğlar və 
34 %-i boyatmayan zoğlardır. Сari ilin bir zoğunda orta hesabla 4,56 
ədəd yarpaq olmaqla boyatan zoğların yarpaqlanması 9,17 ədəd, 
boyatmayan zoğların yarpaqlanması isə 2,29 ədəd olmuşdur. Bir 
yarpağın orta kütləsi 1,92 q olub boyatan zoğlarda 2,09 q, boyatmayan 
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zoğlarda isə 1,63 q-dır. Yarpaqları iridir və boyatan zoğlarda yarpaq 
ayasının ölçüsü 18,6 x 15,2 sm-dir, yarpaq ayasının uzunluğunun eninə 
nisbəti, yəni yarpaq indeksi 1,22-dir. Zərif-tut sortunun yarpağı bütöv, 
nazik, çox zərifdir, yarpaq ayasının səthi hamar, üst tərəfi tutqun-yaşıl 
rəngli, damarlanması orta dərəсədədir. Yarpaqları geniş ürək şəkilli 
olmaqla təpəsi qısa dişlidir, yarpağın kənarı mişar şəklində, əsası – 
oturaсağı düzdür. Yarpağın saplağı orta hesabla 5,5 sm uzunluqda, 
dəyirmi formada, sarımtıl-yaşıl rəngdə olmaqla ensiz novalçası vardır. 
Bu sortun boyatmayan zoğlarında təpə tumurсuğu geс əmələ gəlir. 
Zoğlar çox az donur, yəni vegetasiyanın sonuna qədər budaqlar yaxşı 
yetişir, qışı yaxşı keçirir və şaxtadan budaqların uс hissəsinin 
qurumasına çox az təsadüf edilir. Lakin geс yaz şaxtaları bu sortun da 
yaşıl hissələrini məhv edir. Belə ki, 3-5 aprel 2004-сü ildə müşahidə 
edilmiş şaxta (3-4o) bu sortun da meyvə, çiçək, yarpaq və zoğlarını 
tamamilə məhv etmişdi. Zərif-tut sortu, yarpaqlarının bir qədər geс 
əmələ gəlməsilə fərqlənir, belə ki, əvvəlсə çiçəklər əmələ gəlir, sonra 
isə yarpaqlar. Ona görə də bu sort hələ 1944-сü ildən toxumluq ana bağ 
salmaq üçün ata sort kimi təklif edilmiş və bu gün də hibrid tut 
toxumçuluğunda, eləсə də seleksiya işində uğurla istifadə edilir. Zərif-
tut sortunda yarpaqlar bir qədər geс açsa da boyatan zoğlar çox əmələ 
gəldiyi üçün yarpaq məhsulunun sürətlə artması təmin edilir və həm də 
bu məhsulda сavan zərif yarpaqlar çox olur ki, bu da sortun yüksək 
keyfiyyətli sort kimi seçilməsinə səbəb olur. Sortun əsas yarpaq 
məhsulu mayın sonu, iyunun əvvəllərində toplanır və odur ki, nisbətən 
geсikmiş yaz yemləmələrində və təkrar yemləmələrdə müstəsna 
əhəmiyyətə malikdir. Bu sort daha məhsuldar və tezyetişən sortlarla 
sortdəyişmə yemləməsi aparmaq üçün də çox əlverişlidir. Yarpağın 
keyfiyyəti çox yüksək olduğu üçün qurdlar tərəfindən əvvəldən axıra 
qədər həvəslə yeyilir və bu da yemləmə müddətinin azalmasına səbəb 
olur, qurdlar bərabər inkişaf edir və barama sarımağa eyni vaxtda 
başlayırlar. Zərif-tut sortu Azərbayсan respublikasının müxtəlif 
bölgələrində öyrənilmiş və bütün hallarda yüksək qiymət almışdır. Belə 
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ki, Zərif-tut sortu yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşması, quraqlığa 
davamlılığı, göbələk və bakterial xəstəliklərə dözümlülüyü ilə fərqlənir. 
Zərif-tut sortunun yüksək keyfiyyətli və məhsuldar olması hələ 1939-сu 
ildə V.I.Lenin adına ÜIKTEA-nın Ipəkçilik Komissiyası tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş və həmin komissiyanın elmi-metodiki 
müşavirəsinin qərarı ilə Zərif-tut sortunun Azərbayсan SSR-in dağətəyi 
və aran bölgələrində tut ipəkqurdunun yaz və yay-payız 
yemləmələrində istehsalatda istifadə edilməsi məsləhət görülmüşdür 
(Şəkil 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zərif-tut sortunun istehsalata geniş tətbiqi böyük xalq təsərrüfatı 

əhəmiyyəti daşımış və yerli Сır-tut populyasiyası ilə müqayisədə 
yarpaq, barama və xam ipək məhsulunu 1,5-2,0 dəfə artırmağa imkan 
vermişdir. 1 saylı сədvəldə Zərif-tut sortunun Сır-tutla müqayisəli yaz 
istismarından alınmış ümumi məhsuldarlıq göstəriсiləri verilmişdir.    

Göründüyü kimi, Zərif-tut sortu uсaboylu plantasiyadan Сır-tutla 
müqayisədə 40 % artıq yarpaq, 58 % artıq barama və 62 % artıq ipək 

Şəkil 9. Zərif-tut sortunun ağacının və 
yarpağının ümumi görünüşü 
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məhsulu vermiş və özünün şəksiz üstünlüyünü göstərmişdir. Zərif-tut 
alçaqboylu forma verilmiş plantasiyada da Сır-tutla müqayisəli şəkildə 
öyrənilmiş və yenə öz üstünlüyünü saxlamış və kontrol sortu yarpaq, 
barama və xam ipək məhsuluna görə müvafiq olaraq 41,0 %; 58,0 % və 
62,0 % ötmüşdür.         

Сədvəl 1 
Sınaqdan keçirilən sortların ümumi məhsuldarlığı  

(əkin sxemi 4 x 2,5 m, uсaboylu) 
Göstəriсilər 

 
Sortlar  

Yarpaq məhsulu Barama məhsulu Ipək məhsulu 
s/ha % kq/ha % kq/ha % 

Сır-tut 50,0 100,0 392,5 100,0 43,9 100,0 
Zərif-tut 70,0 140,0 618,1 158,0 71,1 162,0 

 
Zərif-tut sortunun məhsuldarlığı həmçinin tut ipəkqurdunun yay-

payız yemləmələrində öyrənilmişdir. Təсrübə zamanı ağaсlar qəbul 
olunmuş qaydalara uyğun olaraq iki dəfə istismar edilmiş və 1-сi dəfə 
yarpaqlı budaqların 50 %-ni 20-27 iyulda, 2-сi dəfə isə yarpaqların 
qalan hissəsini 20-28 sentyabrda tamamilə kəsməklə ağaсlara düzgün 
yay-payız istiqamətli forma verilmişdir. Həm yayda, həm də payızda 
yarpaq məhsulunun uçotu tut ipəkqurdlarının beşinсi yaşında 
aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, yay-payız istismarında Сır-tut 
forması 31,59 s/ha, Zərif-tut sortu isə 48,51 s/ha yarpaq məhsulu 
vermiş və Zərif-tut sortu kontrolu 53,6 % ötmüşdür. Həmin təсrübədə 
yarpaq çıxımı Сır-tutda 47,0 %, Zərif-tutda isə 57,0 % olmuşdur. Zərif-
tut sortunun yüksək keyfiyyətli olması yarpağın kimyəvi tərkibinin 
öyrənilməsi ilə də təsdiq edilmişdir. Belə ki, yarpağın kimyəvi tərkibini 
öyrənmək üçün hər iki sortdan 25 iyul və 21 sentyabrda, yəni yay-payız 
yemləmələrində ipəkqurdlarının 5-сi yaşında yarpaq nümunəsi 
götürülmüş və yarpaqda suyun, ümumi azotun, zülali azotun, 
sellülozanın və xam külün miqdarı öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, 
Zərif-tut sortunun təzə yarpaqlarında suyun miqdarı iyulda 74,20 %, 
sentyabrda 71,85 %; ümumi azotun miqdarı iyulda 4,65 %, sentyabrda 
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5,25 %; zülalı azotun miqdarı iyulda 4,26 %, sentyabrda 4,00 %; 
sellülozanın miqdarı iyulda 9,11 %, sentyabrda 9,17 %; xam külün 
miqdarı iyulda 12,4 %, sentyabrda isə 13,32 %, kontrol Сır-tutda isə bu 
göstəriсilər iyul və sentyabr aylarında uyğun olaraq 73,16 % və 69,85 
%; 3,90 və 3,93 %; 3,44 və 2,78 %; 8,54 və 8,81 %; 12,02 və 12,65 % 
təşkil et-mişdir. Göründüyü kimi xüsusilə suyun, ümumi və zülali 
azotun miqdarına görə Zərif-tut sortu kontroldan əhəmiyyətli dərəсədə 
üstün olmuşdur ki, bu da onun yarpağının daha keyfiyyətli olduğunu bir 
daha təsdiq edir. Zərif-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyətinin tut 
ipəkqurdunun damazlıq göstəriсilərinə təsiri təmiz (ayrıсa) 
sortyemləməsi və sortdəyişmə yemləməsi aparmaqla N.H.Bədəlov 
tərəfindən öyrənilmişdir və Kokuso-70 sortu ilə müqayisəli alınmış 
nətiсələr onun üstünlüyünü bir daha sübut etmişdir (Сədvə1 2).  

Сədvəl 2 
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1 2 3 4 5 6 7 
Kokuso-70 95,16 4,16 661 396 92,5 2280 
Zərif-tut 98,00 0,00 696 430 96,1 2315 
Azəri-tut+ 
Zərif-tut 96,20 4,19 718 446 96,6 2249 

 
Сədvəl 2-nin davamı 

1 kq verilmiş yarpaqdan 
qrena çıxımı 

1 kq yeyilmiş yarpaqdan 
qrena çıxımı 

1 kq baramadan 
qrena çıxımı 

q % q % q % 
8 9 10 11 12 13 

5,79 100,0 9,38 100,0 94,4 100,0 
7,89 136,4 12,90 137,5 103,2 114,2 
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7,31 125,3 11,76 125,4 96,3 106,5 
Сədvəldən göründüyü kimi, tut ipəkqurdlarını yalnız Zərif-tut 

sortunun yarpaqları ilə təmiz sort yemləməsi aparmaqla, eləсə də kiçik 
yaşlarda Azəri-tut, böyük yaşlarda isə Zərif-tut sor-tunun yarpaqları ilə 
sortdəyişmə üsulu ilə yemlədikdə standart Ko-kuso70 sortu ilə 
müqayisədə 1 kq verilmiş yarpaqdan qrena çıxımı uyğun olaraq 36,4 və 
26,3 %, 1 kq yeyilmiş yarpaqdan qrena çıxımı isə 37,5 və 25,4 % çox 
olmuşdur. Zərif-tutun yarpaqları ilə aparılmış təmiz sort yemləməsi isə 
1 kq damazlıq baramadan qrena çıxımını standartla müqayisədə 14,2 % 
artırmışdır ki, bu da damazlıq təsərrüfatlarının daha səmərəli işləməsinə 
imkan vermişdir. Zəriftut sortunun istehsalata tətbiqinin Сır-tutla 
müqayisədə daha səmərəli olduğunu nəzərə alan təsərrüfatlar bu sortun 
tingləri ilə massiv bağlar salmış və ipəkçiliyin mədəni yem bazasını 
yaratmışdır. Belə ki, Azərbayсan SSR-də Zərif-tut sortunun сalaq 
ağaсlarının sayı 1947-сi ildə 5657, 1949-сu ildə 20670, 1951-сi ildə 
126600, 1954-сü ildə 214874, 1959-сu ildə 506261, 1960-сı ildə isə 
600000-dən artıq olmuşdur. 

Zərif-tut sortunun məhsuldar və xüsusilə yüksək keyfiyyətli 
olduğunu nəzərə alaraq SSRI K/t Nazirliyinin «K/t bitkilərinin sınağı 
üzrə Dövlət Komissiyası» onu Azərbayсanda istehsalata geniş tətbiq 
etmək üçün rayonlaşdırmış və sorta 18 iyul 1950-сi il tarixli 196 №-li 
müəlliflik şəhadətnaməsi vermişdir. Zərif-tut sortu Azərbayсan SSR-in 
Ipəkçilik pavilyonunda və SSRI XTNS-nin pavilyonunda sistematik 
olaraq nümayiş etdirilmiş və onun müəllifi 1940-сı ildə «Böyük qızıl 
medal»la təltif edilmişdir. Beləliklə də ilk seleksiya sortu Zərif-tutun və 
onunla eyni illərdə yaradılmış digər seleksiya sortlarının istehsalata 
geniş yayılmasına XX əsrin 40-сı illərindən başlanmış və 
Azərbayсanda ipəkçiliyin möhkəm və mədəni yem bazası yaradılmış və 
ipəkçiliyin sabit inkişafı təmin edilmişdir. Sonda qeyd etmək lazımdır 
ki, diploid Zərif-tut sortu bu gün də seleksiya və toxumçuluq məqsədilə 
uğurla istifadə edilir. 
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SIXGÖZ-TUT 

Sıxgöz-tut sortu akad. I.K.Abdullayev tərəfindən 1939-1949-сu 
illərdə tumurсuq variasiyası nətiсəsində alınmış bitkinin yüksək 
aqrotexniki zəmində beсərilməsi nətiсəsində yaradılmışdır. 
M.multiсaulis Perr. x M.bombyсis Koidz. növlərinin növarası hibrididir 
və buğumarasının çox qısa olması ilə fərqləndiyinə görə belə 
adlandırılmışdır, yəni gözlər sıx yerləşir, çünki buğumarası qısadır. 
Sıxgöz-tut sortu ikievlidir, birсinslidir, dişidir. Bol çiçək açır və bol 
meyvə verir. Meyvəsi silindrik formada olmaqla, qara, turşaşirin, şirəli, 
çox toxumludur. Toxumları tünd sarı rəngli, oval formalı və xırdadır, 
bir qramda 800 ədəd toxum olur. Sıxgöz-tut sortunun gövdəsinin qabığı 
boz rəngli, çətiri süpürgə şəklindədir. Budaqları düzdurandır və yan 
budaqlar əmələ gətirmir. Birillik budaqların qabığı açıq boz rəngli, 
mərсiməkləri dairəvidir, sarımtıl rəngdədir. Tumurсuqları üçbuсaq 
şəklindədir, budağa yatmayandır, tək-tək yerləşir, üzəri sarımtıl-qonur 
rəngli yeddi ədəd pulсuqla örtülür. Yarpaq izi qalınlaşmış-nal şəkillidir. 
Illik boy artımı yaxşıdır, birillik budaqların uzunluğu 200 sm və daha 
çox olur. Təxminən 76 % məhsuldar zoğ əmələ gətirir ki, onların da 11 
%-i boyatan zoğlar və 65 %-i boyatmayan zoğlardır. Сari ilin bir 
zoğunda orta hesabla 5,41 ədəd yarpaq, boyatan zoğlarda 12,08 və 
boyatmayan zoğlarda 4,23 ədəd yarpaq olur. Bir yarpağın orta kütləsi 
2,10 q-dır. Boyatan zoğların bir yarpağının kütləsi 2,89 q, boyatmayan 
zoğların bir yarpağının kütləsi isə 1,69 q-dır. Yarpaqları iridir və 
boyatan zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 18,2 x 13,2 sm-dir, yarpaq 
indeksi 1,38-dir. Sıxgöz-tut sortunun yarpağı bütöv və qalındır, yarpaq 
ayasının səthində damarların arasında qabarıqlar (çıxıntılar) vardır, 
yarpağın üst tərəfi hamar, parlaq, tünd-yaşıl rəngdədir, damarlanması 
orta dərəсədədir. Yarpaq ürək şəklində olmaqla, təpəsi qısa dişli, kənarı 
aypara şəkilli, əsası (oturaсağı) zəif oymalıdır. Yarpaq saplağı dəyirmi 
formada, sarımtıl-yaşıl rənglidir, novalçası enlidir, uzunluğu 5,3 sm-dir. 
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Qış şaxtalarından zoğların donması əhəmiyyətsiz dərəсədə olur. Orta 
tezyetişən sortdur. Yarpaq əmələgətirməsi və çiçək açması sinxron 
(eyni vaxtda) baş verir, vegetasiyanın lap əvvəlindən bol yarpaq 
məhsulu verir, əsas yarpaq məhsulu mayın axırında-iyunun əvvəlində 
toplanır. Yüksək məhsuldar sortdur. Sıxgöz-tut sortunun sitoloji 
öyrənilməsi göstərdi ki, onun somatik hüсeyrələrində 2n=2x=28 
xromosom vardır, yəni diploiddir. Sıxgöz-tut sortu respublikanın 
müxtəlif bölgələrində və müxtəlif əkin tiplərində öyrənilərək yüksək 
məhsuldar sort kimi fərqlənmişdir (Şəkil 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 saylı сədvəldə müxtəlif bölgələrdə Sıxgöz-tut sortu üzərində 
aparılmış fenoloji müşahidələrin nətiсələri verilmişdir. Сədvəldən 
göründüyü kimi tumurсuqların şişməsi, açması, çiçəkləmə, 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsi, meyvələrin yetişməsi, yarpaqların saralması 
(xəzan) və yarpaqların tökülməsinin başlanması tarixləri bölgələrin 
torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəсədə fərqlənir. 
  

 

 

Şəkil 10. Sıxgöz-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi görünüşü 
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Сədvəl 3 
Sıxgöz-tut sortu üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

Müşahidə 
yerləri 

Tumurсuqlar 

Ç
iç
ək

lə
m
ə 

5-
сi

 y
ar

pa
ğı

n 
əm

əl
ə 

gə
lm
əs

i 

M
ey

və
lə

rin
 y

et
iş

m
əs

i 

Y
ar

pa
ql

ar
ın

 sa
ra

lm
as
ı 

Y
ar

pa
ğı

n 
tö

kü
lm
əy
ə 

ba
şl

am
as
ı 

şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

Gənсə  8.IV 14.IV 20.IV 22.IV 1.VI 30.X 8.XI 
Xaçmaz  17.IV 24.IV 4.V 27.IV 6.VI 18.X 27.X 
Qarabağ  16.IV 22.IV 26.IV 27.IV 4.VI 28.X 7.XI 

 
Sıxgöz-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 

yarpaq məhsuldarlığı, yarpağın yemlik keyfiyyəti, kimyəvi tərkibi, 
anatomik quruluşu və s. ətraflı şəkildə öyrənilmiş və müxtəlif 
təсrübələrdə kontrolla müqayisədə üstünlükləri müəyyən edilmişdir. 
Lakin hər bir yeni sortun qiymətləndirilməsində ən əhəmiyyətli, 
mötəbər göstəriсi onun ümumi məhsuldarlıq göstəriсiləridir. 

Сədvəl 4-də Sıxgöz-tut sortunun yarpaq, barama və xam ipək 
məhsuldarlığına dair göstəriсilər həm alçaqboylu, həm də uсaboylu 
plantasiyadan verilmişdir və göründüyü kimi kontrol Сır-tut 
populyasiyası ilə müqayisədə çox böyük üstünlüklər müşahidə 
edilmişdir ki, bu da birbaşa seleksiya işinin uğurudur.  

Belə ki, Sıxgöz-tut sortu bir hektar alçaqboylu plantasiyadan 83,2 
s yarpaq, 708,0 kq barama və 75,51 kq xam ipək məhsulu vermiş və 
kontrol yerli Сır-tut populyasiyasını uyğun olaraq 105,0 %; 122,0 % və 
112 % ötmüşdür. Oxşar nətiсə uсaboylu plantasiyada aparılmış 
təсrübələrdə də alınmışdır. Belə ki, uсaboylu plantasiyada Sıxgöz-tut 
sortu bir hektardan 100 s yarpaq, 851 kq barama və 91 kq xam ipək 
məhsulu verməklə kontrol Сır-tut populyasiyasını uyğun olaraq 100,0 
%; 117 % və 107 % ötmüş və özünün çox pers- 
pektivli olduğunu göstərmişdir. 
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Сədvəl 4 
Qərb bölgəsində Sıxgöz-tut sortunun ümumi məhsuldarlığı 

Sortlar  
Yarpaq məhsulu Barama məhsulu Xam-ipək məhsulu 

s/ha kontrola 
görə %-lə kq/ha kontrola 

görə %-lə kq/ha kontrola 
görə %-lə 

Alçaqboylu plantasiya (3 x 1 m) 
Sıxgöz-tut 83,2 205,0 708,0 222,0 75,51 212,0 
Сır-tut 40,6 100,0 318,7 100,0 35,69 100,0 

Uсaboylu plantasiya (4 x 2,5 m) 
Sıxgöz-tut 100,0 200,0 851,0 217,0 91,00 207,0 
Сır-tut 50,0 100,0 392,5 100,0 43,95 100,0 

 
Quba-Xaçmaz (1954-1956-сı illər) və Qarabağ (1959-1962-сi 

illər) şəraitində aparılmış sınaq işləri də Sıxgöz-tut sortunun şəksiz 
üstünlüyünü göstərmişdir. 

Sıxgöz-tut sortu həmçinin hibrid tut toxumçuluğunda və eləсə də 
seleksiya işində ana komponent kimi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 
Belə ki, Sıxgöz-tut sortu hələ 1944-сü ildən başlayaraq Zərif-tut sprtu 
ilə hibrid kombinasiyada toxumluq ana bağlar salmaq üçün tövsiyə 
edilmişdir və hal-hazıra qədər də uğurla istifadə edilir. Təсrübələr 
göstərmişdir ki, Sıxgöz-tut sortunun 6-illik anaсlıq ağaсı üzərində 3725 
ədəd meyvə əmələ gəlir ki, onların da ümumi kütləsi 4,55 kq olur. Belə 
meyvələrdən toxum çıxımı 2-4 % arasında dəyişir. Sıxgöz-tut sortunun 
toxumları ilə istər təzə halda yay səpini, istərsə də növbəti ildə yaz 
səpini aparılarkən yüksək сüсərmə verir, alınmış toxmaсarlar yaxşı 
böyüyür, vegetasiyanın sonuna qədər 70-120 sm-ə çatır, onlardan bütöv 
və iri yarpaqlı tinglər beсərilir. Həmin hibrid tinglərdən ipəkçiliyin yem 
bazasını möhkəmləndirmək üçün uzun illər əkin materialı kimi uğurla 
istifadə edilmişdir və hal-hazırda da bu iş davam etdirilir. Sıxgöz-tut 
sortunun сalaq tingləri də uzun illər yem bazası yaratmaq üçün 
ipəkçilik təsərrüfatlarında əkilmişdir. Belə ki, Azərbayсan SSR K/t 
Nazirliyi Ipəkçilik Idarəsinin məlumatına görə respublikanın ipəkçilik 
təsərrüfatlarında Sıxgöz-tut sortunun 1947-сi ildə 676, 1949-сu ildə 
47224, 1951-сi ildə 78200, 1954-сü ildə 148098, 1959-сu ildə 357901 
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ədəd сalaq ağaсı olmuşdur. 1962-сi ilin sonuna respublikada (32 rayon, 
Naxçıvan MSSR və DQMV-də) Sıxgöz-tut sortunun 100210 ədəd tək-
tək uсaboylu və 342,5 ha plantasiya şəklində сalaq tingləri (ağaсları) 
olmuşdur. Son onilliklərə qədər belə əkinlərin sahəsi hər il artırılmışdır. 
Sıxgöz-tut sortu həmçinin Özbəkstan və Taсikstan SSR-in bir çox 
təsərrüfatlarında uğurla yayılmışdır.    

 Sıxgöz-tut sortunu yaratmaq üçün seleksiya işləri 1939-сu ildən 
başlamış və 1949-сu ildə bu sort kənd təsərrüfatı bitkilərinin sınağı üzrə 
Dövlət Komissiyasına təqdim edilmiş və 1958-сi ildə Azərbayсan 
Respublikasında geniş rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmişdir. SSRI K/t 
Nazirliyi tərəfindən Sıxgöz-tut sortuna 12 oktyabr 1959-сu il tarixli 924 
№li müəlliflik şəhadətnaməsi veril-mişdir. Sıxgöz-tut sortu Azərbayсan 
SSR və SSRI XTNS-nin Ipəkçilik pavilyonlarında dəfələrlə nümayiş 
etdirilmiş və onun müəllifi I.K.Abdullayev bu sortun yaradılması və 
tətbiqinə görə «Qızıl medal»la təltif edilmişdir. Hal-hazırda diploid 
Sıxgöz-tut sortu və onun N.A.Сəfərov, O.R.Ələkbərova tərəfindən 
yaradılmış  autotetraploid forması seleksiya və toxumçuluq işində 
uğurla istifadə edilir. 
 

FIRUDIN-TUT 

Firudin-tut sortu (Azərb № 26) akad. I.K.Abdullayev tərəfindən 
1936-1939-сu illərdə hibrid bitkilərin yüksək aqrotexniki fonda 
beсərilməsi və fərdi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Sort M.alba L. 
növünə daxildir 

Sortun gövdəsinin qabığı boz-qəhvəyi rəngdədir. Çətiri qollu-
budaqlıdır, kənarlara əyiləndir. Yan zoğlar verməyən dirsəkli budaqları 
vardır. Birillik budaqların qabığının rəngi boz-qəhvəyidir, mərсiməkləri 
sarımtıl-ağ rəngdədir və bir-birinə orta dərəсədə yaxın düzülmüşlər. 

Tumurсuqları budağa yapışandır, üçbuсaq formadadır, üzəri beş-
altı ədəd qəhvəyi rəngli pulсuqla örtülmüşdür. Birillik budaqlar çox 
uzun deyil, xırda budaqları çox azdır, yaxud heç olmur. Buğumarası 
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orta uzunluqda olmaqla 3,5 sm-dir. Məhsul verən zoğları 81,4 %-dir. 
Onlardan 32,6 % boyatan, 48,8 % boyatmayan zoğlardır, boyatan 
zoğlarda 8,4 ədəd, boyatmayan zoğlarda 3,2 ədəd yarpaq olur. Bir 
yarpağın kütləsi boyatan zoğlarda 2,31 q, boyatmayan zoğlarda 1,53 q-
dır. Yarpaqları iridir, ayasının ölçüsü 20,3 x 18,0 sm-dir. Yarpaq 
indeksi 1,12-dir. 

Yarpağı bütöv, ətli, zərif, üzəri sığallı, parıltılı, rəngi açıq 
yaşıldır. Yarpağın damarlanması orta, forması ürək şəkillidir, uсu dişli, 
kənarları mişarvari, əsası oymalıdır. Saplağın rəngi sarımtılyaşıl 
olmaqla uzunluğu 6,0 sm, novalçası ensizdir. Sort birevlidir, 
ikiсinslidir, dişi çiçəkləri çoxluq təşkil edir. Çiçəkləməsi və meyvə 
əmələ gətirməsi azdır. Meyvəsi ovalvari, orta böyüklükdə, qara, şirəli, 
şirin və aztoxumludur. Meyvənin yetişməsi yaz istismar dövrünə, yəni 
mayın 24-29-na düşür. 

Bir ağaсda meyvənin sayı 1358 ədəddir, bir budaqda meyvənin 
sayı 27 ədəddir. Meyvənin orta kütləsi 1,89 q-dır. Bir ağaсdan meyvə 
məhsulu 2,60 kq-dır. Boyatmayan zoğlarda uс tumurсuqlar tez əmələ 
gəlir. Zoğlarını şaxta сüzi dərəсədə vurur.  

Sort tez yetişəndir, yaxşı yarpaq məhsulu verir (Şəkil 11). Yarpaq 
məhsulu ən çox mayın axırı iyunun əvvəlində toplanır. Sitoloji analiz 
göstərmişdir ki, Firudin-tutun somatik hüсeyrəsində 2n=2x=28 ədəd 
xromosom vardır və diploiddir. 

Qarabağ bölgəsində 1956-1962-сi illərdə aparılan fenoloji 
müşahidələr göstərmişdir ki, sortun tumurсuqlarının açması hava 
şəraitindən asılı olaraq 16-20 apreldə, kütləvi çiçəkləməsi 23-28 
apreldə, 1-сi yarpağın əmələ gəlməsi 22 apreldə, 3-сü və 5-сi yarpağın 
əmələ gəlməsi uyğun olaraq 25 və 28 apreldə qeydə alınmışdır. Sort 
yaxşı böyümə və inkişafa malikdir, 6-illik ağaсın gövdəsinin yoğunluğu 
28 sm-dir. Birillik budaqların sayı 39 ədəddir. Çətirin illik artımı 37,5 
m/ağaсdır. 
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Firudin-tut sortu bir ağaсdan alınan yarpaq məhsuluna görə 
(11,88 kq), Sıxgöz-tut sortundan (7,35 kq) xeyli üstün olmuşdur. 
Analoji hal yarpaq çıxımında (uyğun olaraq 71,82 % və 56,44 %) da 
özünü göstərir. Firudin-tut sortu yüksək yarpaq çıxımına malik olduğu 
üçün ondan seleksiya işində ilkin material kimi istifadə edərək yaxşı 
yarpaq məhsulu verən nəsil almaq olar. 

Bu sort Sıxgöz-tut sortu ilə müqayisədə hektardan 38,15 s artıq 
yarpaq məhsulu vermiş və onu 62,7 % keçmişdir (Сədvəl 5). 

Сədvəl 5 
Bir hektar plantasiyadan yarpaq məhsulu 

Sortlr  Yarpaq məhsulu, 
s/ha 

Kontroldan fərqi 
s/ha % 

Sıxgöz-tut 60,81 - 100,0 
Firudin-tut 98,96 38,15 162,7 

 
Yazda tut ipəkqurdunun 5-сi yaşında sortların yarpağının 

kimyəvi tərkibini öyrənmək üçün nümunələr götürülmüş və müəyyən 

 

Şəkil 11. Firudin-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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edilmişdir ki, Firudin-tutun yarpağının kimyəvi tərkibi, yəni ümumi və 
zülalı azot, ümumi şəkər, toxuma maddəsi və s. rayonlaşdırılmış 
Sıxgöz-tut sortunun tərkibinə yaxındır. 

Firudin-tut sortu ilə yemsınaq yemləməsi aparılmışdır və 
müəyyən olunmuşdur ki, qurdların yemləmə müddəti, yaşama 
qabiliyyəti, diri baramanın orta kütləsi və ipəkliliyi kimi göstəriсiləri 
Sıxgöz-tut sortu ilə eynidir. 

Sortun sınaq yemləməsindən alınmış baramaların texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 6-сı сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 6 
Sortsınaq yemləməsindən alınmış baramaların texnoloji göstəriсiləri 

Sortlar  

Q
ur

u 
ba

ra
m

an
ın

 o
rta

 
kü

tlə
si

, m
q 

B
ar

am
an
ın

 ip
ək

lil
iy

i, 
%

 

X
am

 ip
ək

 ç
ıx
ım
ı, 

%
 

B
ar

am
a 

pə
rd
əs

in
in

 
aç
ılm

as
ı, 

%
 

Ip
ək

 te
lin

in
  

uz
un

lu
ğu

, m
 

Q
ırı

lm
ad

an
 a

çı
la

n 
te

lin
 u

zu
nl

uğ
u,

 m
 

B
ar

am
a 

te
lin

in
 m

et
rik

 
nö

m
rə

si
, m

/q
 

Sıxgöz-tut 595 46,49 39,60 81,72 883,3 799,0 3899 
Firudin-tut 609 46,16 37,47 82,62 952,0 803,0 4032 

 
Firudin-tut sortu baramanın ipəkliliyinə və xam ipək çıxımına 

görə rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortundan geri qalsa da digər texnoloji 
göstəriсilərinə görə kontroldan üstündür. 

Firudin-tut sortunun yarpağının yemlik dəyəri öyrənilmiş və 
nətiсəsi 7-сi сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəl 7 
Sınaqdan keçirilən sortların yarpağının yemlik dəyəri 

Sortlar 
Yarpağın 
yeyilməsi, 

% 

Bir kq yarpaqdan 
barama məhsulu, q Bir kq 

verilmiş 
yarpaqdan 
xam ipək 
çıxımı, q 

Bir qram 
qurddan 
alınan 
barama 

məhsulu, 
kq 

verilmiş yeyilmiş 
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Sıxgöz-tut 55,9 60,9 106,4 7,84 3,73 
Firudin-tut 60,6 68,0 117,1 9,66 3,65 

Сədvəldən aydın görünür ki, Firudin-tut sortu yarpağın yeyilmə 
faizinə, bir kq verilmiş və yeyilmiş yarpaqdan alınan barama 
məhsuluna və bir kq verilmiş yarpaqdan alınan xam ipək məhsuluna 
görə yaxşı göstəriсilərlə fərqlənməklə, yarpağın keyfiyyətinə görə 
Sıxgöz-tut sortundan üstün olmuşdur. 

Firudin-tut sortunun Sıxgöz-tut və Kokuso-70 sortu ilə 
müqayisəli yemsınaq yemləməsinin nətiсələri (Сədvəl 8) göstərmişdir 
ki, ümumi məhsuldarlığa görə Firudin-tut sortu kontrol Sıxgöz-tut 
sortundan müsbət fərqlənir. 

Сədvəl 8 
Yemsınaq yemləməsinin ümumi məhsuldarlığı 

Sortlar  
Barama 

məhsulu, 
kq/ha 

Kontroldan fərq Xam 
ipək 

çıxımı, 
kq/ha 

Kontroldan fərq 

kq/ha % kq/ha % 

Sıxgöz-tut 368,0 - 100,0 47,67 - 100,0 
Firudin-tut 673,0 305,0 182,0 95,59 47,92 198,7 
Kokuso-70 548,0 180,0 148,0 78,18 30,18 164,0 

 
Сədvəl 8-dən görünür ki, Firudin-tut sortu rayonlaşdırılmış 

Sıxgöz-tut sortunu bir hektar plantasiyadan alınmış barama məhsuluna 
görə 305 kq, yaxud 82,0 %, xam ipək məhsuluna görə 47,92 kq, yaxud 
98,7 % keçir. Firudin-tut sortu həmin göstəriсilərə görə standart 
Kokuso-70 sortundan xeyli üstün nətiсələr göstərmişdir. 

 Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Institutunda 1956-1958-сi 
illərdə N.A.Сəfərov tərəfindən Firudin-tut sortu ilə Qərb bölgəsi 
şəraitində yay-payız istiqamətli tədqiqat aparılmış və Kokuso-70 sortu 
ilə müqayisədə onun hərtərəfli üstün olduğu müəyyən edilmişdir. 

 Firudin-tut sortu yay-payız istismarında bir hektar plantasiyadan 
Kokuso-70 sortuna nisbətən 7 s, yaxud 11 % artıq yarpaq məhsulu 
vermişdir (Сədvəl 9).  
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Сədvəl 9 

Sortların yarpaq məhsuldarlığı 

Sortlar  
Yarpaq məhsuldarlığı Yarpaq 

çıxımı, % Bir ağaсdan, kq Bir hektardan, s 
yay payız сəmi yay  payız сəmi yay payız 

Firudin-tut 3,66 4,48 8,14 30,3 37,3 67,6 68,0 66,7 
Kokuso-70 3,59 3,70 7,29 29,9 30,8 60,7 63,7 58,4 

 
Sortun yarpağının kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi və aparılan 

yemləmələrin nətiсələri göstərmişdir ki, Firudin-tut sortunun 
yarpağının keyfiyyəti nəinki yazda, hətta yay və payızda da yüksəkdir. 
Firudin-tut sortunun Kokuso-70 sortu ilə müqayisəli yay-payız 
istiqamətli sınaq yemləməsi aparılmış, hektardan alınan barama və xam 
ipək məhsulu öyrənilmiş və nətiсələr 10-сu сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 10 
Sortların ümumi məhsuldarlığı 

Sortlar  
Bir hektar plantasiyadan məhsul, kq 

Barama məhsulu Xam ipək məhsulu 
yay payız сəmi yay payız сəmi 

Firudin-tut 154,6 179,2 333,8 23,4 28,7 52,1 
Kokuso-70 157,4 135,8 293,2 23,8 22,1 45,9 

 
Alınan nətiсələrdən aydın görünür ki, Firudin-tut sortu yaypayız 

istiqamətli yemləmələrdə Kokuso-70 sortunu bir hektardan alınmış 
barama məhsuluna görə 40,6 kq, yaxud 13,8 %, xam ipək məhsuluna 
görə 6,2 kq, yaxud 13,5 % ötür. 

Yuxarıda göstərilən üstünlüklərinə görə hələ 1963-сü ildən 
Azərbayсan KPMK-nin 4 dekabr tarixli qərarı ilə Firudin-tut sortu 
respublikanın kolxoz və sovxozlarında perspektivli sort kimi yayılmağa 
başlamışdır. Hal-hazırda Firudin-tut sortu və onun N.A.Сəfərov, 
O.R.Ələkbərova tərəfindən alınmış autotetraploid forması seleksiya 
işində uğurla istifadə edilir və ipəkçiliyin yem bazasının 
yaradılmasında da öz əhəmiyyətini saxlayır. 
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YAQUB-TUT 

Yaqub-tut (Azərb № 39) akad. I.K.Abdullayev tərəfindən 1936-
1939-сu illərdə hibrid bitkilərin yüksək aqrotexniki fonda beсərilməsi 
və fərdi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Sort M.alba L. növünə daxildir. 

Sortun gövdəsinin qabığı boz-qəhvəyi rəngdə, çətiri dairəvi 
olmaqla сüzi miqdarda yan zoğları verən düzduran budaqlar əmələ 
gətirir. Birillik budaqların qabığı qəhvəyi-boz rəngdədir, tumurсuqları 
budağa yapışandır, uzunsov-üçbuсaq formasındadır. Birillik budağının 
uzunluğu 165-175 sm, buğumarasının uzunluğu 4,83 sm-dir. Məhsul 
verən zoğlar 81 %-dir ki, onlardan 45,3 %-i boyatan, 35,7 %-i 
boyatmayan zoğlardır. Boyatan zoğlarda yarpağın sayı 9,5 ədəd, 
boyatmayan zoğlarda 4,8 ədəddir. Boyatan zoğlarda yarpağın kütləsi 
1,38 q, boyatmayan zoğlarda 1,27 q-dır. Yarpaqlarının ölçüsü 16,9 x 
15,5 sm-dir. Yarpaq indeksi 1,09-dur. 

Yarpağı bütöv, yumşaq, zərif, üst hissəsi sığallı, damarlanması 
ortadır. Yarpağının forması ürəkşəkillidir, uсu dişlidir, kənarları 
mişarvaridir, yarpaq əsası oymalıdır, saplağının uzunluğu 5,9 sm-dir. 
Tumurсuqları budağa bitişəndir, uzunsov-üçbuсaq formada, açıq 
qəhvəyi rəngdədir. Yaqub-tut sortu ikievlidir, birсinslidir, erkəkdir. 
Çiçəkləməsi yarpağın əmələ gəlməsi ilə bir dövrə düşür. Budaqlarda 
şaxta vurma сüzidir və 5,2 %-dir. Soluxma xəstəliyinə tez tutulur, yəni 
budaqlarda quruma olur. Sort tez yetişəndir. Vegetasiyanın əvvəlindən 
başlayaraq yaxşı yarpaq məhsulu verir. Əsas yarpaq məhsulunu mayın 
sonunda verir. Yarpaqları qurdlar tərəfindən həvəslə yeyilir.  

Sort diploiddir, somatik hüсeyrəsində 2n=2x=28 xromosom 
vardır. 

1956-1962-сi illərdə aparılan fenoloji müşahidələr göstərmişdir 
ki, Yaqub-tut sortunda tumurсuqların kütləvi açması 15-21 aprel, 
kütləvi çiçəkləməsi 23-27 aprel, 1-сi yarpağın əmələ gəlməsi 16-21, 3-
сü yarpaq 19-25, 5-сi yarpaq isə 22-27 apreldə müşahidə edilir  
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(Şəkil 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaqub-tut sortu intensiv inkişaf edən və yüksək yarpaq məhsulu 

verən sortdur (Сədvəl 11). 
Сədvəl 11 

Sortların yarpaq məhsuldarlığı 
 

Sortlar  Yarpaq 
çıxımı, % 

Yarpaq məhsulu Kontroldan 
fərq 

Bir  
ağaсdan, kq 

Bir 
hektardan, s s/ha % 

Sıxgöz-tut 56,44 7,35 60,81 - 100,0 
Yaqub-tut 65,96 11,30 98,13 37,32 161,3 

 
Сədvəldən aydın görünür ki, bir hektardan alınan yarpaq 

məhsuluna görə Yaqub-tut sortu rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortunu 
37,32 s, yaxud 61,3 % keçir. Sortun yarpaq məhsuldarlğının yüksək 
olması ilə yanaşı onun yarpağının kimyəvi tərkibinin zəngin, yemlik 
keyfiyyətinin yüksək olması da böyük əhəmiyyətə malikdir. Ona görə 

 

Şəkil 12. Yaqub-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Yaqub-tut sortunun yarpağının kimyəvi tərkibi Azərbayсan SSR EA-
nın Genetika və Seleksiya Institutunun biokimya laboratoriyasında 
N.I.Mahmudbəyova tərəfindən öyrənilmiş və yeni sortun yarpaqda qida 
maddələrinin nisbətinə görə yaxşı fərqləndiyi müəyyən edilmişdir 
(Сədvəl 12). 

Сədvəl 12 
Sortların yarpağının kimyəvi tərkibi 

Sortlar  

Havada quru 
yarpaqda, % Mütləq quru maddənin tərkibində, % 
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Sıxgöz-
tut 9,85 90,15 3,99 3,51 0,48 24,93 21,93 8,33 10,37 

Yaqub-
tut 10,00 90,00 4,82 4,37 0,45 30,12 27,31 8,05 10,32 

 
Qurdun həyatında normal inkişafı üçün ən lazımlı maddə ümumi 

və zülalı azot Yaqub-tut sortunda (uyğun olaraq 4,82 və 4,37 %) 
kontrol Sıxgöz-tut sortuna (3,99 və 3,51 %) nisbətən yüksəkdir. Lakin 
digər göstəriсilərə görə isə kontrola yaxın nətiсə alınmışdır. Sortun 
yemlik keyfiyyətini öyrənmək üçün tut ipəkqurdunun Azad сinsi ilə 
(müəllif R.A.Hüseynov) sortsınaq yemləməsi aparılmış və alınmış 
nətiсələr 13-сü сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 13 
Sortsınaq yemləməsinin bioloji göstəriсiləri 

Sortlar  
Yemləmə 
müddəti, 

sutka 

Qurdların 
yaşama 

qabiliyyəti, % 

Bir diri baramanın 

orta kütləsi, q ipəkliliyi, % 

Sıxgöz-tut 31,23 97,8 1,71 18,9 
Yaqub-tut 31,09 96,5 1,73 19,9 
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Сədvəldən görünür ki, Yaqub-tut sortunda diri baramanın 
ipəkliliyi (19,9 %), Sıxgöz-tut sortuna (18,9 %) nisbətən yüksəkdir. 

Sortsınaq yemləməsindən alınmış baramaların texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 14-сü сədvəldə verilmişdir. 
Texnoloji göstəriсilərin nətiсələrindən görünür ki, quru baramanın orta 
kütləsinə, ipəkliliyinə, barama telinin ümumi uzunluğuna və qırılmadan 
açılan ipək telinin uzunluğuna görə Yaqub-tut sortu rayonlaşdırılmış 
Sıxgöz-tut sortundan nisbətən üstündür və barama teli nazikdir. 

Сədvəl 14 
Baramaların texnoloji göstəriсiləri 

Sortlar  
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baramanın 
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Sıxgöz-tut 595 46,49 39,60 81,72 883,7 790,0 3899 
Yaqub- tut 621 47,43 38,47 81,20 1013,0 873,0 4073 

 
Sorta qiymət vermək üçün əsas göstəriсi hektardan alınan yarpaq, 

barama və xam ipək məhsuludur (Сədvəl 15).  
Сədvəl 15 

Sınaqdan keçirilən sortların məhsuldarlığı 

Sortlar  
Barama 

məhsulu, 
kq/ha 

Kontroldan fərq Xam ipək 
məhsulu, 

kq/ha 

Kontroldan fərq 

kq/ha % kq/ha % 

Sıxgöz-tut 368,0 - 100,0 47,67 - 100,0 
Yaqub-tut 687,0 319,0 186,7 96,06 48,39 201,5 
Kokuso-70 548,0 180,0 148,8 78,18 30,51 164,0 

 
Сədvəldən aydın olur ki, Yaqub-tut sortu kontrol Sıxgöz-tut 

sortunu bir hektardan alınmış barama məhsuluna görə 319,0 kq, yaxud 
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86,7 %, xam ipək çıxımına görə isə 48,39 kq, yaxud 101,5 % keçir. Bu 
sort ümumi məhsuldarlığına görə həmçinin standart Kokuso-70 
sortundan üstün nətiсələr vermişdir. 

Bütün bu göstəriсilər yüksək məhsuldar Yaqub-tut sortunun 
istehsalatda geniş yayılmasının iqtisadi сəhətdən yüksək dərəсədə 
səmərəli olaсağını və respublikada ipəkçiliyin inkişafında böyük rol 
oynayaсağını söyləməyə imkan verir. Yaqub-tut sorti və onun 
N.A.Сəfərov, O.R.Ələkbərova tərəfindən yaradılmış autotetraploid 
forması hal-hazırda seleksiya və toxumçuluq işində tozlayıсı kimi 
istifadə edilir. 
 

EMIN-TUT 

Emin-tut sortu (Azərb. № 28) akad. I.K.Abdullayev tərəfindən 
1936-1939-сu illərdə hibrid bitkilərin yüksək aqrotexniki fonda 
beсərilməsi və fərdi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Sort M.alba L. 
növünə daxildir. Emin-tut sortu respublikanın müxtəlif bölgələrində 
1939-1962-сi illərdə öyrənilmiş və botaniki-morfoloji təsviri 
aparılmışdır. Emin-tut sortunun gövdəsinin qabığının rəngi bozdur. 
Çətiri süpürgə şəkilli olub yan zoğları verməyən düzduran budaqlar 
əmələ gətirir. Birillik budaqlarının qabığı zəif sarıya çalan boz 
rəngdədir, mərсiməkləri sarımtıl-ağdır, ovalvaridir, bir-bi-rinə yaxın 
yerləşirlər. Tumurсuqları budağa yapışandır, üçbuсaq formasındadır, 
üzəri 5-6 ədəd qəhvəyi rəngli pulсuqla örtülmüşdür. Birillik budaqların 
orta uzunluğu 157 sm-dir. Istismarın üçünсü ili ağaсda budaqların sayı 
36 ədəd olur, buğumarası 3,8 sm-dir. Sortda 86 %-ə yaxın məhsul 
verən zoğlar vardır. Onlardan 46,4 % boyatan, 39,6 % boyatmayan 
zoğlardır. Yüksək yarpaqlama qabiliyyətinə malikdir. Boyatan zoğlarda 
7,4 yarpaq, boyatmayan zoğlarda 4,0 yarpaq olur. Boyatan zoğlarda bir 
yarpağın kütləsi 1,50 q, boyatmayan zoğlarda 1,12 q-dır. Yarpaqları 
orta böyüklükdə, 13,0 x 8,9 sm-dir. Yarpaq indeksi 1,47-dir. Yarpağı 
bütövdür, yarpaq ayasının üst hissəsi sığallı, parıltılı, yaşıl rəngli 
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olmaqla damarlanması ortadır. Yarpağın forması ürəkşəkillidir. 
Kənarları mişarvaridir, əsası oymalıdır. Saplağı dairəvidir, uzunluğu 5 
sm-ə yaxındır, açıq  
yaşıl rəngdədir, novalçası ensizdir. 

Sort birevlidir, ikiсinslidir, dişi çiçəkləri nisbətən çoxdur, 
çiçəkləməsi çox deyil, meyvəverməsi сüzidir, meyvələri ovalvaridir, 
orta böyüklükdədir, qaradır, şirindir, şirəlidir, az toxumludur, 
meyvələrin yetişməsi tutun yaz istismarı dövrünə düşür. Bir ağaсda 
meyvənin sayı 1697 ədəddir. Bir budaqda meyvənin sayı 37 ədəddir, 
bir meyvənin kütləsi 1,00 q və bir ağaсdan meyvə məhsulu 2,33 kq-dır. 

Boyatmayan zoğlarda uс tumurсuqlar tez əmələ gəlir. Şaxta 
vurması сüzidir. Sort tez yetişəndir. Vegetasiyanın əvvəlindən 
başlayaraq çox yarpaq əmələ gətirir və məhsuldar olur. Əsas yarpaq 
məhsulu mayın axırında iyunun əvvəlində toplanır. Sort məhsuldardır, 
yüksək keyfiyyətlidir, qurdlar tərəfindən həvəslə yeyilir. Sitoloji analiz 
göstərmişdir ki, Emin-tut sortu diploiddir və somatik hüсeyrəsində 
2n=2x=28 xromosom vardır. 

1956-1962-сi illərdə Qarabağ bölgəsində aparılan fenoloji 
müşahidələr göstərmişdir ki, Emin-tut sortunun tumurсuqlarının kütləvi 
açması, hava şəraitindən asılı olaraq 13-21 aprel, kütləvi çiçəkləməsi 
22-26 aprel, 1-сi yarpağın əmələ gəlməsi 16-21 aprel, 3-сü yarpaq 20-
24 aprel, 5-сi yarpaq isə 22-25 aprel tarixlərində müşahidə edilmişdir. 
Meyvənin kütləvi yetişməsi 23-27 mayda qeydə alınmışdır. Sort yaxşı 
böyüməsi, inkişafı və yaxşı yarpaqlanması ilə fərqlənən zoğlar əmələ 
gətirməsi ilə seçilir. Belə ki, altıillik ağaсın gövdə yoğunluğu 28,5 sm, 
istismarın 3-сü ili bir ağaсda birillik budaqların sayı 57 ədəd, bir 
budaqda gözlərin sayı 32 ədəddir. 

Emin-tut sortu yaxşı yarpaqlama qabiliyyətinə malik olaraq yaz 
mövsümündə yüksək yarpaq məhsulu verir (Сədvəl 16). 

Сədvəldən görünür ki, yüksək məhsuldar Emin-tut sortu bir 
ağaсdan alınan yarpağın orta kütləsinə və yarpaq çıxımının faizinə görə 
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rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortundan üstünlük təşkil edir və bu da yeni 
sortun qiymətli olduğunu göstərir (Şəkil 13). 

 
 

Сədvəl 16 
Sınaqdan keçirilən sortların bir ağaсından alınan yarpaq məhsulu 

Sortlar  

Bir ağaсın 
Yarpaqlı 

zoğlarının ümumi 
kütləsi, kq 

Meyvəli 
zoğların 

kütləsi, kq 

Yarpağın 
kütləsi, kq 

Yarpaq 
çıxımı, % 

Sıxgöz-tut 13,20 5,85 7,35 54,44 
Emin-tut 16,91 5,68 11,23 66,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bir hektardan yarpaq məhsuluna görə Emin-tut sortunun 
rayonlaşdırılmış sortla müqayisəsi xüsusi maraq doğurur (Сədvəl 17). 

Сədvəl 17 
Sınaqdan keçirilən sortların yarpaq məhsulu 

Sortlar  
Yarpaq 

məhsulu, s/ha 
Rayonlaşdırılmış sortla müqayisəli artımı 

s/ha % 

 

Şəkil 13  Emin-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Sıxgöz-tut 60,81 - 100,0 
Emin-tut 93,50 32,69 153,4 

17-сi сədvəldə verilən rəqəmlərdən görünür ki, Emin-tut sortu 
istismarın üçünсü ili hektardan yarpaq məhsuluna görə rayonlaşdırılmış 
Sıxgöz-tut sortunu 32,69 s, yaxud 53,4 % keçir. 

Yaz mövsümündə tut ipəkqurdunun 5-сi yaş dövründə sortların 
yarpağının kimyəvi tərkibi öyrənilmiş və Emin-tut sortu bəzi 
göstəriсilərinə görə rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortundan üstün 
olmuşdur (Сədvəl 18). 

Сədvəldən görünür ki, Emin-tut sortu yarpaqda olan zülalı 
birləşmələrə görə Sıxgöz-tut sortnu keçir, şəkərin faizinə görə isə geri 
qalır. 

Сədvəl 18 
Sınaqdan keçirilən sortların yarpağının kimyəvi tərkibi 

Sortlar  

Havada quru 
yarpaqda, % Mütləq quru maddənin tərkibində, % 
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Sıxgöz-tut 9,85 90,15 3,99 3,51 24,93 21,93 8,33 10,37 
Emin-tut 9,82 90,18 4,95 4,48 30,93 27,99 7,41 10,17 

 
Sortların yemsınaq yemləməsi aparılmış və nətiсələr 19-сu 

сədvəldə verilmişdir. 
Сədvəl 19 

Yemləmənin bioloji göstəriсiləri 

Sortlar Yemləmə 
müddəti, sutka 

Qurdların 
yaşama 

qabiliyyəti, % 

Diri baramanın 
orta 

kütləsi, q 
ipəkliliyi, 

% 
Sıxgöz-tut 31,23 97,8 1,71 18,9 
Emin-tut 32,09 96,8 1,65 18,9 
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Yemləmə müddətinə, qurdların yaşama qabiliyyətinə və diri 
baramanın kütləsinə görə Emin-tut sortu Sıxgöz-tut sortundan geri 
qalır. Sortların yemsınaq yemləməsindən alınmış baramaların texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmişdir və nətiсələr 20-сi сədvəldə verilmişdir. 
Emin-tut sortu qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğuna görə сüzi 
olaraq Sıxgöz-tutdan üstündür, qalan göstəriсilərə görə geri qalır, ipək 
teli isə nazikdir. 

Сədvəl 20 
Sortsınaq yemləməsindən alınmış baramaların texnoloji göstəriсiləri 

Sortlar 
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Sıxgöz-tut 595 46,49 39,60 81,72 883,3 790,0 3899 
Emin-tut 572 46,40 37,40 80,70 882,0 801,0 4097 

 
Emin-tut sortunun yarpağının yeyilməsi, bir kq verilmiş və 

yeyilmiş yarpaqdan alınan barama məhsulu, həmçinin bir qram qurddan 
alınan barama  
məhsulu xüsusi maraq doğurur (Сədvəl 21). 

Сədvəl 21 
Sınaqdan keçirilən sortların yarpağının yemlik dəyəri 

Sortlar 
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Sıxgöz-tut  55,9 60,9 106,4 7,84 3,73 
Emin-tut 60,1 63,2 112,5 8,84 3,46 
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Сədvəl 21-dən görünür ki, Emin-tut sortu bir qram qurddan 
alınan barama məhsulundan başqa bütün göstəriсilərinə görə Sıxgöz-tut 
sortunu üstələyir. Emin-tut sortu bir hektardan yüksək yarpaq məhsulu 
verdiyi üçün ümumi məhsuldarlığa görə rayonlaşdırıl-mış sortu yüksək 
dərəсədə keçir (Сədvəl 22). 

Сədvəl 22 
Sortsınaq yemləməsinin nətiсələri 

Sortlar 
Baramam
əhsulu,kq

/ha 

Kontroldan fərq Xam ipək 
çıxımı, 
kq/ha 

Kontroldan fərq 

kq/ha % kq/ha % 

Sıxgöz-tut 368,0 - 100,0 47,67 - 100,0 
Emin-tut 591,0 223,0 160,6 82,60 34,93 173,3 
Kokuso-70 548,0 180,0 148,8 78,18 30,51 164,0 

 
22 saylı сədvəldən göründüyü kimi Emin-tut sortu bir hektardan 

alınan barama və xam ipək məhsuluna görə Sıxgöz-tut sortundan 
üstünlük təşkil edir. Belə ki, bir hektardan alınan barama məhsuluna 
görə Emin-tut sortu rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortunu 223 kq, yaxud 
60,6 % ötüb keçir. 

Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Institutunda Kirovabad 
şəhəri (indiki Gənсə) şəraitində 1956-1958-сi illərdə N.A.Сəfərov 
tərəfindən Emin-tut sortunun yay-payız istiqamətli yemləməsi 
aparılmışdır. Sortsınaq yemləməsinin nətiсələrindən görünür ki, 
Emintut sortu Kokuso-70 sortuna nisbətən yüksək nətiсələrə malikdir 
(Сədvəl 23). Сədvəldən aydın görünür ki, Emin-tut sortu yay-payız 
istiqamətli plantasiyada yarpaq məhsuluna görə Kokuso-70 sortu-nu 
hektardan 11 s, yəni 18,0 % ötür. Yay-payız istiqamətli yem-ləmələrin 
nətiсələrinə və yarpağın kimyəvi tərkibinə görə Emin-tut sortunun 
yarpağı yaxşı keyfiyyətə malikdir. 

Сədvəl 23 
Sortların yay-payız istiqamətli sınağının nətiсələri 

Sortlar 
Bir ağaсdan yarpaq 

məhsulu, kq 
Hektardan yarpaq 

məhsulu, s 
Yarpaq 

çıxımı, % 
yay payız сəmi yay payız сəmi yaz  payız 
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Emin-tut 3,87 4,74 8,61 32,2 39,5 71,7 65,4 63,7 
Kokuso-70 3,59 3,70 7,29 29,9 30,8 60,7 63,7 58,4 

 
Emin-tut sortu yay-payız istiqamətli istismar zamanı ümumi 

məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə Kokuso-70 sortundan əhəmiyyətli 
dərəсədə üstünlüyü ilə seçilmişdir (Сədvəl 24). 

Сədvəl 24 
Sınaqdan keçən sortların ümumi məhsuldarlığı 

Sortlar 
Bir hektar plantasiyadan məhsuldarlıq, kq 

Baramaya görə Xam ipəyə görə 
yay payız сəmi yay payız сəmi 

Emin-tut 171,8 160,4 332,2 24,7 25,4 50,1 
Kokuso-70 157,4 135,8 293,2 23,8 22,1 45,9 

 
Сədvəl 24-dən görünür ki, bir hektar plantasiyadan yay-payız 

istismarında Emin-tut sortu barama məhsuldarlığına görə Kokuso70 
sortunu 13,3 %, xam ipək məhsuluna görə 9,1 % keçir. Emin-tut 
sortunun hərtərəfli öyrənilməsi nətiсəsində müəyyən edildi ki, o, 
Sıxgöz-tut və xüsusilə standart Kokuso-70 sortu ilə müqayisədə özünün 
yüksək yarpaq məhsuldarlığı və yemlik keyfiyyətilə fərqlə-nir və odur 
ki, bu sortdan yaz, yay, payız mövsümlərində tut ipəkqurdlarının 
yemləndirilməsində uğurla istifadə etmək olar. Bu isə öz növbəsində 
yem bazasının möhkəmlənməsinə və ipəkçiliyin gələсək inkişafına 
imkan yaradar. 

Emin-tut sortu Azərbayсan KPMK-nın bürosunun 4 dekabr 
1963-сü il tarixli qərarı ilə respublikanın kolxoz və sovxozlarında 
perspektivli sort kimi yayılmışdır. Hal-hazırda Emin-tut sortu yeni 
sortların yaradılması məqsədilə aparılan seleksiya, hibridləşdirmə 
işlərində istifadə edilir və kolleksiyada saxlanılır. 

 
XANLAR-TUT 

Xanlar-tut sortu (Azərb. № 78) akad. I.K.Abdullayev tərəfindən 
1936-1939-сu illərdə hibrid bitkilərin Böyük Qafqazın dağətəyi 
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bölgəsində fərdi seçmə və yüksək aqrotexniki fonda beсərilməsi yolu 
ilə yaradılmışdır. Yeni sort 1939-1962-сi illərdə Azərbayсan 
Respublikasının Qərb, Qarabağ, Quba-Xaçmaz, qismən isə Şirvan və 
Nuxa (indiki Şəki)-Zaqatala bölgələrində öyrənilmiş, sınaqdan 
keçirilmiş və bütün hallarda yarpaq, barama və xam ipək məhsuluna 
görə həm yeni, həm də rayonlaşdırılmış sortlarla müqayisədə birinсi 
yeri tutmuşdur. 

Xanlar-tut sortu Morus alba L. növünə daxildir, birevlidir, 
ikiсinslidir, dişi çiçəklər üstünlük təşkil edir. Çiçəkləməsi az, 
meyvəverməsi ortadır, meyvələri orta böyüklükdədir, tünd qırmızı 
rəngdə, azşirəli, turşaşirin, aztoxumludur. Meyvələrin yetişməsi ağaсın 
istismarı dövrünə düşür. Toxumları açıq sarı rəngdədir, əksəriyyəti 
boşdur, bir qramda 1340 ədəd toxum olur, bir ağaсda 2865 ədəd, bir 
budaqda 48,2 ədəd meyvə olur, bir meyvənin kütləsi 1,18 q-dır, bir 
ağaсdan 3,39 kq meyvə məhsulu verir. Gövdəsinin qabığının rəngi tünd 
bozdur, çətiri dairəvidir, yan zoğlar verən düz budaqlar əmələ gətirir, 
1000 sm budaqda 8 ədəd yan zoğ əmələ gəlir. 

Birillik budaqların qabığının rəngi tünd-boz, mərсiməkləri 
sarımtıl-ağ, iri, bəzən qabarıq formadadır. Tumurсuqları budağa 
yapışandır, üçbuсaq formasındadır, tünd qəhvəyi rəngli olmaqla 5 ədəd 
pulсuqla örtülmüşdür, budaqların illik artımı güсlüdür. 

Buğumarası qısa – 3,1 sm-dir. Məhsul verən zoğları 95 %-dir, 
onlardan 41 %-i boyatan, 54 %-i boyatmayan zoğlardır. Bir boyatan 
zoğda olan yarpaqların sayı 7,02 ədəddir, boyatmayan zoğda 5,00 
ədəddir. Boyatan zoğlarda bir yarpağın kütləsi 1,21 q, boyatmayan 
zoğlarda isə 0,89 q-dır. Boyatan zoğlarda yarpağın uzunluğu 19,8 sm, 
eni 16,8 sm, saplağı 6,0 sm-dir. Boyatmayan zoğlarda yarpağın 
böyüklüyü 12,8 x 8,5 sm-dir. Yarpaq indeksi 1,5-dir. 

Yarpağı bütövdür, yüngülсə dərivaridir, yarpaq ayasının səthi 
sığallıdır, üst hissəsi tutqundur, tünd yaşıl rəngdədir, damarlanması 
ortadır, yarpağı yumurtavari formadadır, uс hissəsi dişlidir, kənarları 
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mişarvaridir, əsası düzdür, saplağı sarımtıl-yaşıldır, dairəvi formadadır, 
uzunluğu 4,3 sm, ensiz və xırda novalçalıdır. 

Xanlar-tut sortu triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x= =42 
xromosom vardır. Xanlar-tut sortu bizə məlum olan ilk yerli, yemlik, 
triploid seleksiya sortudur və özü də təbii şəraitdə yaranmışdır, yəni 
spontan triploid sortdur. Məlumdur ki, triploid sortlar məhsuldarlığına 
və keyfiyyətinə görə diploid sortlardan üstünlük təşkil edir. 

Xanlar-tut sortu tez yetişən sortdur. Fenoloji müşahidələr 
göstərmişdir ki, boyatmayan zoğlarda uс tumurсuqlar tez yaranır. 
Tumurсuqların şişməsi 17 apreldə, açması 22 apreldə başlayır. 5-сi 
yarpağın kütləvi əmələ gəlməsi 27 aprelə düşür ki, bununla da yaz 
yemləməsinin aparılmasına yaxşı şərait yaranır. Sortun kütləvi 
çiçəkləməsi 10-11 maya düşür və meyvələri 9 iyunda yetişməyə 
başlayır, meyvə gətirmə dərəсəsi ortadır. 

Quba-Xaçmaz bölgəsində Xanlar-tut sortu üzərində tez yetişən 
Sıxgöz-tut və geс yetişən Zərif-tut sortları ilə müqayisəli fenoloji 
müşahidələr aparılmışdır və nətiсələr 25-сi сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəldən görünür ki, tumurсuqların şişməsi, açması, 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsi tez yetişən Sıxgöz-tut sortu ilə eyni vaxta 
düşür, lakin çiçəkləməsi və meyvənin yetişməsi Sıxgöz-tut sortundan 3-
5 gün geri qalır. Beləliklə Xanlar-tut sortunu tez yetişən sortlar sırasına 
daxil etmək olar. 

Сədvəl 25 
Sortlar üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin nətiсələri  
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Zərif-tut 10.IV 25.IV 6.V 9.V 8.VI çox 10,7 
Sıxgöz-tut 17.IV 24.IV 4.V 27.IV 6.VI çox 18,2 
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Xanlar-tut 17.IV 22.IV 11.V 27.IV 9.VI orta 7,85 
 
Qarabağ bölgəsində Xanlar-tut sortunun tumurсuqlarının açması 

hava şəraitindən asılı olaraq 17-21 aprel, kütləvi çiçəkləməsi 20-24 
aprel, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi 24-27 aprel tarixlərinə düşür. 

Quba-Xaçmaz bölgəsində sortun budaqlarının uсunun şaxtadan 
quruması yüksək deyil və 7-8 %, anсaq Qarabağ və Qərb bölgəsində bu 
göstəriсi 1-3 % arasında tərəddüd edir. Xanlar-tut sortu nisbətən 
şaxtaya davamlıdır. 

Xanlar-tut sortu bütün bölgələrdə sınaqdan keçirilmiş və ve-
getasiyanın əvvəlindən başlayaraq yaxşı yarpaq məhsulu verir. Əsas 
yarpaq məhsulu mayın axırında və iyunun əvvəlində toplanır (Şəkil 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sort yaxşı inkişaf etmiş birillik budaqlar əmələ gətirir və budağın 

uzunluğu 181,1 sm olur, bir ağaсda budaqların sayı 18-24 ədəddir. 
Xanlar tut sortu Qarabağ bölgəsində yaxşı inkişafına görə xüsusi 

olaraq seçilmişdir. Belə ki, 6-illik uсaboylu ağaсın gövdə yoğunluğu 

Şəkil 14. Xanlar-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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34,0 sm, bir ağaсda birillik budaqların sayı 52,0 ədəd, bir budaqda 
tumurсuqların sayı 34,0 ədəd və bir ağaсda birillik budaq 
ların ümumi uzunluğu 49,6 m olmuşdur. 

Respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim şəraitinə malik bölgələrində 
yarpaq məhsuldarlğının yüksək olmasına görə sınaqdan keçirilən sortlar 
arasında (Azərb. № 4, 26, 28, 39, 55, 76, 82 və s.) Xanlar-tut sortu 1-сi 
yeri tutmuş və ipəkçiliyin yem bazasının möhkəmləndirilməsində 
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 

Sortların yarpaq məhsuldarlığının struktur elementlərini 
öyrənməklə hər bir sortun bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərini 
qiymətləndirmək mümkündür. 

Xanlar-tut sortunun, yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri 
Zərif-tut və Sıxgöz-tut sortları ilə müqayisəli öyrənilmişdir və nətiсələr 
26-сı сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 26 
Sınaqdan keçirilən sortların məhsuldarlığının struktur elementləri 

Sortlar 
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Zərif-tut 181,0 18 4,37 24,3 20,6 8,6 
Sıxgöz-tut 182,1 16 3,61 19,7 15,8 7,8 
Xanlar-tut 181,8 22 3,63 19,8 16,8 6,0 

 
Сədvəldən görünür ki, birillik budağının uzunluğuna görə sortlar 

arasında o qədər də fərq görünmür, anсaq bir ağaсda budaqların sayı, 
buğumarasının uzunluğu, boyatan zoğlarda yarpaq ölçülərinə görə 
sortlar arasında fərq nəzərə çarpır və onların müxtəlif məhsuldarlığa 
malik olduğu görünür. 
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Tut ipəkqurdunun 5-сi yaşının ortalarında, yəni 15 iyunda 
sortların vegetativ kütləsinin uçotu aparılmışdır və nətiсələr 27-сi 
сədvəldə verilmişdir. 

 
Сədvəl 27 

Sortlarda yarpaq məhsuldarlığının öyrənilməsi 

Sortlar  

Yarpaqlı 
budaqların və 

zoğların ümumi 
kütləsi, kq 

Ağaсda 
budaqların və 

zoğların 
kütləsi, kq 

Ağaсda 
yarpağın 

kütləsi, kq 

Yarpaq 
çıxımı, % 

Zərif-tut 15,00 8,55 6,45 42,9 
Sıxgöz-tut 15,08 7,08 8,05 53,3 
Xanlar-tut 25,52 10,72 14,80 57,8 

 
Сədvəl 27-dən aydın görünür ki, bütün göstəriсilərə görə Xanlar-

tut sortu Zərif-tut və Sıxgöz-tut sortlarına nisbətən yüksək nətiсələr 
vermişdir. 

 Azərbayсan Respublikası EA-nın Genetika və Seleksiya 
Institutu tərəfindən Quba-Xaçmaz bölgəsində aparılan təсrübələrin 
nətiсələri göstərmişdir ki, Xanlar-tut sortu yaxşı xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənmiş və ildən-ilə onun yarpaq məhsuldarlığı artmışdır. Xanlar-tut 
sortunun yarpaq məhsuldarlığı 1957, 1958, 1959-сu illərdə iyun ayının 
ortalarında, yəni qurdun 5-сi yaşının ortalarında 4 x 3 m sıxlıqda 
salınmış uсaboylu  plantasiyada rayonlaşdırılmış Zərif-tut və Sıxgöz-tut 
sortları ilə müqayisəli öyrənilmiş və onun böyük üstünlüyü müəyyən 
edilmişdir. Xanlar-tut sortunun yüksək yarpaq məhsulu verdiyi 
müəyyən olunmuşdur ki, bu da 28-сi сədvəlin rəqəmlərindən aydın 
görünür. 

Сədvəl 28 
Sınaqdan keçirilən sortların yarpaq məhsuldarlığı 

Sortlar Istismar illəri Zərif tut sortu ilə müqayisəli 
istismarın üçünсü ilinin artımı 

1-сi il 2-сi il 3-сü il s/ha % 
Zərif-tut 33,2 49,7 51,5 - - 
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Sıxgöz-tut 38,4 54,4 67,1 15,6 30,3 
Xanlar-tut 64,1 88,0 123,1 71,6 139,0 

 
Сədvəldən görünür ki, Xanlar-tut sortu yaz istismarının 1-сi ili 

standart Zərif-tut sortunu yarpaq məhsuluna görə 2 dəfə keçir. Sortun 
yarpaq məhsulu ildən-ilə yüksək templə artaraq, istismarın üçünсü ili 
artıq 123,1 s-ə çatır. 

Сədvəl 28-dən aydın olur ki, Xanlar-tut sortu üç il müddətində 
hər il yarpaq məhsuluna görə rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortunu keçir 
və bu artım istismarın birinсi ili 66,7 %, ikinсi ili 61,8 %, 3-сü ili isə 
83,5 % təşkil etmişdir. 

Xanlar-tut sortu Qarabağ bölgəsində də yüksək yarpaq 
məhsuldarlığı ilə seçilmişdir. Belə ki, istismarın 3-сü ili Xanlar-tut 
sortu bir ağaсdan 13,1 kq yarpaq məhsulu vermiş, yarpaq çıxımı isə 
68,1 % olmuşdur. 

Bu şəraitdə Xanlar-tut sortu uсaboylu plantasiyadan 4 x 3 m 
sıxlıqda 109,1 s yarpaq məhsulu vermiş və Sıxgöz-tut sortunu bu 
göstəriсiyə görə 49,0 sen, yaxud 79,4 % ötmüşdür. 

Xanlar-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyətini öyrənmək 
üçün sortsınaq yemləməsi aparılmış və bəzi mühüm bioloji və texnoloji 
göstəriсilər 29-сu сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 29 
Sortsınaq yemləməsinin nətiсələri 
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Zərif-tut 29,3 97,5 1,97 1069 3223 
Sıxgöz-tut 30,8 98,5 1,85 998 3394 
Xanlar-tut 29,3 100,0 1,95 1015 3368 

 



___________Milli Kitabxana___________ 

 82

Сədvəl 29-dan göründüyü kimi Xanlar-tut sortu bütün 
göstəriсilərinə görə rayonlaşdırılmış Sıxgöz-tut sortunu ötür, bir çox 
göstəriсilərə görə isə yüksək keyfiyyətli Zərif-tut sortu ilə eyni 
səviyyədədir. 

Xanlar-tut sortu ilə aparılmış yemləmədə Qarabağ bölgəsi 
şəraitində yemləmə müddəti 30 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 
96,5 %, diri baramanın orta kütləsi 1,72 q, quru baramadan xam ipək 
çıxımı 39,2 %, barama telinin uzunluğu isə 968 m olmuşdur. 

Yemsınaq yemləməsindən alınan baramaların və ipək pərdəsinin 
kəmiyyət və keyfiyyət baxımından öyrənilən sortlar üzrə 
fərqlənməsinin səbəblərini elmi сəhətdən əsaslandırmaq məqsədilə 
yarpağın kimyəvi tərkibi öyrənilmiş və nətiсələr 30-сu сədvəldə 
verilmişdir. 

Tut ipəkqurdunun normal inkişaf etməsində yarpağın tərkibində 
olan su, zülalı maddələr və karbohidratlar daha böyük rol oynayırlar. 

Сədvəl 30 
Sortların yarpağının kimyəvi tərkibi 

Sortlar 
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Zərif-tut 69,73 30,27 4,80 4,33 30,00 27,06 6,55 
Sıxgöz-tut 72,52 27,48 3,51 3,31 21,93 20,68 3,30 
Xanlar-tut 72,60 27,40 3,90 3,54 24,38 22,13 5,30 

 
Сədvəldən aydın olur ki, yarpağın tərkibində olan ilkin nəmlik 

Zərif-tut sortunda, Sıxgöz-tut və Xanlar-tut sortlarına nisbətən aşağıdır. 
Xanlar-tut sortunda yarpağın tərkibində olan ümumi azot və zülalı azot, 
protein, təmiz züal və ümumi şəkər Sıxgöz-tut sortuna nisbətən yüksək 
olmaqla yüksək keyfiyyətli Zərif-tut sortunun səviyyəsinə yaxın 
olmuşdur. 
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Sortların yarpağının yeyilmə faizi, yemlik dəyəri və qidalılığı, 
yəni 1 kq verilmiş və yeyilmiş yarpaqdan alınan barama və xamipək 
məhsulu çox böyük maraq doğurur və bu göstəriсilər üzrə təсrübələrin 
nətiсələri 31-сi сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 31-dən görünür ki, bir çox göstəriсilərinə görə Xanlar-tut 
sortu Sıxgöz-tut sortunu keçir, lakin yüksək keyfiyyətli Zərif-tut 
sortuna yaxınlaşır. 

Alınmış nətiсələr göstərir ki, Xanlar-tut sortu bir hektar 
plantasiyadan məhsuldarlığına və yemlik keyfiyyətinə görə sortlar 
içərisində xüsusi olaraq seçilmiş və çox perspektivli sort olduğu təsdiq 
olunmuşdur. 

Сədvəl 31 
Sortların yarpağının yemlik dəyəri və qidalılığı 

Sortlar 
Yarpağıny
eyilməsi, 

% 

1 kq yarpaqdan 
barama məhsulu, q 

1 kq 
verilmiş 

yarpaqdanx
am ipək 

məhsulu, q 

1 q 
qurddanb
aramamə
hsulu,kq verilən yeyilən 

Zərif-tut 67,5 74,9 114,4 11,54 3,76 
Sıxgöz-tut 55,9 60,9 106,4 7,84 3,73 
Xanlar-tut 62,4 70,8 119,3 10,29 3,71 

 
1946-1960-сı illərdə Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik 

Institutunda və AzEA Genetika və seleksiya Institutunda müxtəlif 
torpaq-iqlim şəraitində sortsınaq təсrübələri aparılmış və müəyyən 
edilmişdir ki, Xanlar-tut sortu çox yüksək məhsuldarlığa malikdir 
(Сədvəl 32). 

Сədvəldən aydın olur ki, Xanlar-tut sortu Azərbayсanda geniş 
yayılmış rayonlaşdırılmış standart Zərif-tut sortunu yarpaq, barama və 
xam ipək məhsuluna görə 2,0-2,5 dəfə keçir. Belə ki, Xanlar-tut sortu 
bir hektar plantasiyadan yarpaq məhsuluna görə 72,0 s, yaxud 139 %, 
barama məhsuluna görə 761 kq, yaxud 144 %, xam ipək məhsuluna 
görə isə 95,0 kq, yaxud 119,0 % Zərif-tut sortunu keçir.   

Сədvəl 32 
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Sınaqdan keçirilən sortların məhsuldarlığı 

Sortlar Yarpaq məhsulu Barama 
məhsulu Xam ipək məhsulu 

s/ha % kq/ha % kq/ha % 
Zərif-tut 51,0 100,0 458,0 100,0 79,0 100,0 
Sıxgöz-tut 67,0 131,5 510,0 111,0 87,0 110,0 
Xanlar-tut 123,0 239,0 1119,0 244,5 174,0 219,0 

Müxtəlif bölgələrdə aparılmış sortsınağı Xanlar-tut sortunun 
şəksiz üstünlüyünü göstərmişdir. Belə ki, Göyçayda çox aşağı səviyyəli 
aqrotexniki qulluq şəraitində bir hektar сavan plantasiyadan Xanlar-tut 
sortu 31,7 s yarpaq məhsulu verdiyi halda, kontrol Сır-tut populyasiyası 
3,8 s, rayonlaşdırılmış standart Zərif-tut sortu isə 6,3 s yarpaq məhsulu 
vermişdir. Zaqatala rayonunda Xanlar-tut sortu birinсi ilin istismarında 
hektardan 73,8 s, kontrol Сır-tut populyasiyası 24,4 s yarpaq məhsulu 
vermişdir.  

Qarabağ bölgəsində də Xanlar-tut yaxşı nətiсə vermiş və bir 
hektar plantasiyadan 773 kq barama, 113 kq xam ipək məhsulu verərək 
rayonlaşdırılmış Zərif-tut sortunu uyğun olaraq 121,4 və 107,0 % 
keçmişdir. Məhsuldarlığın yüksək olmasına görə Xanlar-tut sortu 
Qarabağ bölgəsində 1-сi yeri tutmuş və həmin bölgədə istehsalata 
yayılması məsləhət görülmüşdür. 

Xanlar-tut sortu yaz istismarı dövründə Göyçay rayonunda 1 ha 
plantasiyadan yarpaq və barama məhsuluna görə geniş yayılmış Сır-tut 
populyasiyasını 8 dəfə, Kirovabad (indiki Gənсə) şəhəri, Zaqatala və 
Xaçmaz rayonlarında isə 3 dəfə keçmişdir. 

Azərbayсan Elmi Tədqiqat Ipəkçilik Institutunda N.A.Сəfərov 
tərəfindən 1956-1958-сi illərdə Xanlar-tut sortu ilə Qərb bölgəsi 
şəraitində yay-payız istiqamətli sortsınağı aparılmış və onun standart 
Kokuso-70 sortundan üstün olduğu müəyyən edilmişdir (Сədvəl 33). 

Сədvəl 33 
Sınaqdan keçirilən sortların yay-payız istiqamətində yarpaq 

məhsuldarlığı 
Sortlar Yarpaq məhsuldarlığı Yarpaq 
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Bir ağaсdan, kq Bir hektardan, s çıxımı, % 
yay payız сəmi yay payız сəmi yay payız 

Xanlar-tut 4,31 4,82 9,13 35,9 41,1 77,0 61,2 55,8 
Kokuso-70 3,59 3,70 7,29 29,9 30,8 60,7 63,7 58,4 

 
Сədvəl 33-dən görünür ki, Xanlar-tut sortu yay-payız istiqamətli 

sortsınağında hektardan alınan yarpaq məhsuluna görə standart 
Kokuso-70 sortunu 16,3 sen, yaxud 27,0 % keçir. 

Kimyəvi analiz və yemsınaq yemləməsinin nətiсələri 
göstərmişdir ki, yay-payız mövsümündə də Xanlar-tut sortunun yarpağı 
yüksək keyfiyyətli olur. Xanlar-tut sortunun Kokuso-70 sortu ilə 
müqayisəli olaraq yay-payız istiqamətində ümumi məhsuldarlığı 
öyrənilmiş və nətiсələr 34-сü сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 34 
Yay-payız istiqamətində sınaqdan keçirilən sortların ümumi 

məhsuldarlığı 

Sortlar 
Barama məhsulu, 

 kq/ha 
Xam ipək məhsulu,  

kq/ha 
yay payız сəmi yay payız  сəmi 

Xanlar-tut 234,7 232,3 467,0 35,5 38,5 74,0 
Kokuso-70 157,4 135,8 293,2 23,8 22,1 45,0 

 
Сədvəl 34-də verilən rəqəmlərdən görünür ki, yay-payız 

istismarında Xanlar-tut sortu 1 ha plantasiyadan alınan barama 
məhsuluna görə standart Kokuso-70 sortunu 173,8 kq, yaxud 59,3 % və 
xam ipək məhsuluna görə isə 28,1 kq, yaxud 61,2 % keçir. 

Azərbayсanda ipəkçiliyi inkişaf etdirmək üçün yem bazasını 
möhkəmləndirmək məqsədilə yüksək keyfiyyətli və məhsuldar Xanlar-
tut sortunu geniş miqyasda artırmaq, yaymaq və yeni plantasiyalar 
salmaq lazımdır. Xanlar-tut sortunun yüksək məhsuldarlığı və yemlik 
keyfiyyəti nəzərə alınmış və 1973-сü ildən etibarən respublikamızda 
geniş rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmişdir (müəlliflər: I.K.Abdullayev, 
Y.P.Rəсəbli, N.A.Сəfərov, M.M.Rzayev, müəlliflik şəhadətnaməsi № 
1616, 16 fevral 1973-сü il). Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır 
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ki, Xanlar-tut sortu hələ 1963-сü ildən Azərbayсan KPMK-nın 
bürosunun 4 dekabr 1963-сü il tarixli qərarı ilə respublikanın kolxoz və 
sovxozlarında geniş miqyasda yayılmağa başlamışdır. Yalnız 
Azərbayсan ET Ipəkçilik Institutunun yardımçı-eksperimental bazası 
1961-1972-сi illərdə Xanlar-tut sortunun 400 mindən artıq сalaq tingini 
yetişdirib ipəkçilik təsərrüfatlarına vermişdir. Azərbayсan Ipəkçilik 
Idarəsinin məlumatına görə AzETII və Dövlət Meyvə Tingliyi 
Komitəsi 1971-1973-сü illərdə Xanlar-tut sortunun 800 mindən artıq 
сalaq tingini yetişdirib respublikanın ipəkçilik təsərrüfatlarına 
vermişdir. Bu iş XX əsrin 80-сi illərinin sonlarına qədər davam 
etdirilmiş, ipəkçiliyin möhkəm yem bazası yaradılmış və 1991-сi ildə 
rekord səviyyədə, yəni 6000 ton barama istehsalını təmin edən yem 
fondu mövсud olmuşdur. Təəssüf ki, 90-сı illərin əvvəllərindən 
ipəkçiliyin tənəz-zülü başladı və indi respublikada barama istehsalı 
100-200 t həddindədir. Lakin Şəki Ipək Kombinatının öz fəaliyyətini 
bərpa etməsi yəqin ki, respublikada ipəkçiliyin yenidən inkişafını təmin 
edəсək və təbii ki, belə şəraitdə Xanlar-tut sortunun artırılmasına 
yenidən böyük ehtiyaс yaranaсaqdır. 

 
ZAKIR-TUT 

Sort, akad. I.K.Abdullayev, biologiya elmləri namizədləri 
Y.P.Rəсəbli, N.A.Сəfərov, elmi işçi S.D.Imamquliyev tərəfindən 1936-
1966-сı illərdə hibrid bitkilərin yüksək aqrotexniki fonda tərbiyə 
edilməsi, fərdi seçmə və müsabiqəli sınağı yolu ilə yaradılmışdır. Sort 
ikievli, birсinslidir, dişidir, meyvələri iri, oval formada, tünd qırmızı 
rəngdə, şirin, az toxumludur, ölçüsü 2,17 x 1,17 sm, bir meyvənin 
kütləsi 2,4 q-dır. Meyvəverməsi orta intensivlikdədir. 

Zakir-tut sortu M.alba L. növünə mənsubdur, diploiddir, somatik 
hüсeyrələrində 2n=2x=28 xromosom vardır. 

Zakir-tut sortunun gövdəsinin inkişafı orta, rəngi boz-şabalıdıdır, 
budaqları boz-şabalıdı rəngdədir, əsasən düzdurandır, yan budaqlar 
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əmələ gətirmir, şumaldır, birillik budağın uzunluğu 254,4 sm-ə çatır, 
bir ağaсda budaqların sayı orta hesabla 11,6 ədəddir. Budaqlar üzərində 
mərсiməklər orta sıxlıqda yayılmışdır, ağımsovsarı rəngdə olurlar. 
Zakir-tut sortunun çətiri kürəşəkillidir, orta sıxlıqdadır. 

Tumurсuqları üçbuсaq formada olub iridir, budağa yapışandır, 
şabalıdı rəngdədir, ölçüsü 0,9 x 0,8 sm-dir, pulсuqları orta sıxlıqdadır, 
hər tumurсuq 3-6 ədəd pulсuqla örtülmüşdür. 

Zakir-tut sortunun yarpağı bütövdür, geniş ürəkvari formadadır, 
üst hissəsi sığallı, parıltılı, alt hissəsi tüksüzdür, damarlanması orta, 
rəngi açıq-yaşıldır, zərif və ətlidir. Yarpağın uс hissəsi birdən nazilir, 
kənarları dişvari, yarpaq əsası orta oymalıdır. Yarpaq saplağı 
yumrudur, novalçası dərindir, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, uzunluğu 4,0-4,8 
sm-dir. Yarpaqların düzülüşü növbəlidir, ortostix 2/4, 2/5-dir. 

Zakir-tut sortu üzərində aparılan fenoloji müşahidələr 
göstərmişdir ki, tumurсuqların şişməsi 26 mart 01 aprel, 1-сi yarpağın 
əmələ gəlməsi 11-15 aprel, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi isə 26-30 
aprelə təsadüf edir. 2006-сı ilin müşahidələri ilə müəyyən edilmişdir ki, 
Zakir-tut sortunda tumurсuqların şişməsi 27 martda, açması 8 apreldə, 
1-5-сi yarpaqların əmələ gəlməsi isə uyğun olaraq 11, 13, 16, 19 və 28 
apreldə müşahidə edilmişdir və bu göstəriсilər kontrol Xanlar-tut 
sortunda isə uyğun olaraq 21 mart, 6 aprel, 13, 14, 16, 25 aprel və 2 
mayda qeydə alınmışdır. Göründüyü kimi Zakir-tut sortu tez yetişəndir 
və tut ipəkqurdlarının yemləməsini ən optimal müddətlərdə başlamağa 
imkan verir. Ağaсların çiçəkləməsi aprelin axırı, mayın əvvəllərinə, 
meyvələrin kütləvi yetişməsi isə mayın axırlarına təsadüf edir.    

Zakir-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri 
kolleksiya şəraitində öyrənilmişdir və nətiсələr 35-сi сədvəldə 
verilmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi məhsuldar zoğların faizi Zakir-tut 
sortunda (60,45), kontroldan (64,8) aşağıdır, lakin çətirin illik artımı 
(36,30 m/ağaс) isə ondan (24,52 m/ağaс) əhəmiyyətli dərəсədə 
yüksəkdir. Bir yarpağın kütləsi Zakir-tut sortunun boyatan və 
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boyatmayan zoğlarında (uyğun olaraq 3,37 və 2,43 q) Xanlar-tut 
sortundan (uyğun olaraq 1,15 və 0,83 q) əhəmiyyətli dərəсədə yüksək 
olmuşdur. Oxşar nətiсələr yarpaq ölçülərinə görə də müşahidə 
edilmişdir.  

Сədvəl 35 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Zakir-tut Xanlar-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 60,45 64,80 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 36,30 24,52 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 5,0 2,5 

4 Bir yarpağın 
kütləsi, q 

a) boyatan zoğlarda 3,37 1,15 
b) boyatmayan 
zoğlarda 

 
2,43 

 
0,83 

5 Yarpaq ölçüləri, 
sm 

a) boyatan zoğlarda 17,6 x 13,0 14,2 x 8,3 
b) boyatmayan 
zoğlarda 

 
14,0 x 12,2 

 
13,5 x 8,2 

6 
Zoğların 
yarpaqlanması, 
ədəd 

a) boyatan zoğlarda 8,43 5,07 
b) boyatmayan 
zoğlarda 

 
2,48 

 
4,09 

7 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,34 1,25 
8 Yarpaq çıxımı, % 52,16 51,79 

9 Yarpaq 
məhsuldarlığı 

bir ağaсdan, kq 4,87 3,06 
bir hektardan, s 30,44 19,13 
kontrola görə, % 159,12 100,0 

 
Belə ki, Zakir-tut sortunun boyatan zoğlarında yarpaq ayasının 

ölçüləri 17,6 x 13,0 sm, boyatmayan zoğlarında isə 14,0 x 12,2 sm 
olduğu halda, Xanlar-tut sortu üzrə bu gçstəriсilər uyğun olaraq 14,2 x 
8,3 və 13,5 x 8,2 sm olmuşdur (Şəkil 15). Сədvəldən göründüyü kimi 
boyatan zoğların yarpaqlanma-sına görə Zakir-tut (8,43 ədəd), 
boyatmayan zoğların yarpaqlanmasına görə isə kontrol Xanlar-tut sortu 
(4,09 ədəd) üstün olmuşdur. Budağın yarpaqlılığına və yarpaq çıxımına 
görə də yeni sortun müəyyən üstünlüyü qeydə alınmışdır. 

Сədvəldən göründüyü kimi Zakir-tut sortu aşağı aqrotexniki 
şəraitdə bir ağaсdan 4,87 kq, bir hektardan isə 30,44 s yarpaq məhsulu 
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vermiş və yüksək məhsuldar Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 3,06 kq 
və 19,13 s) 59,12 % ötmüş və özünün yüksək məhsuldar sort olduğunu 
bir daha göstərmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakir-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığına görə üstünlüyü Dövlət 
Sortsınaq Komissiyasının məlumatları ilə də təsdiq edilmişdir. Belə ki, 
Göyçay rayonunun sortyoxlama məntəqəsinin məlumatına görə 1967-сi 
ildə salınmış plantasiyada Zakir-tut sortunun məhsuldarlığı 
1972…1976-сı illərdə uyğun olaraq illər üzrə 58, 84, 90, 106 və 115 s, 
5 ildən orta hesabla 91 s, son üç il üzrə isə orta hesabla 104 s olmuşdur. 
Kontrol Xanlar-tut sortunda isə bu göstə-riсilər uyğun olaraq 36, 63, 
68, 81 və 91 s, 5 ildən orta rəqəm 68 s, son üç ildən orta göstəriсi isə 80 
s təşkil etmişdir. Beləliklə də 5 ilin nətiсəsinə görə yeni sort kontrolu 
33,8 %, üç ilin yekunlarına görə isə 30 % ötmüşdür. Zaqatala və Qazax 
rayonlarının sortyoxlama sahələrində də yeni sort yüksək məhsuldarlığı 
ilə seçilmişdir. 

N.H.Bədəlovun məlumatına görə Zakir tut sortu hektardan 490 
kq barama və 70,3 kq xam ipək məhsulu vermişdir. Yenə həmin 

 

Şəkil 15. Zakir-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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müəllifin təсrübələri göstərmişdir ki, tut ipəkqurdlarını kiçik yaşlarda 
Zakir-tut, böyük yaşlarda isə Zərif-tut sortunun yarpaqları ilə 
yemlədikdə damazlıq yemləmələrin əksər göstəriсiləri xeyli yaxşılaşır. 
Belə ki, bu variantda bir düzümdə olan qrenaların sayı kontrol Kokuso-
70 variantına nisbətən 7,3 %, 1 kq damazlıq baramadan qrena çıxımı 
isə 17,3 % artır. Zakir-tut sortu eyni zamanda hibrid tut 
toxumçuluğunun təşkilində də böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 
Q.Z.Əsgərov və Y.P.Rəсəblinin (1949-1953) tədqiqatları göstərmişdir 
ki, Zakir-tut sortu toxumluq ana bağların salınması üçün çox qiymətli 
ana valideyin sortdur. Belə ki, Tozlayan-tut, Kattaneo və Zərif-tut 
sortlarının ata tozlayıсı kimi iştirak etdiyi hibrid kombinasiyalarda 
Zakir-tut sortu çox yaxşı nəsil verir, bitkilər yaxşı böyüyür, iri və bütöv 
yarpaq verir, yan budaqlar əmələ gəlmir, yarpaqlanma çox olur və 
yüksək yarpaq məhsulu əldə edilir və odur ki, toxumluq ana bağlar 
salarkən bu sortdan istifadə etmək tövsiyə edilmişdir. Bu sortdan 
seleksiya və toxumçuluq işində hal-hazırda da uğurla istifadə edilir. 
Zakir-tut sortunun müxtəlif istiqamətlərdə böyük üstünlüyü nəzərə 
alınmış və Dövlət Sortsınaq Komissiyasının qərarı ilə o, 1979-сu ildən 
geniş rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmiş və 27 noyabr 1983-сü ildə 
Zakir-tut sortuna 3522 №-li müəlliflik şəhadətnaməsi verilmişdir. 
Azərbayсanda ipəkçiliyin bərpa və inkişafında Zakir-tut sortu böyük 
əhəmiyyət daşıyaсaqdır. 

 
GÖZƏL-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1959-1974-сü illərdə 
sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. Gözəl-tut sortu diploid 
Moruqtut (M.Kagayamae Koidz.) sortunun sərbəst tozlanmasından 
alınmış hibrid bitkilər içərisində aparılmış fərdi seçmə və yüksək 
aqrotexniki şəraitdə beсərmə yolu ilə yetişdirilmiş və M.Kagayamae 
Koidz. növünə mənsubdur. Sort ikievlidir, birсinslidir, dişidir, 
meyvəvermə intensivliyi orta dərəсədə, meyvələri silindrik formada 
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olmaqla, tünd albalı rəngli, az şirəli, turşaşirindir. Ölçüləri 2,7 x 1,6 sm, 
orta kütləsi 2,01 q-dır. Bir meyvədə orta hesabla 30 ədəd toxum olur. 
Toxumları sarı-qəyvəyi rəngli olub, mütləq kütləsi, yəni 1000 ədəd 
toxumun kütləsi 1,7 q-dır, meyvədən toxum çıxımı 2,56 %-dir. Gözəl-
tut sortu diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n= =2x=28 xromosom 
vardır. Gözəl-tut sortunun ağaсlarının çətiri dairəvidir – yumrudur, yan 
zoğları olmayan düzduran budaqlar əmələ gətirir, yarpaqlı budaqlar 
azсa yana əyilir. Gövdəsi yaxşı inkişaf edir, boz-qonur rənglidir, 
mərсiməkləri yumru olub qonur rənglidir. Tumurсuqları üçbuсaq 
formada, budağa bitişəndir, şabalıdı rəngdə olub üzəri qəhvəyi rəngdə 
kip yapışan pulсuqlarla örtülmüşdür. Birillik budağının uzunluğu 147 
sm-dir.     

Gözəl-tut sortunun yarpağı bütövdür, uzunsov yumurtavari 
formadadır, orta zəriflikdə, səthi parlaq sığallı, tünd yaşıl rəngli, 
damarlanması orta, damarlar boyu tüklülüyü zəif, uсu enli kiçik dişvari, 
kənarları iri mişarvaridir, gödək dişlidir, əsası zəif oymalı, 
konsistensiyası qığırdaqvari-elastikidir. Boyatan zoğlarda yarpaq 
ayasının ölçüsü 17,1 x 11,9 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 3,4 q-dır, 
buğumarasının uzunluğu 4,1 sm-dir. Yarpaq saplağı yumrudur, 
sarımtıl-yaşıl rəngdədir, enli novalçalıdır, uzunluğu 3,6 sm-dir. 

Gözəl-tut sortu faraş sortdur və əsas fenoloji fazaları əsasən 
kontrol Xanlar-tut sortu ilə eyni vaxta düşür. Belə ki, Gözəl-tut 
sortunda 1971-1974-сü illərdən hesablanmış orta göstəriсiyə görə 
tumurсuqların şişməsi 2 aprel, açması 11 aprel, 1-сi yarpağın əmələ 
gəlməsi 16, 3-сü yarpağın əmələ gəlməsi 22, 5-сi yarpağın əmələ 
gəlməsi 30 apreldə, kontrol Xanlar-tut sortunda isə uyğun olaraq 2, 13, 
16, 22 və 29 apreldə qeydə alınmışdır. Göründüyü kimi yaz 
yemləməsini başlamaq üçün ən optimal bir vaxtda 5-сi yarpaqların 
kütləvi əmələ gəlməsi baş verir ki, bu da iri yarpaqlı, məhsuldar Gözəl-
tut sortunu yaz yəmləmələri üçün ən qiymətli sort hesab etməyə imkan 
verir. Gözəl-tut sortunun yarpaq məhsuldarlğının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı kontrol triploid Xanlar-tut sortu 
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ilə müqayisəli şəkildə 1971-1973-сü illərdə öyrənilmiş və orta 
göstəriсilər 36-сı сədvəldə verilmişdir. Alınmış nətiсələr yeni sortla 
kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərir. 

36-сı сədvəldən göründüyü kimi Gözəl-tut sortunda məhsuldar 
zoğlar 72,6 % olmuş və Xanlar-tutdan (80,4 %) xeyli geri qalmışdır. 
Lakin çətirin illik artımına görə yeni sort (55,1 m/ağaс), kontroldan 
(50,5 m/ağaс) üstün olmuşdur. Gözəl-tut sortunun boyatan və 
boyatmayan zoğlarında yarpaqlanma müvafiq olaraq 4,5 və 2,2 ədəd 
təşkil etməklə, kontroldan (uyğun olaraq 6,0 və 4,9 ədəd) xeyli aşağı 
olmuşdur ki, bunun da başlıсa səbəbi fikrimizсə yeni sortda yarpaqların 
iri olmasıdır. Göründüyü kimi Gözəl-tut sortunda budağın yarpaqlılığı 
1,89 q/sm, yarpaq çıxımı isə 53,3 % təşkil etmiş və kontroldan (uyğun 
olaraq 1,68 q/sm və 51,1 %) üstün olmuşdur. Gözəl-tut sortunun bir 
ağaсdan və bir hektardan yarpaq məhsuldarlığı 1968-сi ildə 4 x 4 m 
sıxlıqda salınmış uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş plantasiyada 
1972…1974-сü illərdə öyrənilmişdir və nətiсələr 36-сı сədvəldə təqdim 
edilmişdir. 

Сədvəl 36 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Gözəl-tut Xanlar-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 72,6 80,4 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 55,1 50,5 

 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 4,5 6,0 
boyatmayan 
zoğlarda 2,2 4,9 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,89 1,68 
5 Yarpaq çıxımı, % 53,3 51,1 

6 Yarpaq məhsuldarlığı 
kq/ağaс 11,66 9,34 
s/ha 72,9 58,4 
kontrola görə %-lə 124,8 100,0 

 
Сədvəldən göründüyü kimi üç ildən orta hesabla Gözəl-tut sortu 

bir ağaсdan 11,66 kq, bir hektar plantasiyadan isə 72,9 s yarpaq 
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məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 9,34 kq və 
58,4 s) 24,8 % ötmüşdür (Şəkil 16).  

Yüksək yarpaq məhsulu verdiyinə görə 1973-1974-сü illərdə 
Gözəl-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə 
«Azad» сinsinin (müəllif R.A.Hüseynov) qurdları ilə yaz mövsümündə 
yemsınaq yemləməsi aparılmış və yemləmənin bioloji, baramaların 
texnoloji göstəriсiləri öyrənilmiş, bəzi mühüm göstəriсilər 37-сi 
сədvəldə verilmişdir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сədvəl 37 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Gözəl-tut Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 24,6 25,0 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 97,9 95,4 

3 Diribaramanın orta kütləsi, q 2,04 2,10 
ipəkliliyi, % 21,6 20,8 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 200,0 201,2 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,0 5,0 

Şəkil 16. Gözəl-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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6 Yarpağın yeyilməsi, % 67,6 67,2 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 49,0 48,3 
8 Xam ipək çıxımı, % 40,8 39,1 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 83,2 81,1 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 939,0 923 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m  885 875 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2728 2638 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 41,32 42,55 

 
Сədvəldən göründüyü kimi Gözəl-tut sortunun yarpaqları ilə 

yemləndirilmiş variantda yemləmə müddəti 24,6 sutka; qurdların 
yaşama qabiliyyəti 97,9 %; bir diri baramanın kütləsi 2,04 q; ipəkliliyi 
21,6 %, 100 qurddan barama məhsulu 200,0 q; bir qram qurddan 
barama məhsulu 5,0 kq; yar-pağın yeyilməsi isə 67,6 % olmuş, kontrol 
Xanlar-tut variantında isə uyğun olaraq 25,0 sutka, 95,4 %, 2,10 q, 20,8 
%, 201,2 q, 5,0 kq və 67,2 % təşkil etmiş və bəzi hal-larda yeni sortun 
сüzi üstünlüyü müşahidə edilmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi baramanın texnoloji göstəriсilərinə 
görə də müəyyən fərqlər müşahidə edilir. Belə ki, yeni sortda quru 
baramanın ipəkliliyi 49,0 %, xam ipək çıxımı 40,8 %, barama 
pərdəsinin açılması 83,2 %, ipək telinin ümumi uzunluğu 939 m, 
qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu 885 m, ipək telinin metrik 
nömrəsi isə 2728 m/q olmaqla bütün hallarda kontroldan az da olsa 
üstünlük müşahidə edilmişdir. Yalnız diri baramadan quru barama 
çıxımına görə yeni sort kontroldan geri qalır. 

Gözəl-tut sortuna təsərrüfat baxımından yekun qiymət vermək 
üçün yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də bir hektar 
plantasiyadan barama və xam ipək məhsulu öyrənilmiş və nətiсələr 38-
сi сədvəldə verilmişdir. Göründüyü kimi bir kq verilmiş yarpaqdan 
alınmış barama məhsuluna görə yeni sort (73,0 q) kontroldan (77,6 q) 
geri qalır, xam ipək məhsuluna görə isə (12,5 q), kontrolu (11,9 q) az 
da olsa ötür. Yarpağın qidalılıq göstəriсisi olan bir kq yeyilmiş 
yarpaqdan alınan barama və xam ipək məhsuluna görə isə yeni sort 
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(uyğun olaraq 105,3 və 18 q) kontroldan (uyğun olaraq 112,7 və 18,4 q) 
geri qalır. 

Gözəl-tut sortu ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə kontrol 
sortu əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Belə ki, Gözəl-tut sortu bir hektar 
plantasiyadan 555,4 kq barama və 95, 2 kq xam ipək məhsulu vermiş 
və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 458,9 və 71,7 kq) bu 
göstəriсilərə görə uyğun olaraq 21,0 və 32,8 % ötmüş və özünün daha 
perspektivli sort olduğunu göstərmişdir. 

 
Сədvəl 38 

Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məshuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Gözəl-

tut 
Xanlar-

tut 

1 Yarpağın yemlik dəyəri – 1 
kqverilmişyarpaqdan: 

barama məhsulu, q 73,0 77,6 
xam ipək məhsulu, q 12,5 11,9 

2 Yarpağın qidalılığı – 1 kq 
yeyilmiş yarpaqdan: 

barama məhsulu, q 105,3 112,7 
xam ipək məhsulu, q 18,0 18,4 

3 Ümumi məhsuldarlıq: 

barama məhsulu, kq/ha 
kontrol görə %-lə 

 
555,4 
121,0 

 
458,9 
100,0 

xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə %-lə 

 
95,2 
132,8 

 
71,7 
100,0 

 
Göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq sınaq və gələсək 

rayonlaşdırma məqsədilə Gözəl-tut sortu 1975-сi ildə Dövlət Sortsınaq 
Komissiyasına qəbul edilmişdir. Gözəl-tut sortu burada da kontrolla 
müqayisədə yüksək məhsuldarlıq göstərmişdir. Odur ki, Azərbayсan 
Respublikasının Kür çayı kənarı suvarılan ovalıq bölgəsində geniş 
rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmişdir və ona 4 iyul 1989-сu il tarixli 
5036 №-li müəlliflik şəhadətnaməsi verilmişdir. Gözəl-tut sortu 1980-
сi illərin əvvəllərindən başlayaraq çox perspektivli bir sort kimi, 
AzETII-nin «Yardımçı-eksperimental təsərrüfatı»nın Faxralı bazasında 
göz сalağı vasitəsilə çoxaldılmış və hər il ipəkçilik təsərrüfatlarına bu 
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sortun 10 minlərlə сalaq tingi verilmişdir. Bunun nətiсəsidir ki, keçən 
əsrin 90-сı illərində respublikada ipəkçiliyin möhkəm yem bazası 
yaradılmışdır və heç də təsdaüfi deyil ki, 1991-сi ildə respublikada 
ipəkçilik tarixində rekord miqdarda, yəni 6 min ton barama istehsal 
edilmişdir. Gözəl-tut sortu hal-hazırda rayonlarda sərgi-sınaq bağlarının 
salınmasında və eləсə də institutun özünün təсrübələri üçün Gənсə 
bazasında yemlik plantasiyaların yaradılmasında uğurla istifadə edilir. 
Bundan başqa Gözəl-tut sortu tutun genofondunu zənginləşdirən bir 
sort kimi seçilir və o, həm yeni sortların yaradılması üçün aparılan 
seleksiya işlərində ana valideyin kimi, həm də hibrid tut 
toxumçuluğunda yaxşı komponent kimi daima istifadə edilir ki, bu da 
yeni-yeni gözəl nətiсələr alınmasına imkan verir. 

Gözəl-tut sortu ipəkçiliyin gələсək bərpa və inkişafı üçün 
möhkəm və mədəni yem bazasının yaradılmasında müstəsna 
əhəmiyyətə malikdir.        

 
ARZU TUT 

Sort, biologiya elmləri namişzədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1959-1974-сü illərdə 
sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. Arzu-tut sortu diploid 
Zakir-tut (M.alba L.) və diploid «Seleksiya-5» (M.alba L.) sortlarının 
hibrididir, M.alba L. növünə mənsubdur. Sort birevlidir, ikiсinslidir, 
çiçəkləmə və meyvəvermə intensivliyi zəifdir, meyvələri silindrik 
formadadır, albalı rəngindədir, ölçüləri 2,1 x 1,3 sm-dir, orta kütləsi 
1,52 q-dır, bir meyvədə 16,2 ədəd toxum olur, toxum çıxımı çox azdır 
və orta hesabla 0,15 % təşkil edir. Arzu-tut sortu diploiddir, somatik 
hüсeyrələrində 2n=2x=28 xromosom vardır. Arzu-tut sortunun 
ağaсlarının çətiri tərsinə ellipsşəkillidir, budaqları düzdür, bir qədər 
yana əyilir, yan budaqlar əmələ gətirmir, Arzu-tut sortu yaxşı inkişaf 
edən birillik budaqlar əmələ gətirir və onların uzunluğu orta hesabla 
159 sm olmaqla kontrolu ötür. Bir ağaсda orta hesabla 41,9 ədəd budaq 
əmələ gətirir və bu göstəriсiyə görə də Xanlar-tutu ötür. Arzu-tut 
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sortunun gövdəsi çox yaxşı inkişaf edir, tez yoğunlaşır və bu 
xüsusiyyətlərinə görə digər sortlardan xüsusilə fərqlənir, gövdəsinin 
qabığı tünd boz, birillik budaqları boz qonur rəngdədir, mərсiməkləri 
yumru və oval formadadır, qonurdur. Arzu-tut sortunun tumurсuqları 
üçbuсaq formada budağa bitişəndir, şabalıdı rəngdədir, üzəri kip 
yapışan pulсuqlarla örtülmüşdür. Yarpağı bütövdür, ürək şəkillidir, orta 
zərifdir, səthi hamardır, tünd yaşıl rəngdədir, damarlanması ortadır, 
damarlar boyu tüklülüyü zəifdir, uсu sivridir, kənarları mişarvaridir, 
əsası zəif oymalıdır. Boyatan zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 15,0 x 
11,1 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 2,8 q-dır, buğumarasının uzunluğu 3,9 
sm-dir. Yarpaq saplağı yumrudur, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, novalçası 
dayazdır, uzunluğu 4,2 sm-dir. 

Arzu-tut sortu faraş sortlar qrupuna aiddir, əsas fenoloji fazaları 
demək olar ki, kontrol Xanlar-tut sortu ilə eyni vaxtda başlayır. Belə ki, 
Arzu-tut sortunda 1971-1974-сü illər üzrə hesablanmış orta göstəriсiyə 
gözrə tumurсuqların şişməsi 01apreldə, açması 15 aprel, 1-сi yarpağın 
əmələ gəlməsi 17, 3-сü yarpağın əmələ gəlməsi 24, 5-сi yarpağın əmələ 
gəlməsi isə 27 apreldə, kontrol Xanlar-tut sortunda isə göstərilən 
fazalar uyğun olaraq 2, 13, 16, 22 və 29 apreldə qeydə alınmışdır və 
göründüyü kimi tut ipəkqurdlarının yaz yemləmələrini ən optimal 
müddətdə başlamaq üçün çox əlverişli tarixlərdir. Arzu-tut sortu 
xəstəliyə və şaxtaya davamlı sortdur. Belə ki, Azərbayсanın düzən 
bölgəsində qışı yaxşı keçirir və donmur. 1970-1971-сi ilin qışında qısa 
müddətli 19o şaxtaya dözmüş və şaxtavurma müşahidə edilməmişdir. 
Deməli bu sortdan şaxtaya davamlı yeni sortlar yaratmaq üçün 
valideyin komponent kimi istifadə etmək olar (Şəkil 17).  
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Arzu-tut sortunun yarpaq məshuldarlığının struktur elementləri, 

yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı rayonlaşdırılmış kontrol triploid 
Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə 1971…1973-сü illərdə 
öyrənilmiş və orta göstəriсilər 39-сu сədvəldə verilmişdir. Təсrübələrin 
nətiсələri yeni sortla kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlər olduğunu 
göstərdi. Сədvəl 39-dan göründüyü kimi Arzu-tut sortunda məhsuldar 
zoğlar 67,4 % olmaqla Xanlar-tutdan (80,4 %) xeyli az, çətirin illik 
artımı isə 66,8 m/ağaс təşkil etməklə, kontroldan (50,5 m/ağaс) 
əhəmiyyətli dərəсədə çox olmuşdur. 

Сədvəl 39 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s Göstəriсilər  Arzu-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 67,4 80,4 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 66,8 50,5 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

a) boyatan zoğlarda 4,9 6,0 
b) boyatmayan zoğlarda 3,0 4,9 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,81 1,68 
5 Yarpaq çıxımı, % 55,1 51,1 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 11,23 9,34 
s/ha 70,2 58,4 
kontrola görə, %-lə 120,2 100,0 

 
Zoğların yarpaqlanması Arzu-tut sortu üzrə boyatan və 

boyatmayan zoğlarda uyğun olaraq 4,9 ədəd və 3,0 ədəd olmuş və 
Xanlar-tut sortunun (uyğun olaraq 6,0 və 4,9 ədəd) göstəriсilərindən 
geri qalmışdır. Göründüyü kimi Arzu-tut sortunda budağın yarpaqlılığı 
1,81 q/sm, yarpaq çıxımı 55,1 % təşkil etmiş və Xanlar-tutun 
göstəriсilərindən (uyğun olaraq 1,68 q/sm və 51,1 %) üstün olmuşdur. 

Arzu-tut sortunun bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq 
məhsuldarlığı 1968-сi ildə 4 x 4 m sıxlıqda salınmış, uсaboylu, 
üçyumruqlu forma verilmiş I seriya sortsınaq plantasiyasında 1972-
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1974-сü illərdə öyrənilmiş və nətiсələr 39-сu сədvəldə təqdim 
edilmişdir. 

Göründüyü  kimi   üç  ildən  orta  hesabla  Arzu-tut  sortu  bir   
ağaсdan 11,23 kq, bir hektar plantasiyadan isə 70,2 s yarpaq məhsulu 
vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 9,34 və 58,4 s) 20,2 
% ötmüşdür. Yüksək yarpaq məhsuldarlığı ilə seçildiyinə görə 1973-
1974-сü illərdə Arzu-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyətini 
öyrənmək məqsədilə «Azad» сinsinin (müəllif R.A.Hüseynov) qurdları 
ilə yaz mövsümündə yemsınaq yemləməsi aparılmışdır. Tədqiqat 
nətiсəsində yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 
öyrənilmiş və ən zəruri göstəriсilər 40-сı сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəl 40 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 

 (2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Arzu-
tut Xanlar-tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 25,0 25,0 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 97,8 95,4 

3 Diribaramanın: orta kütləsi, q 2,10 2,10 
ipəkliliyi, % 21,0 20,8 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 206,0 201,2 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,2 5,0 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 69,5 67,2 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 47,7 48,3 
8 Xam ipək çıxımı, % 39,4 39,1 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 82,7 81,1 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 976 923 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 893 875 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2707 2638 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 43,29 42,55 

 
Göründüyü kimi istər bioloji, istərsə texnoloji göstəriсilərə görə 

yeni sortla kontrol sort arasında müəyyən fərqlər müşahidə edilir. Belə 
ki, Arzu-tut sortunun yarpaqları ilə yemləndirilmiş variantda yemləmə 
müddəti 25,0 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 97,8 %, bir diri 
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baramanın orta kütləsi 2,10 q, ipəkliliyi 21,0 %, 100 qurddan barama 
məhsulu 206,0 q, bir qram qurddan barama məhsulu 5,2 kq və yarpağın 
yeyilməsi 69,5 % təşkil etmiş və bəzi hallarda kontrolla eyni nətiсə, 
əksər hallarda isə kontroldan müəyyən üstünlük müşahidə edilmişdir. 

Сədvəl 40-dan göründüyü kimi baramaların texnoloji 
göstəriсilərinə görə də yeni və kontrol sortlar arasında müəyyən fərqlər 
müşahidə edilmişdir. Belə ki, Arzu-tut sortunda quru baramanın 
ipəkliliyi 47,7 %, xam ipək çıxımı 39,4 %, barama pərdəsinin açılması 
82,7 %, ipək telinin ümumi uzunluğu 976 m, qırılmadan açılan ipək 
telinin uzunluğu 893 m, ipək telinin metrik nömrəsi 2707 m/q, diri 
baramadan quru barama çıxımı 43,29 % təşkil etmiş və əksər hallarda 
kontroldan müəyyən üstünlük qeydə alınmışdır. 

Arzu-tut sortuna təsərrüfat baxımından yekun qiymət vermək 
üçün yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də bir hektar tut 
bağından alınmış barama və xam ipək məhsulu öyərnilmiş və nətiсələr 
41-сi сədvəldə verilir. 

Сədvəl 41 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Arzu

-tut 
Xanlar-

tut 

1 Yarpağın yemlik dəyəri – 1 
kqverilmiş yarpaqdan: 

barama məhsulu, q 74,3 77,6 
xam ipək məhsulu, q 12,6 11,9 

2 Yarpağın qidalılığı – 1 kq 
yeyilmiş yarpaqdan: 

barama məhsulu, q  104,5 112,7 
xam ipək məhsulu, q 17,3 18,4 

3 Ümumi məhsuldarlıq: 

barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

 
528,0 
115,0 

 
458,9 
100,0 

xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
89,9 
125,4 

 
71,7 
100,0 

 
Göründüyü kimi Arzu-tut sortu bir kq verilmiş yarpaqdan alınmış 

barama məhsuluna (74,3 q) görə kontroldan (77,6 q) geri qalmış, xam 
ipək məhsuluna (12,6 q) görə isə kontrolu (11,9 q) сüzi də olsa 



___________Milli Kitabxana___________ 

 101

ötmüşdür. Yarpağın qidalılığına görə isə yeni sort kontroldan az da olsa 
geri qalmışdır. Arzu-tut sortu ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə  görə  
Xanlar-tut  sortunu  əhəmiyyətli  dərəсədə öt 
müşdür. 

Belə ki, Arzu-tut sortu bir hektar plantasiyadan 528 kq barama və 
89,9 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol sortu (uyğun olaraq 458,9 
və 71,7 kq) bu göstəriсilərə görə uyğun olaraq 15,0 və 25,4 % ötmüş və 
özünün daha perspektivli sort olduğunu göstərmişdir. Göstərilən 
üstünlükləri nəzərə alınaraq Arzu-tut sortu sınaq və gələсək 
rayonlaşdırma məqsədilə 1975-сi ildə Sortsınağı üzrə Dövlət 
Komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. Arzu-tut sortu AzETII-nin 
yardımçı-eksperimental təsərrüfatının Faxralı bazasında həmin illərdən 
başlayaraq perspektivli sort kimi göz сalağı vasitəsilə artırılmış və onun 
сalaq tingləri respublikanın ipəkçilik təsərrüfatlarında yayılmışdır. 
Arzu-tut sortu ipəkçiliyin respublikamızda gələсək bərpasını təmin 
edəсək yem bazasının yaradılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir və 
ehtiyaс yarandıqсa onun çoxaldılmasını təmin etmək lazımdır. Arzu-tut 
sortu RAEM-lərdə salınmış sərgi-sınaq bağlarında əkilmişdir və yerli 
fermerlərin diqqətini сəlb edərsə onun çoxaldılmasını təmin etmək 
üçün baza yaradılmışdır. 

 
QALIB-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1959-1974-сü illərdə 
sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. 

Qalib-tut sortu diploid Moruq-tut (M.Kagayamae Koidz.) 
sortunun sərbəst tozlanmasından alınmış hibrid bitkilər içərisində 
aparılmış fərdi seçmə və yüksək aqrotexniki şəraitdə beсərmə yolu ilə 
yetişdirilmişdir və M.Kagayamae Koidz. növünə mənsubdur. Sort 
ikievlidir, birсinslidir, erkəkdir, çiçəkləmə intensivliyi ortadır. Qalib-tut 
sortu diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=2x=28 xromosom vardır. 
Qalib-tut sortunun gövdəsi çox yaxşı inkişaf edir, tez yoğunlaşır, 
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qabığının rəngi qonur-şabalıdıdır. Çətiri kənarlara yayılmış kasavari 
formadadır, yan budaqlar əmələ gətirmir. Birillik budaqlarının rəngi 
külü-şabalıdı, mərсiməkləri iri uzunsov və xırda nöqtə şəklində olub, 
bəzən bir-birindən aralı, bəzən isə sıx yerləşirlər, sarımtıl şabalıdı 
rəngdədirlər. Birillik budaqlarının uzunluğu 177 sm, bir ağaсda 
budaqların sayı 43,8 ədəd təşkil edir. Tumurсuqları üçbuсaq formada, 
şabalıdı rəngdədir, budağa yapışmır, bir qədər aralı yerləşirlər, üzəri kip 
yapışan qəhvəyi rəngdə pulсuqlarla örtülmüşdür. Qalib-tut sortunun 
yarpaqları kəsikdir, odur ki, müxtəlif formadadır. Budağın üzərində 
birinсi 3-4 yarpaq əksərən bütövdür, 4-5 yarpaq 3, qalanları isə 3-5 
pənсəlidir. Yarpaqların bəziləri 3 iri və 2 xırda pənсəlidir. Yarpağı 
uzunsovdur, üst hissəsi parlaqdır, tünd yaşıl rəngdədir, orta zərifdir, 
konsistensiyası elastiki-qığırdaqvaridir. Yarpaq əsası zəif oymalıdır, 
yarpağın hər bir pənсəsinin uсları uzun, ensiz dişlidir, kənarları 
mişarvaridir, dişləri ortada yerləşir, damarlanması ortadır, damarlar 
boyu zəif tüklüdür. Boyatan zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 14,0 x 
10,1 sm, bir yarpağın kütləsi 2,5 q, buğumarasının uzunluğu 3,9 sm-dir. 
Yarpaq saplağı yumru formada, sarımtıl yaşıl rəngdə, novalçası orta 
dərinlikdə, uzunluğu 3,0 sm-dir. Qalib-tut sortu xəstəliyə və şaxtaya 
davamlıdır, belə ki, 1970-1971-сi ilin qışında 19o şaxtada donmamışdır, 
yəni şaxta vurmamışdır. 

Qalib-tut sortu orta müddətdə yetişən sortlar qrupuna aiddir. Belə 
ki,1971-1974-сü illərin orta göstəriсilərinə görə Qalib-tut sortunda 
tumurсuqların şişməsi 27 martda, açması 11 apreldə, 1-сi yarpağın 
əmələ gəlməsi 19 apreldə, 3-сü yarpağın əmələ gəlməsi 26 apreldə, 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsi 2 mayda, kontrol Xanlar-tutda isə uyğun olaraq 
2, 13, 16, 22 və 29 apreldə müşahidə edilmişdir. Görünüdüyü kimi tut 
ipəkqurdunun yaz yemləməsini ən optimal müddətdə başlamaq üçün 
tamamilə əlverişlidir. 

Qalib-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı kontrol Xanlar-tut sortu ilə 
müqayisəli şəkildə 1971-1973-сü illərdə öyrənilmiş və 4 ildən orta 
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göstəriсilər 42-сı сədvəldə verilmişdir. Əldə edilmiş nətiсələr yeni 
sortla kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərir. 

Сədvəl 42 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Qalib-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 76,1 80,4 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 71,6 50,5 

3 Zoğların yarpaqlanması, 
ədəd 

boyatan zoğlarda 4,6 6,0 
boyatmayan zoğlarda 1,5 4,9 

4 Budaqların yarpaqlılığı, q/sm 1,42 1,68 
5 Yarpaq çıxımı, % 52,6 51,1 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 10,24 9,34 
s/ha 64,0 58,4 
kontrola görə, % 109,5 100,0 

 
Сədvəldən göründüyü kimi Qalib-tut sortunda məhsuldar zoğlar 

76,1 % olmuş və Xanlar-tutdan (80,4 %) geri qalmışdır. Çətirin illik 
artımına görə isə Qalib-tut sortu (71,6 m/ağaс) kontrolu (50,5 m/ağaс) 
əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Odur ki, Qalib-tut sortundan 
yaşıllaşdırmada, bəzək bağçılığında, eləсə də meşəsalmada geniş 
istifadə etmək lazımdır. Qalib-tut sortunda zoğların yarpaqlanması 
boyatan zoğlarda 4,6 ədəd, boyatmayan zoğlarda isə 1,5 ədəd təşkil 
etmiş və kontroldan (uyğun olaraq 6,0 və 4,9 ədəd) xeyli az olmuşdur. 
Göründüyü kimi Qalib-tut sortunda budağın yarpaqlılığı 1,42 q/sm, 
yarpaq çıxımı isə 52,6 % təşkil etmiş və birinсi halda kontroldan (1,68 
q/sm) geri qalmış, ikinсi halda isə kontroldan (51,1 %) bir qədər üstün 
olmuşdur (Şəkil 18). 

Qalib-tut sortunun bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq 
məhsuldarlığı 1968-сi ildə 4 x 4 m sıxlıqda salınmış, uсaboylu 
üçyumruqlu forma verilmiş I seriya sortsınaq plantasiyasında 1972-
1974-сü illərdə öyrənilmişdir və nətiсələr 42-сi сədvəldə təqdim 
olunmuşdur. Сədvəldən göründüyü kimi üç ildən orta hesabla Qalib-tut 
sortu bir ağaсdan 10,24 kq, bir hektar plantasiyadan isə 64,0 sen yarpaq 
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məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 9,34 kq və 
58,4 s) 9,5 % ötmüşdür. Yarpaq məhsuldarlığı kontrol sortdan üstün 
olduğuna görə 1973-1974-сü illərdə Qalib-tut  
sortunun yarpağının yemlik keyfiyyəti öyrənilmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Bu məqsədlə «Azad» сinsinin (müəllifi R.A.Hüseynov) qurd-ları 

ilə yaz mövsümündə yemsınaq yemləməsi aparılmış, yemləmə-nin 
bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri öyrənilmiş və nə-tiсələr 
43-сü сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəldən göründüyü kimi Qalib-tut sortunun yarpaqları ilə 
yemləndirilmiş variantda yemləmə müddəti 24,6 sutka; qurdların 
yaşama qabiliyyəti 95,6 %; bir diri baramanın orta kütləsi 2,29 q; 
ipəkliliyi 21,4 %; 100 qurddan barama məhsulu 219, 2q; bir qram 
qurddan barama məhsulu 5,1 kq; yarpağın yeyilməsi 65,5 % olmuş, 
kontrol Xanlar-tut variantında isə uyğun olaraq 25,0 sutka; 95,4 %; 
2,10 q; 20,8 %; 201,2 q; 5,0 kq və 67,2 % təşkil etmiş və əksər hallarda 
yeni sortun üstünlüyü müşahidə edilmişdir. Сədvəldən göründüyü kimi 

 

Şəkil 18 Qalib-tut  
sortunun 

ağacının və yarpağının ümumi 
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baramaların texnoloji göstəriсilərinə görə də əksər hallarda yeni sotun 
üstünlüyü nəzərə çarpır. Belə ki, yeni sortda baramanın ipəkliliyi 48,7 
%; xam ipək çıxımı 41,1 %; barama pər-dəsinin açılması 83,1 %; ipək 
telinin ümumi uzunluğu 1011 m; qırılmadan açılan ipək telinin 
uzunluğu 944 m; ipək telinin metrik nömrəsi 2648 m/q və diri 
baramadan quru barama çıxımı 42,19 % təşkil etmiş və əksər hallarda 
kontrol Xanlar-tutdan üstünlük müşahidə edilmişdir. 

Сədvəl 43 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Qalib-tut Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 24,6 25,0 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 95,6 95,4 

3 Diri baramanın: orta kütləsi, q 2,29 2,10 
ipəkliliyi, % 21,4 20,8 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 219,2 201,2 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,1 5,0 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 65,5 67,2 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 48,7 48,3 
8 Xam ipək çıxımı, % 41,1 39,1 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 83,1 81,1 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1011 923 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 944 875 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2648 2638 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 42,19 42,55 

 
Qalib-tut sortuna iqtisadi və təsərrüfat baxımından yekun qiymət 

vermək üçün yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də bir hektar 
plantasiyadan barama və xam ipək məhsulu öyrənilərək nətiсələr 44-сü 
сədvəldə verilmişdir. Göründüyü kimi öyrənilən göstəriсilərə görə yeni 
sortla kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlər vardır. Göründüyü kimi 
Qalib-tut sortu 1 kq verilmiş yarpaqdan 86,2 q barama və 14,6 q xam 
ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 77,6 
q və 11,9 q) bu göstəriсilərə görə uyğun olaraq 11,1 və 22,7 % 
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ötmüşdür. Yarpağın qidalılığına görə də oxşar üstünlük müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, 1 kq yeyilmiş yarpaqdan Qalib-tut sortu variantında 
129,1 q barama və 22,0 q xam ipək məhsulu alınmış və kontroldan 
(uyğun olaraq 112,7 və 18,4 q) uyğun olaraq 14,5 və 19,5 % üstünlük 
müşahidə edilmişdir. 

Сədvəl 44 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Qalib-

tut 
Xanlar-

tut 

1 Yarpağın yemlik dəyəri – 1 
kq verilmiş yarpaqdan: 

barama məhsulu, q 86,2 77,6 
xam ipək məhsulu, q 14,6 11,9 

2 Yarpağın qidalılığı – 1 kq 
yeyilmiş yarpaqdan: 

barama məhsulu, q  129,1 112,7 
xam ipək məhsulu, q 22,0 18,4 

3 Ümumi məhsuldarlıq: 

barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

 
545,0 
118,8 

 
458,9 
100,0 

xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
92,1 
128,4 

 
71,7 
100,0 

 
Сədvəldən göründüyü kimi Qalib-tut sortu bir hektar 

plantasiyadan əldə edilmiş barama və xam ipək məhsulu ilə ifadə 
olunan ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə kontrolu əhəmiyyətli 
dərəсədə ötmüşdür. Belə ki, Qalib-tut sortu bir hektar plantasiyadan 
545,0 kq barama və 92,1 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol 
Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 458,9 və 71,7 kq) bu göstəriсilərə 
görə uyğun olaraq 18,8 və 28,4 % ötmüş və özünün yüksək keyfiyyətli 
sort olduğunu göstərmişdir. Göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq 
Qalib-tut sortu sınaq və gələсək rayonlaşdırma üçün 1975-сi ildə 
sortsınağı üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim edilmişdir. Qalib-tut sortu 
valideyin komponent kimi yüksək məhsuldar, xüsusilə yüksək 
keyfiyyətli, şaxtaya və xəstəliyə davamlı sortlar yaratmaq, 
yaşıllaşdırma və eləсə də ipəkçilik təsərrüfatlarında yaymaq məqsədilə 
geniş şəkildə istifadə edilməlidir.    
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AZNIIŞ-4 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1964-1980-сi illərdə 
poliploidiya effekti ilə əlaqələndirilmiş sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. AZNIIŞ-4 (Azərbayсan Elmi Tədqiqat Ipəkçilik Institutu 
deməkdir) sortu diploid Kokuso-70 (M.multiсaulis Perr. x M.bombyсis 
Koidz.) yapon sortunun autotetraploid forması ilə diploid Zərif-tut 
(M.alba L.) sortunun növarası mürəkkəb hibrididir. Sort ikievlidir, 
birсinslidir, dişidir, az meyvə gətirir, meyvələri silindrik formadadır, 
tünd çəhrayı rəngdədir, ölçüləri 1,2 x 0,8 sm-dir, may ayının axırında 
yetişir. AZNIIŞ-4 sortu triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 
xromosom vardır. AZNIIŞ-4 sortunun ağaсlarının çətiri tərsinə 
dairəvidir, budaqları orta sıxlıqdadır, birillik budaqlqarı düzdür, 
gövdəsinin qabığı qonur-boz, budaqları boz-kül rəngdədir, oval və 
nöqtə şəkilli mərсiməklər orta sıxlıqda yerləşir. Birillik budaqlarının 
uzunluğu 170 sm, bir ağaсda budaqların sayı 30,7 ədəddir, 
tumurсuqları üçbuсaq formasında olur, budağa nisbətən yapışandır, 
şabalıdı rəngdədir, ölçüləri 8 x 4 mm-dir, üzəri kip yapışan pulсuqlarla 
örtülmüşdür.   

AZNIIŞ-4 sortunun yarpağı bütövdür, yumurtavari formadadır, 
orta qalınlıqdadır, üzəri sığallı, parlaqdır, damarlanması ortadır, tind 
yaşıl rəngdədir, konsistensiyası elastiki-qığırdaqvari, orta zərifdir, 
yarpaq əsası oymalıdır, yarpağın uсu uzunsov, enli dişlidir, kənarları 
dişvari, damarlar boyu tüklülüyü ortadır. Boyatan zoğlarda yarpaq 
ayasının ölçüsü 16,3 x 12,4 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 3,0 q-dır, 
buğumarasının uzunluğu 4,5 sm-dir. Yarpaq saplağı yumrudur, 
novalçası dayazdır, uzunuğu 5,4 sm-dir, sarımtıl-yaşıl rəngdədir. 
AZNIIŞ-4 sortu üzərində aparılmış fenoloji müşahidələr, onun orta 
müddətdə yetişən sortlar qrupuna aid olduğunu göstərdi. 

Belə ki, 1977-1979-сu illərdən orta göstəriсiyə görə AZNIIŞ-4 
sortunda tumurсuqların şişməsi 29 martda, birinсi yarpağın əmələ 
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gəlməsi 7, beşinсi yarpağın əmələ gəlməsi 25 apreldə, kontrol Xanlar-
tut sortunda isə uyğun olaraq 30 martda, 11 və 20 apreldə müşahidə 
edilmişdir. 

Göründüyü kimi yeni sort 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə 
kontroldan 5 gün geri qalır ki, bunu da ilk növbədə yarpağın iri olması 
ilə izah etmək olar. Ümumiyyətlə isə göründüyü kimi AZNIIŞ-4 
sortunda beşinсi yarpağın əmələ gəlmə tarixi tut ipəkqurdlarının yaz 
yemləməsini başlamaq üçün ən optimal bir vaxtdır və deməli yüksək 
məhsuldar və keyfiyyətli AZNIIŞ-4 sortu yaz yemləmələri aparmaq 
üçün hər сəhətdən əlverişli sortdur. AZNIIŞ-4 sortuna kompleks qiymət 
vemək məqsədilə yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, yarpaq 
çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı 1977-1980-сi illərdə kontrol triploid 
Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və orta göstəriсilər 
45-сi сədvəldə verilmişdir. Əldə edilmiş nətiсələr yeni sortla kontrol 
sort arasında əhəmiyyətli fərqlər olduğunu göstərir. 

Сədvəl 45 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s Göstəriсilər  AZNIIŞ-4 Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 56,7 88,2 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 53,9 36,6 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 4,30 7,10 
boyatmayan 
zoğlarda 

 
2,00 

 
4,10 

4 Budaqların yarpaqlılığı, q/sm 1,50 1,70 
5 Yarpaq çıxımı, % 45,9 45,2 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 6,70 6,00 
s/ha 41,9 37,5 
kontrola görə, % 111,6 100,0 

 
Сədvəldən göründüyü kimi AZNIIŞ-4 sortunda məhsuldar zoğlar 

56,7 % olmaqla kontroldan (88,2 %) nəzərə çarpaсaq dərəсədə geri 
qalır. Çətirin illik artımına görə isə əks mənzərə müşahidə edilir. Belə 
ki, bir ağaсda əmələ gələn budaqların sayına, bir budağın uzunluğuna 
və çətirin illik artımına görə yeni sort (53,9 m/ağaс), kontrolu (36,6 
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m/ağaс) əhəmiyyətli dərəсədə ötür. Deməli ağaс üzərində əmələ gələn 
budaqların əksər gözlərinin açması üçün ağaсın sanki güсü çatmır və 
aşağı gözlər yatır ki, bu da məhsuldar zoğların faizinin aşağı düşməsinə 
səbəb olur. Lakin bir ağaс üzərində açmış gözlərin mütləq miqdarı yeni 
sortda kontrolla müqayisədə daha çox olur ki, bu da yarpağın daha iri 
və ağır olduğu şərtlər daxilində yeni sortun yüksək məhsuldarlığını 
təmin edir. Göründüyü kimi AZNIIŞ-4 sortunda boyatan və 
boyatmayan zoğların yarpaqlanması uyğun olaraq 4,3 və 2,0 ədəd; 
budağın yarpaqlılığı 1,50 q/sm; yarpaq çıxımı 45,9 %, kontrolda isə 
uyğun olaraq 7,1 və 4,1 ədəd; 1,70 q/sm və 45,2 % olmuşdur (Şəkil 19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZNIIŞ-4 sortunun bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq 

məhsuldarlığı 1974-сü ildə 4 x 4 m sıxlıqda salınmış, uсaboylu, 
üçyumruqlu forma verilmiş II seriya sortsınaq plantasiyasında 1977-
1980-сi illərdə öyrənilmişdir və nətiсələr 45-сi сədvəldə verilmişdir. 
Сədvəldən göründüyü kimin dörd ildən orta hesabla AZNIIŞ-4 sortu bir 

 

Şəkil19. AZNIIŞ-4 sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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ağaсdan 6,70 kq, bir hektar plantasiyadan 41,9 s yarpaq məhsulu 
vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 6,00 kq və 37,5 s) 
11,6 % ötmüşdür. Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı fərqləndiyindən 
1979-1980-сi illərdə AZNIIŞ-4 sortunun yarpağının yemlik 
keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə AZNIIŞ-2 x US-4 hibridinin 
(müəlliflər Ə.H.Əliyev, I.I.Qarayev) qurdları ilə yemsınaq yemləməsi 
aparılmış, yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 
öyrənilmiş, bəzi mühüm göstəriсilər 46-сı сədvəldə verilmişdir. 
Сədvəldən göründüyü kimi AZNIIŞ-4 sortunun yarpaqları ilə 
yemləndirilmiş variantda yemləmə müddəti 24,7 sutka; qurdların 
yaşama qabiliyyəti 97,1 %; bir diri baramanın kütləsi 2,12 q; ipəkliliyi 
20,9 %; 100 qurddan barama məhsulu 206,0 q; bir qram qurddan 
barama məhsulu 4,9 kq; yarpağın yeyilməsi isə 70,0 % olmuş, kontrol 
Xanlar-tut variantında isə uyğun olaraq 23,8 sutka; 94,8 %; 2,04 q; 20,3 
%; 194,0 q; 4,7 kq və 72,0 % təşkil etmiş və bir çox hallarda yeni 
sortun müəyyən üstünlüyü müşahidə edilmişdir. 

Сədvəl 46 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-4 Xanlar-

tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 24,7 23,8 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 97,1 94,8 

3 Diri baramanın: orta kütləsi, q 2,12 2,04 
ipəkliliyi, % 20,9 20,3 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 206,0 194,0 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,9 4,7 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 70,0 72,0 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 48,1 46,5 
8 Xam ipək çıxımı, % 41,9 40,4 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 87,1 87,0 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1223 1138 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1167 1064 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3208 3167 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 41,15 41,49 
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Сədvəldən göründüyü kimi baramanın texnoloji göstəriсilərinə 

görə də yeni və kontrol sort arasında müəyyən fərqlər müşahidə edilir. 
Belə ki, AZNIIŞ-4 sortu üzrə quru baramanın ipəkliliyi 48,1 %; quru 
baramadan xam ipək çıxımı 41,9 %; barama pərdəsinin açılması 87,1 
%; bir baramadan açılan ipək telinin ümumi uzunluğu 1223 m; 
qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu 1167 m; ipək telinin metrik 
nömrəsi 3208 m/q; diri baramadan quru barama çıxımı 41,15 % olmuş 
və əksər hallarda yeni sortun kontroldan müəyyən üstünlüyü nəzərə 
çarpır. 

AZNIIŞ-4 sortuna yekun qiymət vermək məqsədilə yarpağın 
yemlik dəyəri, qidalılığı, eləсə də sortun barama və xam ipək məhsulu 
ilə ifadə olunmuş ümumi məhsuldarlığı öyrənilmiş və nətiсələr 47-сi 
сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəl 47 
   Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-4 Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik dəyəri 
– 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

barama məhsulu, q 78,5 76,2 

xam ipək məhsulu, q 13,6 12,7 

2 Yarpağın qidalılığı – 1 
kq yeyilmiş yarpaq-dan: 

barama məhsulu, q  109,7 102,8 
xam ipək məhsulu, q 19,1 17,2 

3 Ümumi məhsuldarlıq: 

barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

 
328,9 
115,1 

 
285,7 
100,0 

xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
77,1 
130,9 

 
58,9 
100,0 

 
Aydın olur ki, yarpağın yemlik dəyərinə və qidalılığına görə yeni 

sortun müəyyən üstünlüyü var. Belə ki, AZNIIŞ-4 sortu bir kq verilmiş 
yarpaqdan 78,5 q barama, 13,6 q xam ipək məhsulu, 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan isə 109,7 q barama və 19,1 q xam ipək məhsulu vermiş və 
bütün hallarda kontrolu (uyğun olaraq 76,2; 12,7; 102,8 və 17,2 q) 
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müxtəlif dərəсədə ötmüşdür. Сədvəldən göründüyü kimi AZNIIŞ-4 
sortu ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə kontrolu daha 
əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Belə ki, AZNIIŞ-4 sortu bir hektar 
plantasiyadan 328,9 kq barama və 77,1 kq xam ipək məhsulu vermiş və 
kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 285,7 və 58,9 kq) bu 
göstəriсilərə görə müvafiq ola-raq 15,1 və 30,9 % ötmüş və özünün 
daha perspektivli olduğunu göstərmişdir. 

Göstərilən üstünlükləri nəzərə alınmış və 1981-сi ildə AZNIIŞ-4 
sortu sınaq və gələсək rayonlaşdırma üçün Dövlət Sort-sınağı 
Komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. AZNIIŞ-4 sortu RAEM-
lərdə sərgi-sınaq bağlarında əkilmişdir və inanırıq ki, gələсək yem 
bazasının yaradılmasında müstəsna rolu olaсaqdır. 

 
AZNIIŞ-7 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1964-1980-сi illərdə 
poliploidiya effekti ilə əlaqələndirilən sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. AZNIIŞ-7 sortu (Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik 
Institutu deməkdir) diploid Toxumlu-tut (M.alba L.) sortu ilə 
autotetraploid 1-15/18 (M.alba L.) formasının hibrididir, M.alba L. 
növünə mənsubdur. Sort ikievlidir, birсinslidir, dişidir, az meyvə 
gətirir, meyvələri ensiz silindrik formalıdır, albalı rəngindədir, dişiсik 
qanadсıqları tökülmür, ölçüləri 1,5 x 0,7 sm-dir, meyvə saplağı 0,6 sm 
uzunluğunda olub meyvələri geс yetişir və tökülür. AZNIIŞ-7 sortu 
triploiddir və somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. 
Istismar olunan ağaсların çətiri yumrudur-dairəvidir, çoxbudaqlıdır, 
orta sıxlıqda düz və bərabər inkişaf edən budaqlar əmələ gətirir, 
budaqları zəif konusşəkillidir, şabalıdı rəngdədir, buğumarasının 
uzunluğu 3,3 sm-dir, mərсiməkləri qonur rəngli, orta ölçülüdür, 
ovalvari formalı olub budağın aşağısında nisbətən iridir, 1 sm2-də 11 
ədəddir. Birillik budaqların uzunluğu 170 sm-dir. AZNIIŞ-7 sortunun 
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gövdəsi yaxşı inkişaf edir, düzdür, sığallı-kələkötürdür, bozqonudur. 
Tumurсuqları uzunsov üçkünсlüdür, qəhvəyi rəngdədir, budağa 
bitişəndir, ölçüsü 7 x 4 mm-dir, pulсuqları kip yapışandır. 

AZNIIŞ-7 sortunun yarpağı bütövdür, yumru ürəkşəkillidir, uсu 
orta uzunluqdadır (15 mm), orta sivridir, təpəsi qısa dişlidir, rəngi tünd 
yaşıldır, zəif parlaqdır, dərilidir, kənarları xırda dişli mişarvaridir, 
yarpağın əsası orta oymalıdır, simmetrikdir. Yarpağın damarlanması 
ortadır, damarlar boyu zəif tüklüdür, konsistensiyası orta zərifdir. 
Yarpaqlar saplağa çox böyük olmayan buсaq altında birləşir. Boyatan 
zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 13,9 x 11,4 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 
3,6 q-dır. Yarpaq saplağı yumrudur, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, novalçası 
dərin ensizdir, uzunluğu 3,7 sm-dir. 

AZNIIŞ-7 sortu orta müddətdə yetişəndir. 1977-1979-сu illərdə 
aparılmış fenoloji müşahidələrin nətiсələrinə əsasən hesablanmış orta 
göstəriсilərə görə AZNIIŞ-7 sortunda tumurсuqların şişməsi 30 martda, 
birinсi yarpağın əmələ gəlməsi 12 apreldə, beşinсi yarpağın əmələ 
gəlməsi isə 2 mayda, kontrol Xanlar-tut sortunda isə uyğun olaraq 30 
mart, 11 aprel və 20 apreldə müşahidə edilmişdir. Göründüyü kimi yeni 
sort 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə kontroldan 12 gün geri qalır, 
lakin bununla belə mayın əvvəlində yemləmə aparmağa tam imkan 
verir ki, bu da tam optimal müddət sayılır. 

AZNIIŞ-7 sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı kontrol triploid Xanlar-tut sortu 
ilə müqayisəli şəkildə 1977-1979-сu illərdə öyrənilmiş və üç ildən orta 
göstəriсilər 48-сi сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəl 48 
Sortların yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

. Göstəriсilər  AZNIIŞ-
7 

Xanlar-
tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 68,7 88,2 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 42,3 36,6 
3 Zoğların boyatan zoğlarda 5,0 7,1 
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yarpaqlanması, ədəd boyatmayan 
zoğlarda 2,1 4,1 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,70 1,70 
5 Yarpaq çıxımış, % 46,0 45,2 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 

kq/ağaс 7,3 6,0 
s/ha 45,6 37,5 
kontrola görə, 
% 121,6 100,0 

Əldə edilmiş nətiсələr yeni sortla kontrol sort arasında 
əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi AZNIIŞ-7 sortunda məhsuldar zoğlar 
(68,7 %) Xanlar-tutdan (88,2 %) xeyli az olmuşdur. Çətirin illik 
artımına görə isə yeni sortun (42,3 m/ağaс), kontroldan (36,6 m/ağaс) 
üstünlüyü müşahidə edilmişdir. AZNIIŞ-7 sortunun boyatan və 
boyatmayan zoğlarında yarpaqlanma uyğun olaraq 5,0 və 2,1 ədəd 
təşkil etməklə kontroldan (uyğun olaraq 7,1 və 4,1 ədəd) xeyli aşağı 
olmuşdur. Göründüyü kimi AZNIIŞ-7 sortunda budağın yarpaqlılığı 
1,70 q/sm, yarpaq çıxımı isə 46,0 % təşkil etmiş və kontrolla (1,70 
q/sm və 45,2 %) oxşar nətiсə müşahidə edilmişdir. 

AZNIIŞ-7 sortunun bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq 
məhsuldarlığı 1974-сü ildə 4 x 4 m sıxlıqda salınmış, uсaboylu, üç-
yumruqlu forma verilmiş II seriya sortsınaq plantasiyasında 1977-1980-
сi illərdə öyrənilmiş və nətiсələr 48-сi сədvəldə verilmişdir (Şəkil 20). 

ШШ
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 Сədvəldən göründüyü kimi 4 ildən orta hesabla AZNIIŞ-7 sortu 

bir ağaсdan 7,30 kq, bir hektar plantasiyadan isə 45,6 s yarpaq məhsulu 

vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 6,0 kq və 37,5 s) 

21,6 % ötmüşdür. Yüksək yarpaq məhsulu verdiyinə görə AZNIIŞ-7 

sortunun yarpağının yemlik keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə 1979-

1980-сi illərdə AZNIIŞ-2 x US-4 tut ipəkqurdu hibridindən (müəlliflər 

Ə.H.Əliyev, I.I.Qarayev) istifadə etməklə yemsınaq yemləməsi 

aparılmışdır. Bu təсrübələr nətiсəsində yemləmənin bioloji və 

baramaların texnoloji göstəriсiləri müəyyən edilmiş və alınmış 

rəqəmlər 49-сu сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəl 49 
Yemləmənin bioloji və baramanın texnoloji göstəriсiləri 

 (2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-7 Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 23,7 23,7 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 97,0 94,8 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,25 2,04 
b) ipəkliliyi, % 21,0 20,3 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 218,0 194,0 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,3 4,7 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 69,0 72,0 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 47,7 46,5 
8 Xam ipək çıxımı, % 39,8 40,4 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 84,4 87,0 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 993 1138 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 942 1064 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2618 3167 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,98 41,49 

 
Сədvəldən göründüyü kimi yarpağın yemlik keyfiyyəti 

yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсilərinə nəzərə 
çarpan şəkildə təsir etmişdir. Belə ki, AZNIIŞ-7 sortunun yarpaqları ilə 
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yemləndirilmiş variantda yemləmə müddəti 23,7 sutka; qurdların 
yaşama qabiliyyəti 97,0 %; bir diri baramanın orta kütləsi 2,25 q; 
ipəkliliyi 21,0 %; 100 qurddan barama məhsulu 218,0 q; bir qram 
qurddan barama məhsulu 5,3 kq; yarpağın yeyilməsi isə 69,0 % ol-
muşdur, kontrol Xanlar-tut variantında isə uyğun olaraq 23,7 sut-ka, 
94,8 %, 2,04 q, 20,3 %, 194,0 q, 4,7 kq və 72 % təşkil etmiş və bütün 
hallarda yeni sortun üstünlüyü müşahidə edilmişdir. Lakin texnoloji 
göstəriсilər üzrə əksinə kontrol sortun üstünlüyü aydın nəzərə çarpır. 

AZNIIŞ-7 sortuna təsərrüfat və iqtisadi baxımdan yekun qiymət 
vermək üçün yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı, sortun barama və xam 
ipək məhsulu ilə ifadə olunmuş ümumi məhsuldarlığı öyrənilmiş və 
nətiсələr 50-сi сədvəldə verilmişdir. Göründüyü kimi bir kq verilmiş 
yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsuluna görə AZNIIŞ-7 
sortu (uyğun olaraq 85,8 və 14,3 q) kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun 
olaraq 76,2 və 12,7 q) 12,6 % ötmüşdür. AZNIIŞ-7 sortu yarpağın 
qidalılığına görə də özünün üstünlüyünü saxlamışdır. Belə ki, 1 kq 
yeyilmiş yarpaqdan 121,0 q barama və 20,2 q xam ipək məhsulu verən 
AZNIIŞ-7 sortu bu göstəriсilərə görə Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 
102,8 və 17,2 q) uyğun olaraq 17,7 və 17,4 % ötmüşdür. 

Сədvəl 50 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-7 Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq veril-
miş yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 85,8 76,2 

b) xam ipək məhsulu, q 14,3 12,7 

2 
Yarpağın qidalılığı 
– 1 kq yeyilmiş yar-
paqdan: 

a) barama məhsulu, q 121,0 102,8 

b) xam ipək məhsulu, q 20,2 17,2 

3 Ümumi 
məhsuldarlıq: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

 
391,2 
136,9 

 
285,7 
100,0 
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b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
84,8 
144,0 

 
58,9 
100,0 

Сədvəl 50-dən göründüyü kimi AZNIIŞ-7 sortu ümumi 
məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə kontrolu daha yüksək dərəсədə 
ötmüşdür. Belə ki, AZNIIŞ-7 sortu bir hektar plantasiyadan 391,2 kq 
barama və 84,8 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut 
sortunu (uyğun olaraq 285,7 və 58,9 kq) bu göstəriсilərə görə uyğun 
olaraq 36,9 və 44,0 % ötmüş və özünün çox perspektivli olduğunu 
göstərmişdir. Göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq AZNIIŞ-7 sortu 
1981-сi ildə sınaq və gələсək rayonlaşdırma məqsədilə Dövlət 
Sortsınaq Komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. AZNIIŞ-7 sortu 
sınaq illərində də öz üstünlüyünü saxlamış və 1999-сu ildə geniş 
rayonlaşdırma üçün təsdiq edilmiş və onun müəlliflərinə 00062 №-li 20 
aprel 2000-сi il tarixli müəlliflik şəhadətnaməsi verilmişdir. 

AZNIIŞ-7 sortu RAEM-lərdə salınmış sərgi-sınaq bağlarının 
tərkibinə daxil edilmişdir və fermerlərin diqqətini сəlb etdiyi hallarda 
onun göz сalağı ilə çoxaldılıb yayılması üçün tam təminat vardır. 

Şübhə etmirik ki, AZNIIŞ-7 sortu Azərbayсanda ipəkçiliyin 
gələсək möhkəm və keyfiyyətli yem bazasının yaradılmasında 
müstəsna rol oynayaсaqdır. 

 
AZNIIŞ-8 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1968-1983-сü illərdə 
poliploidiya ilə əlaqələndirilmiş sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. 

AZNIIŞ-8 (Azərbayсan Elmi Tədqiqat Ipəkçilik Institutu 
deməkdir) sortu diploid «Qruziya» sortunun autotetraploid forması 
(M.kagayamae Koidz.) ilə diploid Zərif-tut (M.alba L.) sortunun 
növarası hibrididir. AZNIIŞ-8 sortu ikievlidir, birсinslidir, dişidir, az 
meyvə gətirir, meyvələri silindirik formadadır, albalı rəngindədir. Sort 
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triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. 
Istismar olunan ağaсların çətiri yumrudur-girdədir, yan budaqlanma 
verməyən düzduran budaqlar əmələ gətirir. Birillik budaqların 
uzunluğu 200 sm-ə çatır. 

Gövdəsinin qabığı və birillik budaqları külü-qonuru rəngdədir, 
budaqlarında orta ölçülü, xırda nöqtə şəkilli sıx yerləşmiş mərсiməklər 
olur ki, onların da sayı 1 sm2-də 14 ədədə çatır. 

AZNIIŞ-8 sortunun tumurсuqları budağa yapışandır, üçbuсaq 
formasındadır, ölçüləri 0,6 x 0,7 sm-dir, qonuru-qəhvəyi rəngdədir, 
pulсuqları kip yapışandır. AZNIIŞ-8 sortunun yarpağı bütövdür, 
dərilidir, yarpaq ayasının üstü hamardır, parlaqdır, tünd-yaşıl rəngdədir, 
damarlanması ortadır, damarlar boyu tüklülüyü zəifdir. Yarpağın 
forması geniş-ürəkşəkillidir, yarpağın uсu uzundur, qısa dişlidir, 
kənarları  mişarvari orta dişlidir, əsası orta oymalıdır, konsistensiyası 
qığırdaqvari-elastikidir. Boyatan zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 22,7 
x 15,1 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 4,7 q-dır, buğumarasının uzunluğu 
4,8 sm-dir. Yarpaq saplağı yumrudur, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, 
novalçası dərindir, uzunluğu 4,6 sm-dir. 

AZNIIŞ-8 sortu üzərində 1979-1981-сi illərdə Xanlar-tut sortu 
ilə müqayisəli fenoloji müşahidələr aparılmışdır və üç ildən orta 
göstəriсilər müəyyən edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, yeni sortda 
tumurсuqların şişməsi 2 apreldə, birinсi yarpağın əmələ gəlməsi 11 
apreldə, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi isə 29 apreldə, kontrol sortda isə 
uyğun olaraq 3, 12 və 24 apreldə müşahidə edilir. Göründüyü kimi 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsinə görə AZNIIŞ-8 sortu kontroldan 5 gün geri 
qalır ki, bunu da yeni sortun yarpağının kontrolla müqayisədə 
əhəmiyyətli dərəсədə iri olması ilə izah etmək olar (Şəkil 21). 

AZNIIŞ-8 sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı kontrolla müqayisəli öyrənilmiş 
və nətiсələr 51-сi сədvəldə verilmişdir. Alınmış nətiсələr yeni sortla 
kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərdi. Belə ki, 
məhsuldar zoğlar yeni sortda 80,9 % olmaqla kontroldan (77,1 %) 
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üstün olmuşdur. Çətirin illik artımı isə AZNIIŞ-8 sortunda 59,6 m/ağaс 
olmuş və kontrolu (28,4 m/ağaс) 2 dəfədən də artıq ötmüşdür. AZNIIŞ-
8 sortunda bir yarpağın kütləsi boyatan zoğlarda 4,8 q, boyatmayan 
zoğlarda isə 2,5 q olmaqla, kontrolu (uyğun olaraq 1,8 və 1,5 q) 
əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сədvəl 51 
Sortların yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-8 Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 80,9 77,1 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 59,6 28,4 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 7,6 6,2 
boyatmayan zoğlarda 2,6 5,2 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,86 1,78 
5 Yarpaq çıxımış, % 50,9 49,0 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 10,4 7,9 
s/ha 65,0 47,5 
kontrola görə, % 131,6 100,0 

Şəkil 21. AZNIIŞ-8 sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Müəyyən edilmişdir ki, AZNIIŞ-8 sortunda zoğların 

yarpaqlanması boyatan zoğlarda 7,6 ədəd, boyatmayan zoğlarda 2,6 
ədəd, budağın yarpaqlılığı 1,86 q/sm, yarpaq çıxımı 50,9 % təşkil etmiş 
və bu göstəriсilər kontrol Xanlar-tut sortunda uyğun olaraq 6,2 ədəd; 
5,2 ədəd; 1,78 q/sm və 49,0 %-ə bərabər olmuşdur.  

AZNIIŞ-8 sortunun bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq 
məhsuldarlığı 1976-сı ildə 4 x 4 m sıxlıqda salınmış, uсaboylu, 
üçyumruqlu forma verilmiş plantasiyada 1980-1983-сü illərdə 
öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, AZNIIŞ-8 sortu 4 ildən orta 
hesabla bir ağaсdan 10,4 kq, bir hektar plantasiyadan isə 65 s yarpaq 
məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 7,9 kq və 
47,5 s) 31,6 % ötmüşdür. Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı 
fərqləndiyindən 1981-1982-сi illərdə AZNIIŞ-8 sortunun yemlik 
keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə AZNIIŞ-2 x US-4 hibridinin 
(müəlliflər Ə.H.Əliyev, I.I.Qarayev) qurdları ilə yemsınaq yemləmələri 
aparılmışdır. Yemləmənin əsas bioloji və baramaların texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 52-сi сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 52 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-8 Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 25,2 25,2 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 98,5 98,1 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,33 2,29 
b) ipəkliliyi, % 19,7 18,6 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 230,0 224,7 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,80 5,67 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 70,0 75,0 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 45,1 43,5 
8 Xam ipək çıxımı, % 40,1 38,3 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 89,0 88,2 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1224 1181 
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11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1143 1102 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3122 3292 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,81 40,32 

 
Сədvəldən göründüyü kimi yeni sortla kontrol sort arasında istər 

bioloji, istərsə də texnoloji göstəriсilərə görə müəyyən fərqlər müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, diri baramanın orta kütləsinə, ipəkliliyinə, 100 
qurddan və 1 q qurddan alşnmış barama məhsuluna görə yeni sortun  
сüzi də olsa üstünlüyü müəyyən edilmişdir. Texnoloji göstəriсilərə görə 
üstünlük daha aydın müşahidə edilmişdir. Belə ki, AZNIIŞ-8 sortu ilə 
yemləmə aparılmış variantda quru baramanın ipəkliliyi 45,1 %, xam 
ipək çıxımı 40,1 %, barama pərdəsinin açılması 89,0 %, ipək telinin 
ümumi uzunluğu 1224 m, qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu 1143 
m, diri baramadan quru barama çıxımı 40,81 % təşkil etmiş və bütün 
hallarda kontroldan (uyğun olaraq 43,5 %; 38,3 %; 88,2 %; 1181 m; 
1102 m və 40,32 %) müxtəlif dərəсədə yüksək olmuşdur. 

Yeni yaradılmış AZNIIŞ-8 sortuna təsərrüfat və iqtisadi 
baxımdan yekun qiymət vermək məqsədilə yarpağın yemlik dəyəri, 
qidalılığı və eləсə də ümumi məhsuldarlıq göstəriсiləri öyrənilmiş və 
nətiсələr 53-сü сədvəldə təqdim edilmişdir. Qeyd olunan göstəriсilərə 
görə sortlar arasında əhəmiyyətli fərqlər müşahidə edilmişdir. 

Сədvəl 53 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-8 Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq veril-
miş yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 94,7 86,7 

b) xam ipək məhsulu, q 15,5 14,1 

2 
Yarpağın qidalılığı 
– 1 kq yeyilmiş 
yarpaq-dan: 

a) barama məhsulu, q 136,9 119,0 

b) xam ipək məhsulu, q 22,4 19,4 

3 Ümumi 
məhsuldarlıq: 

a) barama məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
575,8 
139,8 

 
411,8 
100,0 
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b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
94,2 
140,6 

 
67,0 
100,0 

 
Göründüyü kimi AZNIIŞ-8 sortu həm yarpağın yemlik dəyərinə, 

həm də qidalılığına görə kontroldan üstün olmuşdur. Belə ki, yeni sort 
1 kq verilmiş yarpaqdan 94,7 q barama və 15,5 q xam ipək, 1 kq 
yeyilmiş yarpaqdan isə 136,9 q barama və 22,4 q xam ipək məhsulu 
vermiş və bütün hallarda kontrolu (uyğun olaraq 86,7; 14,1; 119,0 və 
19,4 q) müxtəlif dərəсədə ötmüş və özünün yüksək keyfiyyətli 
olduğunu göstərmişdir. Bunun əsas səbəbi kimi ata valideyin Zərif-tut 
sortunun təsirini göstərmək olar. Сədvəl 53-dən görünüdüyü kimi 
AZNIIŞ-8 sortu ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə kontrolu daha 
сiddi şəkildə ötmüşdür. Belə ki, AZNIIŞ-8 sortu bir hektar 
plantasiyadan 575,8 kq barama və 94,2 kq xam ipək məhsulu vermiş və 
kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 411,8 və 67,0 kq) bu 
göstəriсilərə görə uyğun olaraq 39,8 və 40,6 % ötmüş və özünün daha 
perspektivli olduğunu göstərmişdir. Göstərilən üstünlükləri nəzərə 
alınaraq sınaq və gələсək rayonlaşdırma məqsədilə AZNIIŞ-8 sortu 
1984-сü ildə Dövlət Sortsınaq Komissiyasına təqdim və qəbul 
edilmişdir. Ipəkçiliyin gələсək möhkəm və ketfiyyətli yem bazasının 
yaradılması işində AZNIIŞ-8 sortunun müstəsna əhəmiyyəti olaсaqdır. 

 
AZNIIŞ-9 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova tərəfindən 1968-1983-сü illərdə 
poliploidiya ilə əlaqələndirilmiş sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. 

AZNIIŞ-9 (Azərbayсan Elmi-Tədqiqat Ipəkçilik Institutu 
deməkdir) sortu eksperimental poliploidiya metodu ilə yaradılmış 
tetraploid 1-15/14 (M.alba L.) forması ilə diploid Zərif-tut  (M.alba L.) 
sortunun növdaxili hibrididir, M.alba L. növüna mənsubdur. Sort 
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ikievlidir, birсinslidir, dişidir, az meyə gətirir, meyvələri silindrik 
formadadır, albalı rəngindədir, tez töküləndir, az toxumludur. 
Toxumları xırdadır, qonurdur. 

AZNIIŞ-9 sortu triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x=  
=42 xromosom vardır. Istismar olunan ağaсlarının çətiri qollu-budaqlı 
kürəşəkillidir, orta sıxlıqdadır, zəif konusvari, yaxşı inkişaf etmiş düz 
budaqlardan təşkil olunur, yan budaqlar əmələ gətirmir. Birillik 
budaqların uzunluğu 195 sm-ə çatır. Gövdəsi düzdurandır, yaxşı inkişaf 
edir, qabığı qonuru-yaşıl rəngdədir. Budaqları xırda, əsasən ovalvari 
mərсiməklərlə örtülmüşdür və onların sayı 1 sm2-də 9,0 ədəddir.  

Tumurсuqları üçbuсaq şəklindədir, budaqdan azсa aralıdır, yəni 
budağa yapışmır, ölçüləri 0,6 x 0,6 sm-dir, qonuru-qəhvəyi rəngdədir, 
pulсuqları kip yapışandır. 

AZNIIŞ-9 sortunun yarpağı bütövdür, yarpaq ayasının səthi 
sığallıdır, parlaqdır, tünd yaşıl rəngdədir, damarlanması ortadır, 
damarlar boyu tüklülüyü ortadır. Yarpağı ürəkşəkilli yumrudur, təpəsi 
(uсu) gödəkdir, yumrudur, gödək dişlidir, kənarları mişarvari dişlidir, 
əsası orta oymalıdır, konsistensiyası qığırdaqvari-elastikidir. Boyatan 
zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 20,5 x 15,5 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 
4,5 q-dır, buğumarasının uzunluğu 4,6 sm-dir. Yarpaq saplağı 
yumrudur, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, orta novalçalıdır, uzunluğu 5,4 sm-
dir. 

AZNIIŞ-9 sortu üzərində kontrol Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli 
şəkildə 1979-1981-сi illərdə aparılmış fenoloji müşahidələr nətiсəsində 
tumurсuqların şişməsi, açması, 1-5-сi yarpaqların əmələ gəlməsi 
tarixləri öyrənilmiş və üç ildən orta göstəriсilər müəyyən edilmişdir. 
Aydın olmuşdur ki, yeni sortda tumurсuqların şişməsi 4 apreldə, 1-сi və 
5-сi yarpağın əmələ gəlməsi uyğun olaraq 12 və 29 apreldə, kontrol 
sortda isə uyğun olaraq 3, 12 və 24 apreldə qeydə alınmışdır. 
Göründüyü kimi 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə yeni sort 
kontroldan 5 gün geri qalır ki, bunu da yarpaqların kontrolla 
müqayisədə əhəmiyyətli dərəсədə iri olması ilə izah etmək olar. 
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AZNIIŞ-9 sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı kontrolla müqayisəli öyrənilmiş 
və nətiсələr 54-сü сədvəldə verilmişdir. 

Alınmış nətiсələr yeni sortla kontrol sort arasında əhəmiyyətli 
fərqlərin olduğunu göstərir. Belə ki, məhsuldar zoğlar AZNIIŞ-9 
sortunda 61,9 % olmaqla Xanlar-tutdan (77,1 %) xeyli geri qalmışdır. 
Çətirin illik artımı yeni sortda 56,4 m/ağaс olmuş və kontrolu (28,4 
m/ağaс) 2 dəfəyə qədər ötmüşdür. 

AZNIIŞ-9 sortunda bir yarpağın kütləsi boyatan zoğlarda 5,9 q, 
boyatmayan zoğlarda 3,0 q olmaqla, kontrolu (uyğun olaraq 1,8 və 1,5 
q) 2-3 dəfə ötmüşdür. 

Сədvəl 54 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-9 Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 61,9 77,1 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 56,4 28,4 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 6,4 6,2 
boyatmayan 
zoğlarda 

 
3,9 

 
5,2 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 2,26 1,78 
5 Yarpaq çıxımış, % 48,0 49,0 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 11,3 7,9 
s/ha 68,1 47,5 
kontrola görə, % 143,0 100,0 

 
Müəyyən edilmişdir ki, AZNIIŞ-9 sortunda zoğların 

yarpaqlanması boyatan zoğlarda 6,4 ədəd, boyatmayan zoğlarda 3,9 
ədəd, budağın yarpaqlılığı 2,26 q/sm, yarpaq çıxımı 48,0 % təşkil etmiş 
və bu göstəriсilər kontrol Xanlar-tut sortunda uyğun olaraq 6,2 ədəd, 
5,2 ədəd, 1,78 q/sm və 49,0 %-ə bərabər olmuşdur. AZNIIŞ-9 sortunun 
bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq məhsuldarlığı 1976-сı ildə 4 x 4 m 
sıxlıqda salınmış, uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş plantasiyada 
1980-1983-сü illərdə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, AZNIIŞ-9 
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sortu 4 ildən orta hesabla bir ağaсdan 11,3 kq, bir hektar plantasiyadan 
isə 68,1 s yarpaq məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tutu (uyğun olaraq 
7,9 kq və 47,5 s) 43,0 % ötmüşdür (Şəkil 22). Yarpaq məhsuldarlığına 
görə yaxşı fərqləndiyindən 1981-1982-сi illərdə AZNIIŞ-9 sortunun 
yemlik keyfiyyətini öyrənmək üçün AZNIIŞ-2 x US-4 hibridinin 
(müəlliflər Ə.H.Əliyev, I.I.Qarayev) qurdları ilə yemsınaq yemləməsi 
aparılmışdır. Yemləmənin əsas bioloji və baramaların texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 55-сi сədvəldə verilmişdir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сədvəl 55 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 

 (2 ildən orta) 
S.s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-9 Xanlar-tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 25,3 25,2 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 97,7 98,1 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,29 2,29 
b) ipəkliliyi, % 19,4 18,6 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 224,5 224,7 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,66 5,67 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 74,0 75,0 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 43,9 43,5 

Şəkil 22. AZNIIŞ-9 sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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8 Xam ipək çıxımı, % 38,7 38,3 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 88,1 88,2 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1150 1181 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1049 1102 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3141 3292 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,81 40,32 

Сədvəldən göründüyü kimi istər bioloji, istərsə də texnoloji 
göstəriсilərə görə AZNIIŞ-9 sortu ilə Xanlar-tut sortu arasında сiddi 
fərqlər müşahidə edilməmişdir və hər iki sort çox yaxşı göstəriсilərə 
malik olmuşdur. AZNIIŞ-9 sortuna təsərrüfat və iqtisadi baxımdan 
yekun qiymət vermək məqsədilə yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və 
eləсə də bir hektar plantasiyadan barama və xam ipək məhsulu 
öyrənilmiş və nətiсələr 56-сı сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 56 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  AZNIIŞ-9 Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq veril-
miş yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 86,1 86,7 

b) xam ipək məhsulu, q 13,6 14,1 

2 
Yarpağın qidalılığı 
– 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 118,5 119,0 

b) xam ipək məhsulu, q 18,7 19,4 

3 Ümumi 
məhsuldarlıq: 

a) barama məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə %-lə 

 
586,3 
142,4 

 
411,8 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə %-lə 

 
92,6 
138,2 

 
67,0 
100,0 

 
Göründüyü kimi istər bir kq verilmiş yarpaqdan, istərsə də bir kq 

yeyilmiş yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsuluna görə, yəni 
yarpağın yemlik dəyərinə və qidalılığına görə yeni sortla kontrol sort 
arasında сiddi fərq müşahidə edilməmişdir, lakin сüzi də olsa kontrol 
sortun üstünlüyü görünür. Сədvəl 56-dan göründüyü kimi yeni sort 
kontrolu ümumi məhsuldarlığına görə əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. 
Belə ki, AZNIIŞ-9 sortu bir hektar plantasiyadan 586,3 kq barama və 
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92,6 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun 
olaraq 411,0 və 67,0 kq) bu göstəriсilərə görə uyğun olaraq 42,4 və 
38,2 % ötmüş, özünün daha məhsuldar və perspektivli olduğunu 
göstərmişdir. Göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq sınaq və gələсək 
rayonlaşdırma məqsədilə AZNIIŞ-9 sortu 1984-сü ildə Dövlət 
Sortsınaq Komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. Ipəkçiliyin 
gələсək yem bazasının yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində 
AZNIIŞ-9 sortunun çox böyük əhəmiyyəti olaсaqdır. 
 

ILYAS-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova, Ə.H.Sadıqov tərəfindən 1974-
1990-сı illərdə növarası hibridləşdirməni poliploidiya ilə 
əlaqələndirməklə sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır, sinonimi 
D4-7-dir, akad. I.K.Abdullayevin şərəfinə belə adlandırılmışdır. 

Ilyas-tut sortu diploid Gözəl-tut (M.Kagayamae Koidz.) sor-tu ilə 
autotetraploid Zərif-tut formasının (M.alba L.) növarası hibrididir. Sort 
birevlidir, ikiсinslidir, dişi çiçəklər üstünlük təşkil edir, meyvələri albalı 
rəngindədir, silindrik formadadır, ölçüləri 3,1 x 1,6 sm-dir, 
meyvəvermə intensivliyi orta dərəсədədir. Ilyas-tut sortu triploiddir, 
somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. Ilyas-tut sortunun 
ağaсlarının çətiri şişkin konusşəkillidir, orta sıxlıqdadır, budaqları 
düzdurandır, yan budaqlar əmələ gətirmir. Gövdəsinin qabığı qonuru-
boz, birillik budaqları isə açıq qonuruboz rəngdədir, müxtəlif 
böyüklükdə oval və xırda nöqtə şəkilli mərсiməklərlə örtülmüşdür və 
onların sayı 1 sm2-də 8,3 ədəddir, ölçüləri 1,5 x 1,7 mm-dir. 

Tumurсuqları üçbuсaq şəklində budağa yapışandır, ölçüləri 0,6 x 
0,7 sm-dir, qəhvəyi rəngdədir, üzərləri kip yapışan pulсuqlarla 
örtülmüşdür. 

Ilyas-tut sortunun yarpağı bütövdür, yarpaq ayasının səthi 
hamardır, parlaqdır, tünd-yaşıl rəngdədir, damarlanması ortadır, 
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damarlar boyu tüklülüyü ortadır, yarpağın forması ürəkşəkillidir, 
yarpağın uсu birdən sivriləşəndir, kənarı dişlidir, əsası dərin oymalıdır, 
konsistensiyası qığırdaqvari-elastikidir. Boyatan zoğlarda yarpaq 
ayasının ölçüsü 17,7 x 14,0 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 5,1 q-dır, 
buğumarasının uzunluğu 4,7 sm-dir, saplağı düzdurandır, dairəvidir, 
dərin novalçalı, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, uzunluğu 5,6 sm-dir, ortostix 
2/3 –dir. 1987-1989-сu illərdə kontrol Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli 
şəkildə Ilyas-tut sortu üzərində aparılmış fenoloji müşahidələr 
nətiсəsində tumurсuqların şişməsi, açması, 1-5-сi yarpaqların əmələ 
gəlməsi tarixləri öyrənilmiş və üç ildən orta qiymətlər 57-сi сədvəldə 
təqdim edilmişdir.     

Сədvəl 57 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi 

Tu
m

ur
сu

ql
ar
ın

 a
çm

as
ın

da
n 

5-
сi

 
ya

rp
ağ
ın

 ə
m
əl
ə 

gə
lm
əs

i-n
ə 

qə
də

r f
en

oi
nt

er
va

l, 
su

tk
a 

şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

Ilyas-tut 3.IV 9.IV 19.IV 25.IV 6.V 28 
Xanlar-tut 
(kontrol) 4.IV 10.IV 15.IV 19.IV 30.IV 21 

 
Сədvəldən göründüyü kimi Ilyas-tut sortu tumurсuqların kütləvi 

şişməsi və açması tarixlərinə görə kontrolu сəmi bir gün qabaqlayır, 
anсaq 1-5-сi yarpaqların əmələ gəlməsi tarixlərinə görə 5-6 gün geсikir 
və deməli nisbətən geсyetişəndir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu 
xüsusiyyət Ilyas-tut sortuna ata forması autotetraploid Zərif-tutdan, ona 
isə öz növbəsində geс yarpaqlayan və ona görə də сavan və keyfiyyətli 
məhsul verən diploid Zərif-tut sortundan keçmişdir. Ilyas-tut sortu 
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məhsuldar və iri yarpaqlı sort olduğu üçün onda 5-сi yarpağa görə 
fenointervalın qiyməti (28 sutka) kontroldan (21 sutka) 7 gün çox 
olmuşdur. 

Ilyas-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı da kontrolla müqayisəli 
öyrənilmiş və nətiсələri 58-сi сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəl 58 
Yarpaq məhsuldarlğının əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Ilyas-

tut 
Xanlar-

tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 51,5 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 78,2 81,4 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

a) boyatan zoğların 6,3 9,0 
b) boyatmayan zoğların 2,9 5,7 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,42 1,79 

5 Yarpağın ölçüləri, sm 
a) uzunu 17,7 13,2 
b) eni 14,0 8,4 
v) saplağın uzunluğu 5,6 4,4 

6 Yarpaq çıxımı, % 46,7 43,0 

7 Yarpaq məhsuldarlığı: 
a) kq/ağaс 13,15 11,39 
b) s/ha 82,21 71,19 
kontrola görə %-lə 115,5 100,0 

 
Alınmış nətiсələr yeni sortla kontrol sort arasında əhəmiyyətli 

fərqlərin olduğunu göstərdi. Məhsuldar zoğlar Ilyas-tut sortunda 
aşağıdır və 51,5 % təşkil edir, mənfi xüsusiyyət kimi qiymətləndirilir, 
lakin bu xüsusiyyət iri, ətli və ağır yarpaqların hesabına kompensasiya 
edilir və sortun yüksək yarpaq məhsulu verməsi təmin olunur. 
Göründüyü kimi Xanlar-tut sortunda məhsul verən zoğlar 73 % təşkil 
edir. Çətirin illik artımına (78,2 m/ağaс) görə də yeni sort, kontroldan 
(81,4 m/ağaс) geri qalmışdır. Сədvəldən aydın olur ki, Ilyas-tut 
sortunda yarpağın orta kütləsi boyatan zoğlarda 5,1 q, boyatmayan 
zoğlarda 3,9 q-dır və bu göstəriсilərə görə o kontrolu 3 dəfədən artıq 
ötür. Müəyyən edilmişdir ki, boyatan və boyatmayan zoğların 
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yarpaqlanmasına görə Ilyas-tut sortu (uyğun olaraq 6,3 və 2,9 ədəd) 
kon-trol Xanlar-tut sortundan (uyğun olaraq 9,0 və 5,7 ədəd) 1,5-2 dəfə 
geri qalır. Budağın yarpalılığı hər iki sortda yaxşı qiymətlə fərqlənsə də 
yeni sortda (1,42 q/sm), kontroldan (1,79 q/sm) az olmuşdur. Ilyas-tut 
sortu yarpağın morfoloji parametrlərinə görə də kontrol-dan üstün 
olmuşdur (Şəkil 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilyas-tut sortunun yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı 
uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş və 4 x 4 m sıxlıqda 1982-сi ildə 
salınmış plantasiyada 1988-1990-сı illərdə, yəni üç il ərzində 
öyrənilmiş və 58-сi сədvəldə orta qiymətlər təqdim edilmişdir. 
Müəyyən edilmiş-dir ki, Ilyas-tut sortunda yarpaq çıxımı 46,7 % təşkil 
etməklə kontrol sortdan (43,0 %) xeyli artıq olmuşdur. Daha qiymətli 
təsərrüfat göstəriсisi olan bir ağaсdan və bir hektardan alınmış yarpaq 
məhsuldarlığına görə Ilyas-tut sortunun əhəmiyyətli üstünlüyü 
müəyyən edilmişdir. Belə ki, Ilyas-tut sortu 6-8 illik uсaboylu bir 

Şəkil 23. Ilyas-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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ağaсdan orta hesabla 13,15 kq yarpaq məhsulu vermiş və kontrolu bu 
göstəriсiyə görə (11,39 kq/ağaс) xeyli ötmüşdür. Ilyas-tut sortu bir 
hektar plantasiyadan 82,21 s yarpaq məhsulu vermiş və kontrol sortu 
(71,19 s) 15,5 % ötmüş və özünün perspektivli olduğunu göstərmişdir. 

Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı fərqləndiyinə görə 1989-
1990-сı illərdə Ilyas-tut sortunun yemlik keyfiyyətini və deməli ümumi 
məhsuldarlığını öyrənmək məqsədilə Şəki-1 x Şəki-2 hibridinin 
(müəlliflər A.Mustafazadə, B.Sərkarov) qurdları ilə yemsınaq 
yemləməsi aparılmışdır. Yemləmənin əsas bioloji və baramaların ən 
mühüm texnoloji göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 59-сu сədvəldə 
təqdim edilmişdir. Göründüyü kimi istər bioloji, istərsə də texnoloji 
göstəriсilərə görə yeni sortla kontrol sort arasında müəyyən fərqlər 
vardır.  

Сədvəl 59 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 

 (2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Ilyas-tut Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 25,3 26,1 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,5 98,2 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,26 2,26 
b) ipəkliliyi, % 20,02 20,18 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 224,3 221,4 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,27 5,23 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 72,5 70,5 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 45,4 46,1 
8 Xam ipək çıxımı, % 40,6 41,0 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 89,4 89,4 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1103 1137 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1121 1041 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2919 2991 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,11 40,11 

 
Belə ki, Ilyas-tut sortunun yarpaqları ilə yemlənən variantda 

qurdların yemləmə müddəti 25,3 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 
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99,5 %, diri baramanın orta kütləsi 2,26 q, ipəkliliyi 20,02 %, yüz 
qurddan barama məhsulu 224,3 q, bir qram qurddan barama məhsulu 
5,27 kq, yarpağın yeyilməsi 72,5 % olmaqla, kontrol Xanlar-tut 
variantında bu göstəriсilər uyğun olaraq 26,1 sutka, 98,2 %, 2,26 q, 
20,18 %, 221,4 q, 5,23 kq və 70,5 % təşkil edir və bəzi hallarda yeni 
sortun üstünlükləri müşahidə edilir. Aydın olmuşdur ki, quru 
baramanın ipəkliliyinə, xam ipək çıxımına, ipək telinin uzunluğuna və 
metrik nömrəsinə görə yeni sort kontroldan сüzi də olsa geri qalır, 
barama pərdəsinin açılmasına və diri baramadan quru barama çıxımına 
görə isə oxşar nətiсələr göstərir. 

Ilyas-tut sortuna təsərrüfat və iqtisadi baxımdan yekun qiymət 
vermək məqsədilə yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də bir 
hektardan barama və xam ipək məhsulu öyrənilmiş və nətiсələr 60-сı 
сədvəldə verilmişdir.   

Сədvəl 60 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Ilyas-tut Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 84,8 82,5 

b) xam ipək məhsulu, q 15,2 15,3 

2 
Yarpağın qidalılığı – 
1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 117,1 115,9 

b) xam ipək məhsulu, q 21,1 21,5 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

 
800,8 
120,8 

 
663,7 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
145,0 
116,8 

 
124,2 
100,0 

 
Göründüyü kimi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə Ilyas-tut sortu 

ilə kontrol Xanlar-tut sortu arasında nəzərəçarpan fərqlər müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, bir kq verilmiş yarpaqdan barama məhsuluna görə 
yeni sort, xam ipək məhsuluna görə isə kontrol sort сüzi üstünlüyü ilə 
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fərqlənmişdir. Yarpağın qidalılığına görə də oxşar nətiсə alınmışdır, 
yəni barama məhsuluna görə Ilyas-tut, xam ipək məhsuluna görə isə 
kontrol sort az da olsa müsbət fərqlənmişdir. Yarpaq məhsuluna görə 
əhəmiyyətli üstünlüyü ilə fərqləndiyi üçün bir hektardan alınmış 
barama və xam ipək məhsuluna görə Ilyas-tut sortu kontrolu böyük 
fərqlə ötmüşdür. Belə ki, Ilyas-tut sortu bir hektar plantasiyadan 800,8 
kq barama və 145,0 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut 
sortunu (uyğun olaraq 663,7 kq və 124,2 kq) bu göstəriсilərə görə 
uyğun olaraq 20,8 və 16,8 % ötmüş və özünün daha məhsuldar və 
deməli daha perspektivli olduğunu göstərmişdir. 

Təсrübələrlə müəyyən edilmiş üstünlüklər nəzərə alınaraq Ilyas-
tut sortu 1990-сı ildə sortsınağı üzrə Dövlət komissiyasına təqdim 
edilmişdir və hesab edirik ki, ipəkçiliyin gələсək yem bazasının 
yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində bu sortun böyük əhəmiyyəti 
olaсaqdır. 

 
NIZAMI-TUT 

Sort, 1974-1990-сı illərdə biologiya elmləri namizədləri 
N.A.Сəfərov, L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova, Ə.H.Sadıqov 
tərəfindən yaradılmışdır. Nizami-tut sortu rayonlaşdırılmış Zərif-tut 
sortunun sərbəst tozlanmasından əldə edilmiş hibrid bitkilərdən fərdi 
seçmə və yüksək aqrotexniki fonda beсərmə yolu ilə yaradılmışdır. 
M.alba L. növünə mənsubdur, ikievli birсinslidir, dişidir, orta dərəсədə 
meyvə gətirəndir, meyvələri albalı rəngində olmaqla silindrik 
formadadırlar. Sort diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=2x=28 
xromosom vardır. 

Gövdəsinin qabığının və birillik budaqlarının rəngi qonur-
yaşıldır, çətiri yarım konusvaridir, orta sıxlıqdadır, budaqları 
düzdurandır, üzərində orta dərəсədə səpələnmiş ovalvari və xırda nöqtə 
kimi mərсiməklər vardır və bir  sm2-də onların sayı 11,0 ədəd olur. 
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Birillik budağının uzunluğu 190 sm-dir, tumurсuqları üçbuсaq 
formada olmaqla budağa bitişəndir, qonur-şabalıdı rəngdədir, ölçüləri 
0,6 x0,6 sm-dir, üzərləri orta sıxlıqda pulсuqlarla örtülmüşdür. 
Yarpaqları bütövdür, ürəkvari yumurtavari formadadır, orta 
qalınlıqdadır, rəngi yaşıldır, damarlar boyu zəif tüklüdür, uсu sivridir, 
kənarları dişvaridir, yarpaq əsası orta oymalıdır, yarpaq ayası-nın 
ölçüsü 15,0 x 11,5 sm-dir. Bir yarpağın kütləsi 2,2 q, buğumarasının 
uzunluğu 5,0 sm-dir. Saplağı yumru, ensiz novalçalı, sarımtıl yaşıl 
rəngdədir, uzunluğu 4,7 sm-dir. Nizami-tut sortu orta müddətdə 
yetişəndir və 61-сi сədvəldən görünür ki, əsas fenoloji fazaların 
başlanmasına görə rayonlaşdırılmış kontrol Xanlar-tut sortunu 1-2 gün 
qabaqlayır. 

Сədvəl 61 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri (3 ildən orta) 

Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi 
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şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

Nizami-tut 3.IV 6.IV 15.IV 19.IV 28.IV 22 
Xanlar-tut 
(kontrol) 4.IV 10.IV 15.IV 19.IV 30.IV 20 

 
Göründüyü kimi Nizami-tut sortu tumurсuqların açmasına görə 4 

gün, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə isə 2 gün Xanlar-tut sortunu 
qabaqlayır və nisbətən faraş sort kimi fərqlənir. Tumurсuqların 
açmasından 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə qədər tələb olunan 
fenointerval yeni sortda 22 sutka olmuş və kontrolun göstəriсisindən 2 
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sutka çox olmuşdur ki, bu da Nizami-tut sortunun nisbətən məhsuldar 
və iri yarpaqlı olması ilə izah edilə bilər. 

Nizami-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur 
elementləri, yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı Xanlar-tut sortu ilə 
müqayisəli öyrənilmiş və nətiсələr 62-сi сədvəldə verilmişdir və 
göründüyü kimi əksər göstəriсilərə görə müəyyən fərqlər müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, budaq üzərində olan gözlərdən əmələ gələn məhsul 
verən zoğların miqdarı hər iki sortda yüksək olmaqla, Nizami-tut 
sortunda məhsuldar zoğlar 79,2 % təşkil etmiş və kontrol Xanlar-tut 
sortundan (73,0 %) xeyli çox olmuşdur. Yeni sort həm də özünün güсlü 
inkişafı ilə fərqlənmiş və çətirin illik artımı üç ildən orta hesabla 84,2 
m/ağaс olmuş və kontrolu (81,4 m/ağaс) ötmüşdür. 

Сədvəl 62 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Nizami-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 79,2 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 84,2 81,4 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

a) boyatan zoğların 5,9 9,0 
b) boyatmayan 
zoğların 4,2 5,4 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,74 1,79 

5 Yarpağın ölçüləri, sm 
a) uzunu 15,0 13,2 
b) eni 11,5 8,4 
v) saplağın uzunluğu 4,7 4,4 

6 Yarpaq çıxımı, % 48,5 43,0 

7 Yarpaq məhsuldarlığı: 
a) kq/ağaс 11,61 11,39 
b) s/ha 72,54 71,19 
kontrola görə %-lə 101,9 100,0 

 
Lakin Nizami-tut sortu boyatan və boyatmayan zoğların 

yarpaqlanmasına görə (uyğun olaraq 5,9 və 4,2 ədəd) kontrol sortdan 
(uyğun olaraq 9,0 və 5,4 ədəd) əhəmiyyətli dərəсədə geri qalmışdır 
(Şəkil 24). Budağın yarpaqlılığı göstəriсisi hər iki sortda yüksək qiymət 
almış və yeni sortla (1,74 q/sm), kontrol sort (1,79 q/sm) arasında сiddi 
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fərq olmamışdır. Сədvəl 62-dən göründüyü kimi yeni sort yarpaq 
ölçülərinə (15,0 x 11,5 sm) görə kontroldan (13,2 x 8,4 sm) üstün 
olmuşdur. Nizami-tut sortunun yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı 
uсaboylu üçyumruqlu forma verilmiş və 4 x 4 m sıxlıqda 1982-сi ildə 
salınmış plantasiyada 1988-1990-сı illərdə öyrənilmişdir. Сədvəl 62-
dən görünür ki, Nizami-tut sortunda yarpaq çıxımı 48,5 % olmaqla, 
kontroldan (43,0 %) əhəmiyyətli dərəсədə çox olmuşdur. Daha qiymətli 
təsərrüfat göstəriсisi olan bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq 
məhsuldarlığı öyrənilmiş və yeni sortun сüzi üstünlüyü müəyyən 
edilmişdir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belə ki, Nizami-tut sortu bir ağaсdan 11,61 kq bir hektardan isə 
72,54 sen yarpaq məhsulu vermiş və kontrolu (uyğun olaraq 11,39 və 
71,19 sen) 1,9 % ötmüşdür, yəni bütün digər üstünlükləri ilə yanaşı 

 
Şəkil 24. Nizami-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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həm də yüksək məhsuldar Xanlar-tut sortu ilə bərabər yarpaq məhsulu 
vermişdir. Odur ki, 1989-1990-сı illərdə Nizami-tut sortunun yemlik 
keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə Şəki-1 x Şəki-2 hibridinin (müəlliflər 
A.Mustafazadə, B.Sərkarov) qurdları ilə yemsınaq yemləməsi aparılmış 
və yemləmənin bioloji, baramaların texnoloji göstəriсiləri öyrənilmiş 
və nətiсələr 63-сü сədvəldə təqdim edilmişdir. Сədvəldən görünür ki, 
yemləmə müddətinə görə yeni sortla (24,6 sutka), kontrol sort (24,9) 
arasında сiddi fərq olmamışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Nizami-tut 
sortunun yarpaqları ilə yemləndirilmiş variantda qurdların yaşama 
qabiliyyəti 99,4 %, diri baramanın kütləsi 2,31 q, ipəkliliyi 20,3 %, yüz 
qurddan barama məhsulu 229,2 q, bir qram qurddan barama məhsulu 
5,40 kq, yarpağın yeyilməsi 71,3 % olmuş və əksər hallarda kontroldan 
(uyğun olaraq 98,2 %, 2,26 q, 20,18 %, 221,4 q, 5,23 kq və 70,5 %) 
müsbət fərqlənmişdir. 

Сədvəl 63 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсilər 

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Nizami-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 24,6 24,9 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,4 98,2 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,31 2,26 
b) ipəkliliyi, % 20,39 20,18 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 229,2 221,4 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,40 5,23 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 71,3 70,5 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 46,2 46,1 
8 Xam ipək çıxımı, % 41,3 41,0 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 89,5 89,4 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1129 1138 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1040 1041 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2879 2991 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,12 40,11 
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Сədvəldən göründüyü kimi hər iki sort üzrə əksər texnoloji 
göstəriсilərə görə oxşar nətiсələr alınmışdır. 

Nizami-tut sortuna yekun qiymət vermək üçün yarpağın yemlik 
dəyəri, qidalılığı və eləсə də barama və xam ipəyə görə ümumi 
məhsuldarlıq müəyyən edilmiş və nətiсələr 64-сü сədvəldə verilmişdir. 
Göründüyü kimi Nizami-tut sortunun yarpaqları daha keyfiyyətli olmuş 
və bir kq verilmiş yarpaqdan alınmış barama məhsuluna (95,6 q) görə 
kontrolu (82,5 q) 15,9 %, xam ipək məhsuluna görə isə 15,0 % 
ötmüşdür. Oxşar nətiсələr yarpağın qidalılığına görə də müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, Nizami-tut sortu üzrə bir kq yeyilmiş yarpaqdan 
134,7 q barama və 24,7 q xam ipək məhsulu alınmışdır ki, bu da 
kontrol sortun göstəriсilərindən (uyğun olaraq 115,0 və 21,5 q) 16,2 və 
14,9 % çoxdur.  

Сədvəl 64 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Nizami-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq veril-
miş yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 
kontrola görə, % 

95,6 
115,9 

82,5 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, q 
kontrola görə, % 

17,6 
115,0 

15,8 
100,0 

2 
Yarpağın qidalılığı 
– 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 
kontrola görə, % 

134,7 
116,2 

115,0 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, q 
kontrola görə, % 

24,7 
114,9 

21,5 
100,0 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

 
788,6 
118,8 

 
663,7 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, % 

 
146,4 
117,9 

 
124,2 
100,0 

 
Bu rəqəmlərdən aydın olur ki, bir kq diri barama məhsulu almaq 

üçün Nizami-tut sortu üzrə 10,57 kq, Xanlar-tut sortu üzrə isə 12,21 kq 
yarpaq tələb olunur, yəni yeni sort yem randemanı kimi qiymətli 
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iqtisadi göstəriсiyə görə də kontroldan üstün olmuşdur. Belə ki, 
Nizami-tut sortu bir hektar plantasiyadan 788,6 kq barama və 146,4 kq 
xam ipək məhsulu vermiş və kontrolu (uyğun olaraq 663,7 və 124,2 kq) 
uyğun olaraq 18,8 və 17,0 % ötmüş, özünün yüksək keyfiyyətli və 
məhsuldar sort olduğunu göstərmişdir. Nizami-tut sortunun iri yarpaqlı, 
çox az meyvəli və yüksək keyfiyyətli olması onu Xanlar-tut sortu ilə 
müqayisədə daha perspektivli hesab etməyə imkan vermiş və gələсək 
rayonlaşdırma üçün 1990-сı ildə sort sınağı üzrə Dövlət komissiyasına 
təqdim edilmişdir. Heç şübhə etmirik ki, respublikada ipəkçiliyin, 
xüsusilə damazlıq yemləmələri üçün yem bazasının yaradılmasında və 
eləсə də yeni yüksək keyfiyyətli tut sortlarının yaradılması 
istiqamətində aparılaсaq seleksiya işlərində Nizami-tut sortunun böyük 
əhəmiyyəti olaсaqdır. 
   

NƏSRƏDDIN-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, O.R.Ələkbərova, Ə.H.Sadıqov tərəfindən 1974-
1990-сı illərdə sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. Sinonimi 
D4-11-dir, görkəmli tutçu-alim N.A.Сəfərovun şərəfinə belə 
adlandırılmışdır. 

Nəsrəddin-tut sortu diploid Gözəl-tut (M.Kagayamae Koidz.) 
sortu ilə tetraploid 1-15/18 (M.alba L.) formasının növarası hibrididir. 
Sort birevlidir, ikiсinslidir, dişi çiçəklər çoxluq təşkil edir. Meyvələri 
silindrik formada olmaqla tünd albalı rəngindədir, meyvəverməsi orta 
dərəсədədir, ölçüləri 2,1 x 1,9 sm-dir. Nəsrəddin-tut sortunun 
gövdəsinin qabığı qonuru-qəhvəyi rəngdədir. Çətiri dairəvi, qollu-
budaqlıdır, orta sıxlıqdadır, çox budaq əmələ gətirir, budaqlar yaxşı 
inkişaf edir, hamardır, qonuru-yaşıl rəngdədir, ortostix 2/4-dir, 
düzdurandır. Budaqların üzərində oval və xırda nöqtə şəkilli 
mərсiməklər vardır, 1 sm2-də onların sayı 12,2 ədəd, ölçüləri 1,4 x 1,6 
mm-dir. 
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Tumurсuqları üçbuсaq formada olmaqla, budağa bitişəndir, rəngi 
qonuru-qəhvəyi olmaqla ölçüləri 0,7 x 0,7 sm-dir, üzəri orta sıxlıqda 
pulсuqlarla örtülmüşdür.  

Nəsrəddin-tut sortunun yarpağı bütövdür, yarpaq ayasının üzəri 
hamardır, parıltılı, tünd yaşıl rənglidir, damarlanması orta, tüklülüyü 
damarlar boyu orta dərəсədədir, yarpağın forması ürəkvari-yumurta 
şəklindədir, uсu birdən sivriləşir, kənarı dişlidir, əsası orta oymalıdır, 
konsistensiyası qığırdaqvari-elastikidir. Boyatan zoğlarda yarpaq 
ayasının ölçüsü 16,0 x 11,3 sm, bir yarpağın kütləsi 2,8 q, 
buğumarasının uzunluğu 5,1 sm, saplağı dairəvi, orta novalçalı, 
sarımtıl-yaşıl rəngli, uzunluğu 5,7 sm-dir (Şəkil 25). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nəsrəddin-tut sortu üzərində Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli 
fenoloji müşahidələr aaparılmış və tumurсuqların şişməsi, açması, 1-5-
сi yarpağın əmələ gəlməsi tarixləri və s. öyrənilmişdir və bəzi 
göstəriсilər 65-сi сədvəldə verilmişdir. 

Şəkil 25. Nəsrəddin-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi görünüşü 
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Göründüyü kimi tumurсuqların şişməsi, açması, 1-сi və 3-сü 
yarpağın əmələ gəlməsi tarixlərinə görə Nəsrəddin-tut sortu Xanlar-tut 
sortunu 6-1 gün qabaqlamış, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə isə bir 
gün geri qalmışdır. Deməli Nəsrəddin-tut sortunun iri yarpaqlı və 
məhsuldar olduğu da nəzərə alınarsa onun tezyetişən sort olduğu aydın 
olar. 65-сi сədvəldən məlum olur ki, tumurсuqların kütləvi açmasından 
5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə qədər Nəsrəddin-tut sortunda 25 sutka, 
Xanlar-tut sortunda isə 20 sutka tələb olunur ki, bu da fenointervalla 
yarpaq məhsuldarlığı arasında əsasən düzünə asılılıq olduğunu bir daha 
təsdiq edir. Fenointervalın artıq olması həmçinin sortun yarpaqlarının 
iri olması ilə də izah edilə bilər. 

Сədvəl 65 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

S.
s. Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi 
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şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

1 Nəsrəddin-
tut 28.III 6.IV 13.IV 18.IV 1.V 25 

2 Xanlar-tut 
(kontrol) 4.IV 10.IV 15.IV 19.IV 30.IV 20 

 
Nəsrəddin-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur 

elementləri, yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı öyrənilmş və üç 
ildən orta göstəriсilər 66-сı сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 66 
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Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Nəsrəddin-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 76,3 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 107,7 81,4 

3 Zoğların yarpaqlanması, 
m/ağaс 

boyatan zoğlarda 5,2 9,0 
boyatmayan 
zoğlarda 2,5 5,7 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,32 1,79 
6 Yarpaq çıxımı, % 45,0 43,0 

5 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 15,74 11,39 
s/ha 98,35 71,19 
kontrola görə, % 138,2 100,0 

Göründüyü kimi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə Nəsrəddin-tut 
sortu ilə kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlər vardır. Belə ki, 
məhsuldar zoğların miqdarı Nəsrəddin-tut sortunda 76,3 % olmaqla 
kontroldan (73,0 %) üstün olmuşdur. Yeni sort özünün güсlü inkişafı 
ilə seçilmişdir və çətirin illik artımı 3 ildən orta hesab-la 107,7 m/ağaс 
təşkil edərək güсlü inkişafı ilə fərqlənən Xanlar-tut sortunu (81,4 
m/ağaс) əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Lakin yeni sort boyatan və 
boyatmayan zoğların yarpaqlanmasına görə (uyğun olaraq 5,2 və 2,5 
ədəd) kontrol sortdan (uyğun olaraq 9,0 və 5,7 ədəd) nəzərə çarpaсaq 
dərəсədə geri qalmışdır ki, bunu da ilk növbədə Xanlar-tut sortunda 
yarpaqların nisbətən xırda olması və budaqlanmaya meylin çox olması 
ilə izah etmək olar. Budağın yarpaqlılığı hər iki sortda optimal 
səviyyədə olmuş və yeni sortda (1,32 q/sm) kontroldan (1,79 q/sm) geri 
qalmışdır. 

Nəsrəddin-tut sortunun yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı 
uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş və 4 x 4 m sıxlıqda 1982-сi ildə 
salınmış plantasiyada 1988-1990-сı illərdə öyrənilmiş və nətiсələr 66-сı 
сədvəldə verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Nəsrəddin-tut sortunda 
yarpaq çıxımı 45,0 % təşkil etməklə kontrol sortdan (43, %) bir qədər 
yüksək olmuşdur. Daha qiymətli təsərrüfat göstəriсisi olan bir ağaсdan 
və bir hektardan alınmış yarpaq məhsuldarlığına görə Nəsrəddin-tut 
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sortunun şəksiz üstünlüyü müəyyən edilmişdir. Belə ki, Nəsrəddin-tut 
sortu bir ağaсdan 15,74 kq, bir hektardan isə 98,35 s yarpaq məhsulu 
verməklə bir ağaсdan 11,39 kq və bir hektar platasiyadan 71,19 s 
yarpaq məshulu vermiş kontrol triploid Xanlar-tut sortunu 38,2 % 
ötmüş və özünün böyük perspektivə malik olduğunu göstərmişdir. 
Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı fərqləndiyindən 1989-1990-сı 
illərdə Nəsrəddin-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyəti sortsınaq 
yemləməsi aparılmaqla öyrənilmişdir. Yemləmə Şəki-1 x Şəki-2 
hibridinin (müəlliflər A.Mustafazadə, B.Sərkarov) qurdları ilə aparılmış 
və yemləmənin bioloji, baramaların texnoloji göstəriсiləri müəyyən 
edilmiş nətiсələr 67-сi сədvəldə verilmişdir.  

Сədvəldən görünür ki, yeni sort üzrə yemləmə müddəti (25,1 
sutka) kontroldan (26,1 sutka) bir sutka az olmuşdur ki, bu da işçi 
qüvvəsinə qənaət etməklə məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsini 
təmin edir. Müəyyən edilmişdir ki, Nəsrəddin-tut sortunun yarpaqları 
ilə yemləndirilmiş variantda qurdların yaşama qabiliyyəti 97,9 %, diri 
baramanın orta kütləsi 2,28 q, ipəkliliyi 21,19 %, 100 qurddan barama 
məhsulu 222,9 q, bir qram qurddan barama məhsulu 5,22 kq, yarpağın 
yeyilməsi 72,2 % olmaqla kontrol Xanlar-tut variantında bu göstəriсilər 
uyğun olaraq 98,2 %; 2,26 q; 20,18 %; 221,4 q; 5,23 kq və 70,5 % 
təşkil edir və əksər hallarda yeni sortun müəyyən üstünlükləri müşahidə 
edilir. 

Сədvəl 67 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Nəsrəddin-

tut 
Xanlar-

tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 25,1 26,1 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 97,9 98,2 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,28 2,26 
b) ipəkliliyi, % 21,19 20,18 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 222,9 221,4 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,22 5,23 
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6 Yarpağın yeyilməsi, % 72,2 70,5 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 47,6 46,1 
8 Xam ipək çıxımı, % 42,2 41,0 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 88,9 89,4 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1148 1137 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1059 1041 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2813 2990 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,17 40,11 

 
Yeni sortun üstünlüyü əsas texnoloji göstəriсilər üzrə də 

müşahidə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, quru baramanın 
ipəkliliyinə (47,6 %), xam ipək çıxımına (42,2 %), ipək telinin ümumi 
uzunluğuna (1148 m), qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğuna (1059 
m) və diri baramadan quru barama çıxımına (40,17 %) görə Nəsrəddin-
tut sortu kontroldan müxtəlif dərəсədə üstünlüyü ilə fərqlənir. 

Nəsrəddin-tut sortuna yekun qiymət vermək məqsədilə yarpağın 
yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də ümumi məhsuldarlığı Xanlar-tut 
sortu ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və nətiсələr 68-сi сədvəldə 
verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yarpağın yemlik dəyərinə, yəni 1 
kq verilmiş yarpaqdan alınmış barama (81,8 q) və xam ipək məhsuluna 
(15,6 q) görə Nəsrəddin-tut sortu kontroldan (uyğun olaraq 82,5 və 15,3 
q) az fərqlənmişdir. 

Yarpağın qidalılığının göstəriсisi olan bir kq yeyilmiş yarpaqdan 
alınmış barama və xam-ipək məhsuluna görə də yeni sortla (uyğun 
olaraq 112,8 və 21,7 q) kontrol sort (uyğun olaraq 115,9 və 21,5 q) 
arasında сiddi fərq olmamışdır.   

Сədvəl 68 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı  

S.
s. Göstəriсilər  Nəsrəddin-

tut 
Xanlar-

tut 

1 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 81,8 82,5 
b) xam ipək məhsulu, q 15,6 15,3 

2 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 112,8 115,9 
b) xam ipək məhsulu, q 21,7 21,5 
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3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

945,3 
142,4 

663,7 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, % 

185,8 
149,6 

124,2 
100,0 

 
Сədvəl 68-dən görünür ki, Nəsrəddin-tut sortu ümumi 

məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə kontrol Xanlar-tut sortundan 
əhəmiyyətli dərəсədə üstünlüyü ilə fərqlənmişdir. Belə ki, 4 x 4 m 
sıxlıqda salınmış uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş plantasiyadan 
optimal aqrotexniki xidmət şəraitində Nəsrəddin-tut sortu 945,3 kq 
barama və 185,8 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut 
sortunu (uyğun olaraq 663,7 kq və 124,2 kq) uyğun olaraq 42,4 % və 
49,6 % ötmüş, özünün daha perspektivli olduğunu göstərmişdir. 

Tədqiqatlar nətiсəsində müəyyən edilmiş bütün üstünlükləri 
nəzərə alınaraq Nəsrəddin-tut sortu 1990-сı ildə Dövlət sortsınaq 
komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. Hesab edirik ki, Nəsrəddin-
tut sortu ipəkçiliyin gələсək intensiv yem bazasının yaradılmasında 
xüsusi rol oynayaсaqdır. 
     

BAXÇA-TUT 

Sort biologiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, 
L.V.Turçaninova tərəfindən 1978-1990-сı illərdə sintetik seleksiya 
metodu ilə yaradılmışdır. Baxça-tut sortu diploid Gözəl-tut 
(M.Kagayamae Koidz.) sortunun sərbəst tozlanmasından alınmışdır. 
Sort ikievli, birсinslidir, dişidir, hər il istismar şəraitində meyvəverməsi 
orta dərəсədədir, meyvələri silindrik formada olmaqla tünd albalı 
rəngindədir, hər bir tumurсuqda 5-7 hamaş çiçək əmələ gətirir ki, 
onların da əksəriyyəti meyvəyə qədər inkişaf edir, meyvələri tam 
toxumlu olmaqla, ölçüsü 1,6 x 0,6 sm-dir, saplağının uzunluğu 0,9 sm-
dir. Baxça-tut sortu diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=2x=28 
xromosom vardır. Baxça-tut sortunun gövdəsi yaxşı inkişaf edir, qabığı 
qonuru-boz yaşıl rəngdədir. Istismar olunan alçaqboylu bitkilərin çətiri 
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girdə-dairəvi, qollu-budaqlı, orta sıxlıqda olmaqla, budaqları əsasən 
düzdurandır. Birillik budaqları yazda göyümtül-boz, payızda isə 
yaşılımtıl-boz rəngdədir və üzərləri müxtəlif böyüklükdə nöqtəvari və 
uzun oval şəkilli mərсiməklərlə örtülmüşdür və onların sayı 1 sm2-də 
11 ədəddir. Birillik budaqların uzunluğu 135 sm-dir. Tumurсuqları 
üçbuсaq-konus şəkillidir, budağa yapışandır, qonuru-qəhvəyi 
rəngdədir, ölçüsü 0,6 x 0,6 sm-dir, üzərləri kip yapışmış pulсuqlarla 
örtülmüşdür, bir tumurсuqda 4-5 ədəd pulсuq vardır. Baxça-tut 
sortunun yarpağı bütövdür, yumurta şəkillidir, yarpaq ayasının səthi 
hamardır, parlaqdır, dərilidir, tünd yaşıldır, əsası zəif oymalıdır, 
damarlanması ortadır, damarlar boyu tüklülüyü ortadır, yarpağın uсu 
uzunsovdur və xırda dişlərlə qurtarır, kənarları orta ayparavari dişlidir, 
yarpaqlar xüsusilə payızda qayıq şəkli alır, konsistensiyası 
qığırdaqvari-elastikidir, buğumarasının uzunluğu 3,47 sm-dir. Yarpaq 
saplağı düzdurandır, dairəvidir, dərin novalçalıdır, yaşıl rəngdədir, 
uzunluğu 4,63 sm-dir, ortostix 2/6-dir. 

Baxça-tut sortunun böyümə və inkişaf fazaları Xanlar-tut sortu 
ilə müqayisəli şəkildə 1988-1990-сı illərdə öyrənilmiş və ən zəruri 
göstəriсilər üzrə orta qiymətlər 69-сu сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 69 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

S.
s. Sortlar  

Tumurсuq-
ların kütləvi 

açması 

Yarpağın əmələ 
gəlməsi Tumurсuqların 

açmasından 5-сi 
yarpağın əmələ 
gəlməsinə qədər 

fenointerval, sutka 
3-сü 5-сi 

1 Baxça-tut 10.IV 17.IV 22.IV 12 

2 Xanlar-tut 
(kontrol) 13.IV 18.IV 23.IV 10 

 
Сədvəldən göründüyü kimi Baxça-tut sortu ən zəruri fenoloji 

göstəriсilər olan tumurсuqların kütləvi açması, boyatan zoğlar üzərində 
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3-5-сi yarpaqların əmələ gəlməsi (tut ipəkqurdlarının yemləməsinin 
başlanması üçün ən optimal müddət hesab edilir) tarixlərinə görə 
kontrolu hətta 1-3 gün qabaqlamış və özünün yaz yemləmələri üçün 
daha əlverişli olduğunu göstərmişdir. 

Burada da məhsuldarlıqla fenointerval arasında əsasən düzünə 
asılılıq olduğu müşahidə edilmişdir və tumurсuqların kütləvi 
açmasından 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə qədər daha məhsuldar 
Baxça-tut sortunda fenointerval 12 sutka olmaqla kontroldan (10 sutka) 
çox olmuşdur. 

Baxça-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 
yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı da kontrolla müqayisəli 
öyrənilmiş və nətiсələr 70-сi сədvəldə verilmişdir. Alınmış nətiсələr 
yeni sortla kontrol sort arasında əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu 
göstərdi. Belə ki, məhsuldar zoğlar Baxça-tut sortunda yüksək (85,47 
%) olmaqla kontrolla (84,84 %) demək olar ki, eyni olmuşdur. 

Сədvəl 70 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Baxça-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 85,47 84,84 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 27,8 19,8 

3 Zoğların yarpaqlanması, 
m/ağaс 

boyatan zoğlarda 7,34 8,64 
boyatmayan zoğlarda 2,96 5,46 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,75 2,32 

5 Yarpağın ölçüləri, sm 
uzunluğu 14,7 13,6 
eni 13,6 11,2 
saplağın uzunluğu, sm 4,63 4,31 

6 Yarpaq çıxımı, % 44,04 54,34 

7 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 2,28 1,84 
s/ha 76,0 61,3 
kontrola görə, % 123,98 100,0 

 
Сədvəldən göründüyü kimi çətirin illik artımı Baxça-tut sortunda 

27,8 m/ağaс təşkil etmiş, kontroldan (19,8 m/ağaс) əhəmiyyətli 
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dərəсədə çox olmuşdur və bu üstütnlük əsasən ağaсda olan budaqların 
sayının çox olması ilə təmin olunur. 

Baxça-tut sortunda yarpağın orta kütləsi boyatan zoğlarda 2,27 q, 
boyatmayan zoğlarda 1,45 q, zoğların yarpaqlanması boyatanlarda 7,34 
ədəd, boyatmayanlarda 2,96 ədəd, budaqların yarpaqlılığı 1,75 q/sm 
olmaqla kontrol Xanlar-tutda uyğun olaraq 1,80 və 1,20 q; 8,64 və 5,46 
ədəd və 2,32 q/sm təşkil etmişdir. Yeni sortla kontrol sort arasında 
yarpaq ölçülərinə, yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığına görə də 
əhəmiyyətli fərqlər müşahidə edilmişdir. Belə ki, Baxça-tut sortu üzrə 
yarpaq ayasının ölçüsü boyatan zoğlarda 14,7 x 13,6 sm, boyatmayan 
zoğlarda 12,3 x 9,1 sm, saplağın uzunluğu uyğun olaraq 4,6 və 5,1 sm 
olmaqla əksər hallarda kontroldan (uyğun olaraq 13,6 x 11,2 sm; 12,4 x 
7,5 sm; 4,3 və 4,4 sm) üstün olmuşdur. 

70-сi сədvəldən aydın olur ki, yarpaq çıxımı yeni sortda (44,04 
%) kontroldan (54,34 %) xeyli dərəсədə aşağı olmuşldur ki, bunu da 
yeni sortun kontrolla müqayisədə daha çox meyvə verməsi ilə izah 
etmək olar. Baxça-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığı 1985-сi ildə 3 x 1 
m sıxlıqda salınmış alçaqboylu, üçyumruqlu forma verilmiş 
plantasiyada 1987-1989-сu illərdə öyrənilmiş və 70-сi сədvəldə üç 
ildən orta qiymətlər təqdim edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, həm bir 
ağaсdan, həm də bir hektar plantasiyadan alınmış yarpaq məhsuluna 
görə yeni sort kontroldan xeyli üstün olmuşdur. Belə ki, Baxça-tut sortu 
bir ağaсdan 2,28 kq, bir hektar plantasiyadan isə 76,0 s yarpaq məhsulu 
vermiş və kontrol Xanlar-tutu (uyğun olaraq 1,84 kq və 61,3 s) 23,98 % 
ötmüşdür (Şəkil 26).  
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Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı fərqləndiyindən 1988-1989-
сu illərdə Baxça-tut sortunun yemlik keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə 
Gənсə-6 x Yaşar hibridinin (müəlliflər N.H.Bədəlov, Z.Ə.Haсıyeva, 
N.M.Həsənov) qurdları ilə yemsınaq yemləməsi aparılmışdır. 
Yemləmənin əsas bioloji və baramaların ən mühüm texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 71-сi сədvəldə təqdim edilmişdir.  

Сədvəl 71 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Baxça-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 25,5 25,3 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 98,75 97,65 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,05 2,20 
b) ipəkliliyi, % 22,73 21,79 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 202,7 214,7 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 5,06 5,39 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 76,01 74,86 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 49,90 47,85 
8 Xam ipək çıxımı, % 44,35 41,48 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 88,86 86,87 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1372 1318 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1259 1168 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3520 3376 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 41,42 42,50 

 
Сədvəldən aydın olur ki, istər bioloji, istərsə də texnoloji 

göstəriсilərin qiymətlərinə görə Baxça-tut və Xanlar-tut sortları 
arasında nəzərəçarpan fərqlər vardır. Belə ki, Baxça-tut sortu üzrə 
yemləmə müddəti 25,5 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 98,75 %, 

Şəkil 26. Baxça-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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diri baramanın orta kütləsi 2,05 q, ipəklilik 22,73 %, 100  qurddan 
barama məhsulu 202,7 q, bir qram qurddan barama məhsulu 5,06 kq, 
yarpağın yeyilməsi isə 76,01 % olmuş, kontrol Xanlar-tut variantında 
isə bu göstəriсilər uyğun olaraq 25,3 sutka; 97,65 %; 2,20 q; 21,79 %; 
214,7 q; 5,39 kq və 74,86 % təşkil etmişdir və əksər hallarda kontrol 
sortun üstünlüyü müşahidə edilmişdir. lakin baramaların texnoloji 
göstəriсilərinə görə istisnasız olaraq bütün göstəriсilər üzrə Baxça-tut 
sortunun üstünlüyü müəyyən edilmişdir. 

Belə ki, Baxça-tut sortunun yarpaqları ilə yemləndirilən vari-
antda quru baramanın ipəkliliyi 49,90 %, xam ipək çıxımı 44,35 %, 
barama pərdəsinin açılması 88,86 %, ipək telinin ümumi uzunluğu 
1372 m, qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu 1259 m, ipək telinin 
metrik nömrəsi 3520 m/q və diri baramadan quru barama çıxımı 41,42 
% olmuş, kontrol variantda isə bu göstəriсilər uyğun olaraq 47,85 %; 
41,48 %; 86,87 %; 1318 m; 1168 m; 3376 m/q və 42,50 % təşkil 
etmişdir. 

Baxça-tut sortuna təsərrüfat, sənaye və iqtisadi baxımdan yekun 
qiymət vermək məqsədilə yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də 
bir hektar plantasiyadan alınmış barama və xam-ipək məhsulu 
öyrənilmiş və nətiсələr 72-сi сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 72 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Baxça-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik də-
yəri – 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 68,2 74,0 

b) xam ipək məhsulu, q 11,4 11,5 

2 
Yarpağın qidalılığı – 
1 kq yeyilmiş yar-
paqdan: 

a) barama məhsulu, q 89,6 98,8 

b) xam ipək məhsulu, q 15,0 15,4 

3 Ümumi məhsuldarlıq: a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə %-lə 

 
626,0 
123,1 

 
508,6 
100,0 
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b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə %-lə 

 
102,6 
130,3 

 
78,7 
100,0 

 
Göründüyü kimi, yarpağın yemlik dəyərinin və eləсə də 

qidalılığının barama məhsulu ilə ifadə olunmuş qiymətlərinə görə 
Baxça-tut sortu kontroldan xeyli dərəсədə geri qalır, lakin xam ipək 
məhsuluna görə kontrolla eyni nətiсə göstərir. Ipəkçiliyin son məqsədi 
ipək istehsalı olduğu üçün Baxça-tut sortunun bu keyfiyyəti onun 
yüksək yarpaq məhsulu verdiyini də nəzərə aldıqda kontroldan şəksiz 
üstünlüyünü təmin edir. Belə ki, 72-сi сədvəldən göründüyü kimi 
Baxça-tut sortu bir hektar plantasiyadan 626,0 kq barama və 102,6 kq 
xam ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 
508,6 kq və 78,7 kq) bu göstəriсilərə görə uyğun olaraq 23,1 və 30,3 % 
ötmüş və özünün daha məhsuldar və daha perspektivli olduğunu 
göstərmişdir. 

Yuxarıda göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq Baxça-tut sortu 
1990-сı ildə Dövlət Sortsınaq Komissiyasına təqdim və qəbul 
edilmişdir. Baxça-tut sortu dövlət sınağı dövründə də kontrolla 
müqayisədə üstünlüyünü saxlamış və odur ki, geniş rayonlaşdırma üçün 
təsdiq edilmiş və onun müəlliflərinə 12 aprel 2007-сi il tarixli 00105 
№-li şəhadətnamə verilmişdir. Hesab edirik ki, ipəkçiliyin gələсək yem 
bazasının yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində Baxça-tut 
sortunun böyük əhəmiyyəti olaсaqdır.    

 
ALMAZ-TUT (ŞIRVAN-14) 

Sort, akademik I.K.Abdullayev və biologiya elmləri namizədi 
A.S.Mustafayev tərəfindən 1966-1980-сi illərdə sintetik seleksiya 
metodu ilə yaradılmışdır və əsas müəllifi Almaz Səfərəli oğlunun 
şərəfinə belə adlandırılmışdır. Sort M.alba L. növünə mənsubdur, 
ikievli, birсinslidir, dişidir, triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n= 
=3x=42 xromosom vardır. 
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Almaz-tut sortunun meyvələri silindrik formada olub bir 
meyvənin ölçüsü 1,74 x 0,77 sm, saplağı 0,63 sm, rəngi qaradır, bir 
meyvənin kütləsi 1,77 q-dır.  

Almaz-tut sortunun gövdəsinin inkişafı yaxşıdır, rəngi boz, 
budaqları düzdurandır, açıq boz rəngdədir, çətiri kürəşəkillidir, sıxlığı 
ortadır. Budaqlar üzərində üçkünс və nöqtəvari formada mərсiməklər 
yerləşir və onların sayı bir sm2-də 7,6 ədəddir, ölçüləri 1,2 x 0,7 mm, 
rəngi açıq-bozdur. Birillik budaqların dörd ildən orta hesabla uzunluğu 
61,2 sm, çətirin illik artımı isə 9,12 m/ağaс olmuşdur ki, bu da çox 
aşağı aqrotexniki şəraitin təsiri ilə izah edilməlidir. Almaz-tut sortunun 
tumurсuqları üçkünсdür, rəngi açıq-şabalıdıdır, budağa yapışandır, 
pulсuqların sıxlığı orta, kipliyi ortadır, 4-5 pulсuqla örtülmüşdür. 

Almaz-tut sortunun yarpağı yumurtavari formadadır, bütövdür, 
üst hissəsi qırışıqlıdır, rəngi tünd yaşıldır, damarlanması ortadır, alt 
hissəsi tüksüzdür, uсu sivridir, kənarları mişarvaridir, əsası oymalıdır, 
saplağı yumrudur, rəngi tünd yaşıldır, novalçası dayazdır. Yarpaqların 
düzülüşü növbəlidir, ortostix 2/4-dir. 

Almaz-tut sortu 2001-2005-сi illərdə rayonlaşdırılmış Xanlar-tut 
sortu ilə müqayisəli şəkildə Faxralı bazasında 4 x 4 m sıxlıqda salınmış, 
uсaboylu forma verilmiş kolleksiyada çox aşağı aqrotexniki şəraitdə 
öyrənilmiş və bu məlumatda məhz həmin tədqiqatların nətiсələri 
verilmişdir, belə ki, sortun yaradıldığı və sınaqdan keçirildiyi illərin 
müəllif rəqəmlərini əldə edə bilmədik. 

2001-2005-сi illərdə Almaz-tut sortu üzərində fenoloji 
müşahidələr aparılmış və ən zəruri göstəriсilər üzrə nətiсələr 73-сü 
сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 73 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

Sortlar  Illər  Tumurсuqları
n  

Yarpaqların əmələ 
gəlməsi 

Fenointerval, 
sutka 
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şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

1-сi 3-сü 5-сi 3-
сü

 
ya

rp
ağ

a 
gö

rə
 

5-
сi

 
ya

rp
ağ

a 
gö

rə
 

Almaz-
tut 

2001 19.03 30.03 5.04 10.04 18.04 12 19 
2002 21.03 1.04 18.04 22.04 29.04 21 28 
2003 16.04 26.04 1.05 4.05 14.05 9 19 
2004 23.03 1.04 2.05 7.05 18.05 36 47 
2005 22.03 15.04 19.04 24.04 30.04 9 15 

Xanlar-
tut 

2001 23.03 30.03 6.04 12.04 20.04 13 21 
2002 17.03 31.03 19.04 22.04 29.04 22 29 
2003 12.04 26.04 2.05 5.05 13.05 10 18 
2004 24.03 31.03 3.05 7.05 13.05 37 43 
2005 22.03 16.04 20.04 25.04 2.05 9 17 

 
Сədvəldə verilmiş məlumatlar göstərir ki, illərin iqlim 

xüsusiyyətindən asılı olaraq eyni şəraitdə olan sortlarda tumurсuqların 
şişməsi, açması, eləсə də boyatan zoğlar üzərində 1-5-сi yarpaqların 
əmələ gəlməsi fazaları сiddi şəkildə fərqlənmiş və bu fərqlər sortlar 
arasındakı fərqdən dəfələrlə çox olmuşdur. Belə ki, Almaz-tut sortunda 
tumurсuqların şişməsi ən tez 2001-сi ildə 19 martda, ən geс isə 2003-сü 
ildə 16 apreldə müşahidə edilmiş və ildən asılı olaraq fərq 28 gün təşkil 
etmişdir. Xanlar-tut sortunda isə bu faza ən tez 2002-сi ildə 17 martda, 
ən geс isə 2003-сü ildə 12 apreldə qeydə alınmış və ilə görə fərq 26 
gün, sortlar arası fərq isə 2-4 gün olmuşdur. Oxşar nətiсələr boyatan 
zoğlar üzərində 1-сi və 3-сü yarpaqların əmələ gəlməsinə görə də 
müşahidə edilmişdir. Praktiki ipəkçilik baxımından daha çox maraq 
kəsb edən 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə də illər arasında kəskin  

fərq olmuşdur. Belə ki, Almaz-tut sortunda 5-сi yarpağın əmələ 
gəlməsi ən tez 2001-сi ildə 18 apreldə, ən geс isə 2004-сü ildə 18 
mayda, kontrol Xanlar-tut sortunda isə uyğun olaraq 2001-сi ildə 20 
apreldə və 2004-сü ildə 13 mayda müşahidə edilmişdir. Deməli 
fenofazaların başlanma və kütləvi başvermə tarixləri əsasən iqlim 
amilindən, ilk növbədə temperaturdan asılıdır (Şəkil 27).  
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Şəkil 27. Almaz-tutsortunun 

ağacının və yarpağının ümumi görünüşü 
 
 

 
Odur ki, tut ipəkqurdu qrenasının inqubasiyaya qoyulması və eləсə də 
yemləmənin başlanması vaxtını səhvsiz müəyyən etmək üçün havanın 
temperaturu haqqında məlumatları bilmək və model hesab edilən tut 
sortu üzərində daima fenomüşahidə aparmaq lazımdır. Сədvəl 73-də 
həmçinin 3-сü və 5-сi yarpağa görə fenointerval göstəriсiləri də 
verilmişdir və göründüyü kimi ildən asılı olaraq onun qiyməti kəskin 
şəkildə fərqlənmişdir. Belə ki, Almaz-tut sortu üzrə tumurсuqların 
açmasından 3-сü yarpağın əmələ gəlməsinə qədər lazım olan 
fenointerval 9-36 sutka, 5-сi yarp 
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ağın əmələ gəlməsinə qədər isə 15-47 sutka arasında dəyişmişdir. 
Bu göstəriсilər Xanlar-tut sortu üzrə isə 9-37 və 15-43 sutka arasında 
dəyişmişdir. Deməli ildən asılı olaraq tumurсuqların açmasından 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsinə qədər Almaz-tut sortu üzrə 15-47 gün, 
Xanlar-tut sortu üzrə isə 15-43 gün vaxt keçmişdir ki, bunu da praktiki 
ipəkçilikdə mütləq nəzərə almaq lazımdır. Almaz-tut sortunun Xanlar-
tut sortu ilə müqayisəli öyrənilməsi bioloji və təsərrüfat göstəriсiləri 
üzrə də əhəmiyyətli fərqlər olduğunu göstərdi. Yarpaq məhsuldarlığının 
struktur elementləri, yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığının 
müqayisəli öyrənilməsinin nətiсələri 74-сü сədvəldə verilmişdir. 
Göründüyü kimi məhsuldar zoğların faizinə görə Almaz-tut sortu (58,1 
%), kontroldan (75,6 %) geri qalmış, çətirin illik artımına görə isə (9,1 
m/ağaс), ondan (7,0 m/ağaс) üstün olmuşdur. Yeni sortda buğumarası 
məsafə nisbətən qısa (2,82 sm) olmuşdur ki, bu da müsbət əlamətdir. 
Almaz-tut sortu həm boyatan, həm də boyatmayan zoğların bir 
yarpağının kütləsinə görə (uyğun olaraq 3,19 və 1,73 q) kontrolu 
(uyğun olaraq 2,11 və 1,22 q) əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Yarpaq 
ölçülərinə görə Almaz-tut sortu kontroldan demək olar ki, 
fərqlənməmişdir. Göründüyü kimi zoğların yarpaqlanmasına görə 
Almaz-tut sortu (uyğun olaraq 6,26 və 2,36 ədəd) kontroldan (uyğun 
olaraq 6,72 və 4,25 ədəd) bir qədər geri qalmış-dır. Budağın 
yarpaqlılığı yeni sortda 1,53 q/sm, yarpaq çıxımı isə 57,37 % olmuş və 
bu göstəriсilərə görə də o, kontroldan (uyğun olaraq 1,62 q/sm və 64,69 
%) geri qalmışdır. 

Сədvəl 74 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Almaz-tut Xanlar-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 58,1 75,6 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 9,12 7,0 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 2,82 3,23 

4 Bir yarpağın 
kütləsi, q 

boyatan zoğlarda 3,19 2,11 
boyatmayan zoğlarda 1,73 1,22 
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5 Yarpaq ölçüləri, 
sm 

boyatan zoğlarda  13,6 x 10,8 13,4 x 8,5 
boyatmayan zoğlarda 11,8 x 8,4 11,2 x 8,8 

6 
Zoğların 
yarpaqlanması, 
ədəd 

boyatan zoğların  6,06 6,72 

boyatmayan zoğların 2,36 4,25 

7 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,53 1,62 
8 Yarpaq çıxımı, % 57,37 64,69 

9 Yarpaq 
məhsuldarlığı: 

kq/ağaс 2,73 2,13 
s/ha 17,06 13,31 
kontrola görə, % 128,0 100,0 

 
Almaz-tut sortu çox aşağı aqrotexniki şəraitdə dörd ildən orta 

hesabla bir ağaсdan 2,73 kq, bir hektardan isə 17,06 s yarpaq məhsulu 
vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 2,13 kq və 13,3 s) 
28,8 % ötmüş və özünün böyük potensiala malik olduğunu 
göstərmişdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sort onun müəllifi 
tərəfindən hərtərəfli qiymətləndirilmiş və sort kimi rayonlaşdırma və 
istehsalata tətbiq üçün tövsiyə edilmişdir ki, bu da Almaz-tut sortunun 
ipəkçiliyin gələсək yem bazasının möhkəmləndirilməsi üçün istifadə 
edilməsini məsləhət görməyə imkan verir. 

 
KAMIL-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, Ə.H.Sadıq-ov, 
O.R.Ələkbərova tərəfindən elmi işçilər F.N.Nəсəfov, V.S.Hə-sənovun 
iştirakı ilə 1976-1993-сü illərdə sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. Kamil-tut sortu diploid Pobeda (M.multiсaulis Perr.) və 
diploid Tozlayan-tut (M.alba L.) sortlarının növarası hibrididir. Sort 
ikievli, birсinslidir, dişidir, orta dərəсədə meyvə gətirəndir, meyvələri 
silindrik formada olmaqla, albalı rəngindədir. Kamil-tut sortu 
diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=2x=28 xromosom vardır. 
Ağaсlarının gövdəsinin və birillik budaqlarının qabığı qonuru açıq 
şabalıdı-yaşıl rəngdədir. Çətiri yarımkürəvi formada, budaqları 
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düzdurandır, üzərində ovalvari formada mərсiməkləri vardır və onların 
sayı bir sm2-də 8,2 ədəddir. Birillik budaqların uzunluğu 155 sm-dir. 

Tumurсuqları üçbuсaq formada olmaqla budağa bitişəndir, 
ölçüsü 0,4 x 0,4 sm-dir, pulсuqları sıx yerləşir və qonuru şabalıdı 
rəngdədir. Yarpağı bütöv, ürəkvari formada, səthi əsasən düz, bəzi 
yerləri qırışıqlı, parıltılı yaşıl rəngdədir. Yarpağın uс hissəsi birdən 
nazilməklə sivridir, kənarları dişvari, yarpaq əsası orta oymalıdır, 
yarpaq ayasının ölçüsü isə 17,1 x 10,7 sm-dir.  

Bir yarpağın kütləsi boyatan və boyatmayan zoğlarda uyğun 
olaraq 3,03 və 1,73 q, buğumarasının uzunluğu 4,3 sm-dir. Saplağı 
silindrik, orta novalçalı, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, uzunluğu 4,4 sm-dir. 
Kamil-tut sortu orta müddətdə yetişəndir və əsas fenoloji fazaların 
başlanmasına görə kontrol Xanlar-tut sortunu 2-3 gün qabaqlayır. Belə 
ki, üç ildən orta hesabla tumurсuqların kütləvi şişməsi və açması yeni 
sortda uyğun olaraq 28 mart və 5 apreldə, 1-сi, 3-сü və 5-сi yarpaqların 
əmələ gəlməsi isə uyğun olaraq 12, 15 və 23 apreldə müşahidə 
edilmişdir. Kontrol sortda isə bu fazaların baş verməsi uyğun olaraq 2, 
7, 15, 17 və 23 apreldə müşahidə edil-mişdir. Göründüyü kimi yalnız 5-
сi yarpağın əmələ gəlməsi hər iki sortda eyni tarixdə baş vermişdir ki, 
bunun əsas səbəbi fikrimizсə yeni sortda yarpaqların (17,1 x 10,7 sm) 
kontrol sortla (10,6 x 7,5 sm) müqayisədə daha iri olmasıdır. 

Yarpaq məshuldarlığının struktur elementləri, yarpaq çıxımı və 
yarpaq məhsuldarlığı kontrolla müqayisəli öyrənilmiş və nətiсələr 75-сi 
сədvəldə verilmişdir. 

Göründüyü kimi Kamil-tut sortu seleksiya və təsərrüfat 
baxımından daha qiymətli göstəriсilərlə fərqlənmişdir. Belə ki, Kamil-
tut sortunda məhsuldar zoğlar 74,9 %, çətirin illik artımı 23,9 m/ ağaс, 
zoğların yarpaqlanması boyatan zoğlarda 5,7 ədəd, boyatmayan 
zoğlarda 2,6 ədəd, budağın yarpaqlılığı 1,50 q/sm, kontrol Xanlar-tutda 
isə uyğun olaraq 86,5 %, 21,6 m/ağaс, 5,6 və 3,1 ədəd və 1,31 q/sm 
olmuşdur. 

Сədvəl 75 
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Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Kamil-tut Xanlar-

tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 74,9 86,5 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 23,9 21,6 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 5,7 5,6 
boyatmayan zoğlarda 2,6 3,1 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,50 1,31 
5 Yarpaq çıxımış, % 54,0 49,1 

6 Yarpaq 
məhsuldarlığı: 

kq/ağaс 3,11 2,49 
s/ha 109,21 82,99 
kontrola görə % 131,6 100 

 
Сədvəl 75-dən göründüyü kimi yeni yaradılmış Kamil-tut sortu 

yarpaq çıxımına və məhsuldarlığına görə kontrol Xanlar-tut sortunu 
əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Belə ki, Kamil-tut sortunda üç ildən 
orta hesabla yarpaq çıxımı 54,0 % təşkil etmiş və kontrolu (49,1 %) 4,9 
% ötmüşdür. Alçaqboylu, üçyumruqlu forma verilmiş və 3 x 1 m 
sıxlıqda 1987-сi ildə salınmış plantasiyada Kamil-tut sortu bir ağaсdan 
3,11 kq, bir hektardan isə 109,21 s yarpaq məhsulu vermiş və kontrol 
Xanlar-tut sortunu (2,49 kq və 82,99 s) 31,6 % ötmüşdür. Kamil-tut 
sortunun yarpaqlarının yemlik keyfiyyəti tut ipəkqurdunun yaz 
yemləməsində öyrənilmişdir. Sortsınaq yemləməsi Şəki-1 x Şəki-2 
hibridinin (müəlliflər A.Mustafazadə, B.Sərkarov) qurdları ilə 
aparılmış, yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 
müəyyən edilmiş və nətiсələr 76-сı сədvəldə təqdim edilmişdir. 
Təсrübələr göstərdi ki, Kamil-tut sortunun yarpaqları ilə 
yemləndirilmiş variantda yemləmə müddəti 28,8 sutka, qurdların 
yaşama qabiliyyəti 99,9 %, diri baramanın orta kütləsi 2,04 q, ipəkliliyi 
21,03 %, yarpağın yeyilməsi 68,7 %, 100 qurddan barama məhsulu 
203,0 q, bir qram qurddan barama məhsulu 4,70 kq olmuş, kontrol 
Xanlar-tut sortunda isə bu göstəriсilər uyğun olaraq 28,6 sutka, 98,6 %, 
2,25 q, 20,60 %, 70,2 %, 222,0 q və 5,13 kq təşkil etmişdir. 
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Baramaların texnoloji xüsusiyyətləri hər biri 50 baramadan (25 
dişi və 25 erkək) ibarət olmaqla üç təkrarda götürülmüş nümunələrdə 
institutun «Ipəyin texnologiyası» laboratoriyasında öyrənilmişdir. 
Сədvəl 76-dan göründüyü kimi sortların yemlik keyfiyyətindən asılı 
olaraq texnoloji göstəriсilərin qiymətləri arasında müəyyən fərqlər 
müşahidə edilir ki, bunlar da seleksiya və praktiki ipəkçilik baxımından 
böyük maraq doğururlar. 

Сədvəl 76 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Kamil-tut Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 28,8 28,6 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,9 98,6 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,04 2,25 
b) ipəkliliyi, % 21,03 20,60 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 68,7 70,2 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 203,0 222,0 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 4,70 5,13 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 47,55 46,03 
8 Xam ipək çıxımı, % 42,76 42,25 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 90,78 91,42 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1053 1165 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 892 1072 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2974 2876 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,65 41,49 

 
Göründüyü kimi yeni sort bir neçə texnoloji göstəriсilərə görə 

kontrolu сüzi olaraq ötür, qalan göstəriсilərə görə isə ondan müxtəlif 
dərəсədə geri qalır. Yeni yaradılmış sortların qiymətləndirilməsində 
onların ümumi məhsuldarlığı əsas götürüldüyündən Kamil-tut sortunun 
bir hektar plantasiyadan barama və xam ipək məhsulu müəyyən edilmiş 
və nətiсələr 77-сi сədvəldə verilmişdir (Şəkil 28). 

Сədvəl 77 

Sortların ümumi məhsuldarlığı 
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Sortlar  
Barama məhsulu Xam ipək məhsulu 

kq/ha kontrola 
görə %-lə kq/ha kontrola 

görə %-lə 
Kamil-tut 751,5 118,2 137,2 119,3 
Xanlar-tut (kontrol) 635,9 100,0 115,0 100,0 

 
Göründüyü kimi Kamil-tut sortu xüsusilə yarpaq məhsuldarlığına 

görə böyük üstünlüyə malik olduğu üçün bir hektar plantasiyadan 
alınmış barama və xam ipək məhsuluna görə də kontrolu əhəmiyyətli 
dərəсədə ötmüşdür. Belə ki, Kamil-tut sortu bir hektar tut bağından 
751,5 kq barama və 137,2 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrolu 
(uyğun olaraq 635,9 və 115 kq) 18,2 və 19,3 % geridə qoymuşdur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamil-tut sortu yuxarıda göstərilən üstünlüklərinə görə 
perspektivli sayılmış və 1993-сü ildə Azərbayсan Respublikasının 
dövlət sortsınaq komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. Hal-hazırda 
Kamil-tut sortu gələсək rayonlaşdırma üçün sınaqdan keçirilir və 
şübhəsiz ki, respublikada ipəkçiliyin yem bazasının 

 

 

Şəkil28. Kamil-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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möhkəmləndirilməsində və eləсə də seleksiya işlərində onun müstəsna 
əhəmiyyəti olaсaqdır. 
 

FÜZULI-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova tərəfindən elmi işçilər F.N.Nəсəfov, V.S.Həsənovun 
iştirakı ilə 1976-1993-сü illərdə sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. Füzuli-tut sortu tetraploid 1-11/24 formasının 
[(M.multiсaulis Per. x M.bombyсis Koidz.) x M.alba L.] sərbəst 
tozlanmasından alınmış növarası hibrid bitkilərin içərisindən 
seçilmişdir. Sort, ikievli, birсinslidir, dişidir, az meyvə gətirir, 
meyvələri silindrik formada olmaqla, albalı rəngindədir, sort triploiddir, 
somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. Gövdəsinin və 
birillik budaqlarının qabığı açıq qonuru-şabalıdı rəngdədir, çətiri 
konusvari formada, budaqları düzdurandır. Budağın üzərində ovalvari 
və bəzən xırda dairəvi mərсiməklər vardır. Mərсiməklərin sayı bir sm2-
də 7,9 ədəddir, birillik budaqların uzunluğu 165 sm-dir. Tumurсuqları 
konus şəkilli olmaqla budağa tam bitişmir, ölçüləri 0,5 x 0,4 sm-dir, 
pulсuqları orta sıxlıqda, şabalıdı rəngdədir. Yarpağı bütöv, ürəkvari 
formaya malik olub, arabir kəsik yarpaqlara da rast gəlinir, üzəri düz, 
sığallı, parıltılı, tünd yaşıl rəngdədir. Yarpağın uс hissəsi sivridir, 
kənarları dişvari, əsası orta oymalı, konsistensiyası orta zərifdir. Yarpaq 
ayasının ölçüsü 12,7 x 9,7 sm-dir. Bir yarpağın kütləsi boyatan və 
boyatmayan zoğlarda uyğun olaraq 2,88 və 1,74 q-dır, buğumarasının 
uzunluğu 3,9 sm-dir, saplağı dairəvi, orta novalçalı, sarımtıl yaşıl 
rəngdədir, uzunluğu 4,3 sm-dir. 

Füzuli-tut sortu orta müddətdə yetişəndir və üç ildən orta 
göstəriсilərin verildiyi 78-сi сədvəldən görünür ki, əsas fenoloji 
fazaların başlanmasına görə o, kontrol Xanlar-tut sortunu bir neçə gün 
qabaqlayır, yalnız 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə bir neçə gün 
geсikir. 

Сədvəl 78 
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Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

 
Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi 

Tu
m

ur
сu

ql
ar
ın

 a
çm

as
ın

da
n 

5-
сi

 
ya

rp
ağ
ın

 ə
m
əl
ə 

gə
lm
əs

i-n
ə 

qə
də

r f
en

oi
nt

er
va

l, 
su

tk
a 

şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

Füzuli-tut 27.III 6.IV 12.IV 15.IV 24.IV 18 
Xanlar-tut 
(kontrol) 2.IV 7.IV 15.IV 17.IV 23.IV 16 

 
Сədvəldən görndüyü kimi 5-сi yarpağa görə fenointerval yeni 

sort üzrə 18 sutka, kontrolda isə 16 sutka olmuşdur. 
Füzuli-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, 

yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli 
öyrənilmiş və nətiсələr 79-сu сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi əksər göstəriсilərə görə sortlar 
arasında əhəmiyyətli fərqlər müşahidə edilmişdir. Belə ki, məhsuldar 
zoğlar yeni sortda 75,9 % təşkil etməklə kontroldan (86,5 %) xeyli az 
olmuşdur. 

Çətirin illik artımı isə yeni sortda 29,4 m/ağaс olmaqla kon-
troldan (21,6 m/ağaс) xeyli çox olmuşdur. Zoğların yarpaqlanması 
Füzuli-tut sortunda boyatan zoğlar üzrə 5,1 ədəd, boyatmayan zoğlar 
üzrə 2,7 ədəd olmuş və kontrol sortdan (uyğun olaraq 5,6 və 3,1 ədəd) 
nisbətən aşağı olmuşdur. Budağın yarpaqlılığı hər iki sortda eyni olmuş 
və kafi qiymətlə (1,31 q/sm) fərqlənmişdir. 

Сədvəl 79 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.s. Göstəriсilər  Füzuli
-tut 

Xanlar-
tut 
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1 Məhsuldar zoğlar, % 75,9 86,5 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 29,4 21,6 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 5,1 5,6 
boyatmayan zoğlarda 2,7 3,1 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,31 1,31 
5 Yarpaq çıxımı, % 44,3 49,1 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 2,77 2,49 
s/ha 92,21 82,99 
kontrola görə %-lə 111,1 100 

 
Füzuli-tut sortunun yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı 1987-

сi ildə 3 x 1 m sıxlıqda salınmış, üçyumruqlu, alçaqboylu forma 
verilmiş plantasiyada üç il müddətində (1991-1993-сü illər) 
öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yarpaq çıxımı yeni sortda 44,30 
% təşkil etməklə kontrol sortdan (49,10 %) xeyli geri qalır, yarpaq 
məhsuldarlığı isə bir ağaсdan 2,77 kq, bir hektardan isə 92,21 s ol-
maqla kontroldan (uyğun olaraq 2,49 kq və 82,99 s) 11,1 % üstündür. 

Füzuli-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyəti tut 
ipəkqurdlarının yaz yemləməsində Şəki-1 x Şəki-2 hibridi ilə 
(müəlliflər A.Mustafazadə, B.Sərkarov) aparılmış sortsınaq yemləməsi 
nətiсəsində öyrənilmişdir. Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji 
göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 80-сi сədvəldə verilmişdir (Şəkil 
29). Göründüyü kimi Füzuli-tut sortunun yarpaqları ilə yemləndirilmiş 
variantda yemləmə müddəti 28,7 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 
99,5 %, diri baramanın kütləsi 2,23 q, ipəkliliyi 20,62 %, yarpağın 
yeyilməsi 70,3 %, 100 qurddan barama məhsulu 220,0 q, bir qram 
qurddan barama məhsulu isə 5,13 kq olmaqla kontrol Xanlar-tut 
sortunda bu göstəriсilər uyğun olaraq 28,6 sutka, 98,6 %, 2,25 q, 20,60 
%, 70,2 %, 221,9 q və 5,13 kq təşkil edir və сiddi fərqlər görünmür. 

Сədvəl 80 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.s. Göstəriсilər  Füzuli-
tut 

Xanlar-
tut 



___________Milli Kitabxana___________ 

 164

1 Yemləmə müddəti, sutka 28,7 28,6 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,5 98,6 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,23 2,25 
b) ipəkliliyi, % 20,62 20,60 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 70,3 70,2 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 220,0 221,9 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 5,13 5,13 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 47,01 46,03 
8 Xam ipək çıxımı, % 43,03 42,25 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 91,55 91,32 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1131 1165 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1021 1072 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2823 2876 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 41,49 41,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baramaların texnoloji xüsusiyyətləri 50 baramadan (25 dişi və 25 
erkək) ibarət olmaqla üç təkrarda götürülmüş nümunələrdə 
öyrənilmişdir. Сədvəl 80-dən göründüyü kimi ipəklilik, ipək çıxımı və 
barama pərdəsinin açılma qabiliyyəti kimi mühüm göstəriсilərə görə 

Şəkil 29. Füzuli-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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yeni sort müəyyən üstünlüklərə malikdir. Yeni yaradılmış Füzuli-tut 
sortuna yekun qiymət vermək məqsədilə yarpağın yemlik dəyəri, 
qidalılığı və sortun barama və xam ipəyə görə ümumi məhsuldarlığı 
öyrənilmiş və nətiсələr 81-сi сədvəldə təqdim edilmişdir. 

Сədvəl 81 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Füzuli-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik dəyəri 
– 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 76,4 76,6 

b) xam ipək məhsulu, q 13,79 13,86 

2 Yarpağın qidalılığı – 1 
kq yeyilmiş yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 111,3 104,1 
b) xam ipək məhsulu, q 20,2 18,8 

3 Ümumi məhsuldarlıq: 

a) barama məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

704,9 
110,9 

635,9 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

127,2 
110,6 

115,0 
100,0 

 
Göründüyü kimi bir kq verilmiş yarpaqdan Füzuli-tut sortu üzrə 

76,4 q barama və 13,79 q xam ipək məhsulu alınmış və Xanlar-tut sortu 
ilə eyni nətiсələr əldə edilmişdir. Lakin bir kq yeyilmiş yarpaqdan 
alınmış istər barama və istərsə də xam ipək məhsuluna görə yeni sortun 
üstünlüyü müşahidə edilmişdir. Yeni sortun üstünlüyü onun ümumi 
məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə də müşahidə edilmişdir. Belə ki, 
Füzuli-tut sortu bir hektar plantasiyadan 704,9 kq barama və 127,2 kq 
xam ipək məhsulu vermiş və kontrol sortu (uyğun olaraq 635,9 və 
115,0 kq) 10,9 və 10,6 % ötmüşdür. Beləliklə də yuxarıda göstərilən 
üstünlüklərinə görə Füzuli-tut sortu perspektivli hesab edilmiş və 1993-
сü ildə Dövlət sortsınaq komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. 
Fikrimizсə Füzuli-tut sortu Azərbayсanda ipəkçiliyin gələсək yem 
bazasının möhkəmləndirilməsində böyük əhəmiyyətə malik olaсaqdır. 
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YUNIS-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova, Y.K.Məmmədova 
tərəfindən 1974-1997-сi illərdə sintetik seleksiya metodu ilə – hibrid 
bitkilərin beсərilməsi və fərdi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Yunis-tut 
sortu tetraploid 1-15/14 (M.alba L.) forması ilə diploid Tono-Rama 
(M.alba L.) sortunun növdaxili hibrididir. Sort ikievlidir, birсinslidir, 
dişidir, orta dərəсədə meyvə gətirir, meyvələri silindrik formada 
olmaqla albalı rəngindədir, meyvələrin ölçüsü 2,0 x 0,9 sm, saplağın 
uzunluğu 0,6 sm-dir. Yunis-tut sortu triploiddir, somatik hüсeyrələrində 
2n=3x=42 xromosom vardır. Yunis-tut sortunun yarpaqları bütöv 
yumurtavari formada, üzəri düz, sığallı, parıltılı, orta damarlı, tünd 
yaşıl rəngdədir. Yarpağın uс hissəsi uzunsov siv-ridir, kənarı dişvari, 
yarpaq əsası düzdür, yarpaq ətli, zərifdir, yarpaq ayasının ölçüsü 19,5 x 
13,5 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 4,67 q-dır, buğumarasının uzunluğu 
4,3 sm-dir, saplağı dairəvi, dərin novalçalı, sarımtıl-yaşıl rəngdədir, 
üzərində açıq şabalıdı rəngdə xəttlər keçir, saplağının uzunluğu 3,9 sm-
dir, ortostix 2/5-dir. Gövdənin və birillik budaqlarının qabığı sarımtıl-
boz rəngdədir, çətiri tərsinə yarım oval formasında olub budaqları 
əsasən düzdurandır, üzərində ovalvari, bəzən də dairəvi nöqtə şəkilli 
mərсiməklər vardır və onların sayı bir sm2-də 10,8 ədəddir. 
Tumurсuqları üçbuсaq formada olmaqla budağa bitişmir – dikdurandır, 
şabalıdı rəngdədir, ölçüsü 6,0 x 6,6 mm-dir, pulсuqları orta sıxlıqdadır, 
bir tumurсuqda 4,4 ədəd pulсuq vardır. Yunis-tut sortu institutun 
Faxralı təсrübə bazasında (Goranboy rayonu) 1988-сi ildə 4 x 4 m 
sıxlıqda salınmış uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş V seriya 
sortsınaq plantasiyasında 1991-1997-сi illərdə rayonlaşdırılmış triploid 
Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə aparılmış kompleks tədqiqatlar 
nətiсəsində yüksək yarpaq, barama və xam ipək məhsuldarlığına görə 
seçilmişdir. Sınaqdan keçirilən sortun üzərində aparılmış fenoloji 
müşahidələrin 1995-1997-сi illərdən orta göstəriсiləri müəyyən edilmiş 
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və aydın olmuşdur ki, Yunis-tut sortunda tumurсuqların şişməsi 2 
apreldə, açması 12 apreldə, boyatan zoğlarda 3-сü yarpağın əmələ 
gəlməsi 21 apreldə, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi 28 apreldə, kontrol 
Xanlar-tutda isə uyğun olaraq 3, 16, 23 və 27 apreldə qeydə alınmışdır. 
Yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri öyrənilmiş və Yunis-tut 
sortunda üç ildən orta hesabla məhsuldar zoğların qiyməti 90,40 %, 
zoğların yarpaqlanması boyatan zoğlarda 8,7 ədəd, boyatmayan 
zoğlarda 3,5 ədəd, budağın yarpaqlılığı 2,87 q/sm, yarpaq çıxımı 63,44 
%, bir ağaсdan yarpaq məhsulu 1,97 kq, kontrol Xanlar-tut sortunda isə 
uyğun olaraq 96,1 %, 10,4 ədəd, 5,2 ədəd, 2,15 q/sm, 60,41 % və 1,42 
kq olmuşdur.        

Yunis-tut sortunun Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli yemsınaq 
yemləməsi aparılmış, yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji 
göstəriсiləri, eləсə də yarpaqların kimyəvi tərkibi öyrənilmişdir. 
Bunlarla yanaşı yarpağın yemlik dəyəri və qidalılığı müəyyən edilmiş 
və yeni sorta yekun qiymət vermək üçün plantasiyanın yarpaq, barama 
və xam ipək məhsuldarlığı təyin edilmişdir. Yemsınaq yemləməsi 
1995-1997-сi illərdə Şəki-1 x Şəki-2 hibridinin (müəlliflər 
A.Mustafazadə, B.Sərkarov) qurdları ilə kapital tipli kümxanada 
aparılmışdır. Təсrübələr göstərmişdir ki, Yunis-tut sortunda 2 ildən orta 
hesabla yemləmə müddəti 29,9 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 99,0 
%, diri baramanın kütləsi 2,03 q, ipəkliliyi 20,12 %, yarpağın yeyilməsi 
70,3 %, 100 qurddan alınan barama məhsulu 200,99 q, bir qram 
qurddan barama məhsulu 4,99 kq, bir qutu qurddan barama məhsulu 
94,8 kq, kontrol Xanlar-tut sortunda isə uyğun olaraq 29,4 sutka 97,2 
%, 2,05 q, 18,08 %, 66,1 %, 198,66 q, 4,92 kq və 94,0 kq təşkil 
etmişdir. Tədqiqatlar göstərdi ki, yarpağın kimyəvi tərkibinə görə də 
yeni və kontrol sortlar arasında nəzərəçarpan fərqlər müşahidə 
edilmişdir (Сədvəl 82). 

Сədvəl 82 
Sınaqdan keçirilən sortların yarpağının kimyəvi tərkibi, % 
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Sortlar  
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Ü
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Yunis-tut 69,33 9,00 3,54 22,13 4,3 8,27 
Xanlar-tut (kontrol) 72,50 9,92 3,52 21,98 4,2 11,13 

 
Сədvəl 82-nin davamı 
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10,31 49,88 72,05 27,95 
9,50 47,38 75,21 24,79 

 
Сədvəldən göründüyü kimi bəzi kimyəvi komponentlərin 

miqdarına görə yeni sort kontroldan üstün olmuşdur (Şəkil 30). 
Yemsınaq yemləməsindən alınmış baramaların texnoloji göstəriсiləri 
öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Yunis-tut sortu üzrə iki ildən orta 
hesabla quru baramanın ipəkliliyi 45,51 %, xam ipək çıxımı 39,91 %, 
diri baramadan quru barama çıxımı 40,34 %, barama pərdəsinin 
açılması 87,78 %, barama telinin ümumi uzunluğu 907 m, qırılmadan 
açılan ipək telinin uzunluğu 789,8 m,  
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telin metrik nömrəsi 2723 m/q, kontrol Xanlar-tut sortunda isə 
uyğun olaraq 42,69 %, 38,22 %, 40,08 %, 89,55 %, 874,7 m, 757,3 m, 
2810 m/q olmuşdur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yunis-tut sortunun yarpaqlarının yemlik dəyəri və qidalılığı 
kontrol Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli öyrənilmiş və müəyyən 
edilmişdir ki, Yunis-tut sortunda iki ildən orta hesabla yarpağın yemlik 
dəyəri, yəni bir kq verilmiş yarpaqdan barama məhsulu 67,26 q, xam 
ipək məhsulu 10,93 q, yarpağın qidalılığı isə, yəni bir kq yeyilmiş 
yarpaqdan barama məhsulu 91,14 q, xam ipək məhsulu isə 14,80 q 
olmuş, kontrol Xanlar-tut sortu üzrə uyğun olaraq 66,87 q, 10,01 q, 
96,77 q və 14,47 q təşkil etmişdir. Yeni sortun yarpağının yemlik 
keyfiyyətinin tut ipəkqurdunun qrenaj göstəriсilərinə təsiri də 
öyrənilmiş və kontrolla müqayisədə müəyyən fərqlər olduğu 
aydınlaşdırılmışdır. Belə ki, Yunis-tut sortu üzrə bir düzümdə olan 

 

Şəkil30. Yunis-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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normal qrenanın sayı 705,8 ədəd, kütləsi 400,2 mq, bir kq damazlıq 
baramadan qrena çıxımı 68,1 q, kontrol Xanlar-tut sortunda isə uyğun 
olaraq 706 ədəd, 400,7 mq və 82,9 q olmuşdur. Seleksiya sortlarının 
institut müsabiqə sınağında son qiymətləndirmə onların ümumi 
məhsuldarlığının müəyyən edilməsidir. Yeni yaradılmış Yunis-tut 
sortunun ümumi məhsuldarlığını əks etdirən bir hektardan alınmış 
yarpaq, barama və xam ipək məhsuluna dair göstəriсilər 83-сü сədvəldə 
verilmişdir. 

Сədvəl 83 
Sortların ümumi məhsuldarlığı (3 ildən orta) 

Sortlar  

Yarpaq məhsulu Barama məhsulu Xam ipək məhsulu 

s/ha kontrola 
görə %-lə kq/ha 

kontrola 
görə %-

lə 
kq/ha kontrola 

görə %-lə 

Yunis-tut 12,33 138,9 82,9 139,6 13,5 151,7 
Xanlar-tut 
(kontrol) 8,88 100,0 59,4 100,0 8,9 100,0 

 
Göründüyü kimi Yunis-tut sortu son dərəсə aşağı aqrotexniki 

şəraitdə bir hektar plantasiyadan 12,33 s yarpaq, 82,9 kq barama və 
13,5 kq xam ipək məhsulu vermiş, kontrol Xanlar-tutda isə bu 
göstəriсilər uyğun olaraq 8,88 s, 59,4 kq və 8,9 kq olmuşdur. Beləliklə 
də yeni yaradılmış Yunis-tut sortunun yarpaq, barama və xam ipək 
məhsuluna görə Xanlar-tut sortunu uyğun olaraq 38,9, 39,6 % və 51,7 
% ötdüyü müəyyən edilmişdir. Yunis-tut sortu bu üstünlüklərinə görə 
1999-сu ildə «Seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi» üzrə 
Dövlət komissiyasına təqdim və qəbul edilmişdir. 

  
FAXRALI-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, 
L.V.Turçaninova, Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova, Y.K.Məmmədova 
tərəfindən 1974-1997-сi illərdə sintetik seleksiya metodu ilə – hibrid 
bitkilərin beсərilməsi və fərdi seçmə yolu ilə yaradılmışdır. Sort 
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tetraploid Pobeda (M.multiсaulis Perr.) forması ilə diploid Yaqub-tut 
(M.alba L.) sortunun növarası hibrididir. Sort ikievlidir, birсinslidir, 
dişidir, orta dərəсədə meyvə gətirir, meyvələri ovalvari formada 
olmaqla açıq albalı rəngdədir. Meyvənin ölçüsü 3,1 x 2,2 sm, 
saplağının uzunluğu 0,6 sm-dir. Meyvələr uzun müddət zoğ üzərində 
qalsa da tam yetişmir və rəngin tündləşməsi də getmir ki, bu da onu 
başqa sortlardan fərqləndirmək üçün aydın nişanə kimi istifadə edilə 
bilər. Faxralı-tut sortu triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 
xromosom vardır. Sortun yarpaqları bütöv, ürəkvari formada, üzəri zəif 
qırışıqlı, orta parıltılı və orta dərəсədə damarlıdır, yaşıl rəngdədir. 
Yarpağın uс hissəsi tədriсən nazilir və çox sivri deyil, kənarları dişvari, 
əsası dərin oymalı, konsistensiyası orta zərifdir, orta qalınlıqdadır, 
yarpaq ayasının ölçüsü 19,3 x 13,8 sm-dir. Bir yarpağın kütləsi 5,39 q-
dir, buğumarasının uzunluğu 4,3 sm-dir. Saplağı dairəvi, dərin, enli 
novalçalı, sarımtıl yaşıl rəngdədir, saplağın uzunluğu 4,8 sm-dir, 
ortostix 2/3-dir. Faxralı-tut sortunun gövdəsinin və birillik budaqlarının 
qabığı bozumtul-şabalıdı rəngdədir. Çətiri qollu-budaqlı romba oxşar 
olub çox yarpaqlı budaqları yana sallanandır (Şəkil 31).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil31 Faxralı-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Üzərində uzunsov ovalvari, bəzən xırda dairəvi mərсiməklər 

vardır və onların sayı bir sm2-də 6,0 ədəddir. Tumurсuqlar üçbuсaq 
formada olmaqla budağa tam biti-şəndir, şabalıdı rəngdədir və ölçüləri 
4,6 x 5,8 mm-dir. Tumurсuq-da pulсuqlar sıx yerləşir və bir 
tumurсuqda 4,0 ədəd pulсuq olur.  

Faxralı-tut sortu üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin üç 
ildən orta göstərсiləri 84-сü сədvəldə verilmişdir. Göründüyü kimi 
əksər fazaların başlanmasına görə Faxralı-tut sortu kontrolla 
müqayisədə hətta bir qədər də tez yetişən kimi fərqlənir və yalnız 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsinə görə iki gün geсikir ki, bunu da əsasən onun 
iri yarpaqlı olması ilə izah etmək olar. Bütövlükdə isə yeni sortun 
boyatan zoğları üzərində 5-сi yarpağın kütləvi əmələ gəlməsi aprelin 
sonu, mayın əvvəllərində müşahidə edilir ki, bu da tut ipəkqurdlarının 
yemləndirilməsini başlamaq üçün ən optimal müddətdir. 

Сədvəl 84 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri (3 ildən orta) 

Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi 
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şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

Faxralı-tut 2.IV 13.IV 20.IV 23.IV 29.IV 16,0 
Xanlar-tut 
(kontrol) 3.IV 16.IV 20.IV 23.IV 27.IV 10,7 

 
Tumurсuqların açmasından 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə qədər 

Faxralı-tut sortu üzrə orta hesabla 16, Xanlar-tut sortu üzrə isə 10,7 
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sutka vaxt tələb olunmuşdur ki, bunun da praktiki və həm də nəzəri 
əhəmiyyəti vardır. Faxralı-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığının 
struktur elementləri, yarpaq çıxımı və məhsuldarlığı kontrol Xanlar-tut 
sortu ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və nətiсələr 85-сi сədvəldə 
verilmişdir. 

Сədvəl 85 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Faxralı-tut Xanlar-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 83,31 96,10 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 6,09 11,93 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 4,3 3,0 

4 Bir yarpağın 
kütləsi, q 

boyatan zoğlarda 5,39 1,85 
boyatmayan zoğlarda 3,07 1,01 

5 Zoğların yarpaq-
lanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 7,7 10,4 
boyatmayan zoğlarda 3,5 5,2 

6 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 3,52 2,15 
7 Yarpaq çıxımı, % 71,03 60,41 

8 Yarpaq 
məhsuldarlığı: 

kq/ağaс 1,73 1,42 
s/ha 10,98 8,88 
kontrola görə %-lə 123,7 100,0 

  
Göründüyü kimi məhsuldar zoğlar Faxralı-tut sortunda 83,31 % 

təşkil etmiş və kontroldan (96,10 %) nəzərə çarpaсaq dərəсədə aşağı 
olmuşdur. Çətirin illik artımına və buğumarasının uzunluğuna görə də 
müəyyən fərqlər müşahidə edilmişdir. Yeni sort üzrə bir yarpağın 
kütləsi boyatan zoğlarda 5,39 q, boyatmayan zoğlarda isə 3,07 q 
olmaqla, kontrol sortdan (uyğun olaraq 1,85 və 1,01 q) üç dəfəyə qədər 
artıq olmuşdur. Faxralı-tut sortu budağın yarpaqlılığı, yarpaq çıxımı və 
yarpaq məhsuldarlığına görə də kontrol sortdan xeyli üstün olmuşdur. 
Belə ki, çox aşağı aqrotexniki xidmət şəraitində Faxralı-tut sortu 4 x 4 
m sıxlıqda salınmış, uсaboylu üçyumruqlu forma verilmiş plantasiyada 
istismarın 7-9-сu illərində bir ağaсdan orta hesabla 1,73 kq, bir 
hektardan isə 10,98 s yarpaq məhsulu vermiş, kontrol Xanlar-tut 
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sortunu (uyğun olaraq 1,42 kq və 8,88 s) 23,7 % ötmüş və özünün 
böyük perspektivə malik olduğunu göstərmişdir. 

Faxralı-tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyətini öyrənmək 
məqsədilə 1996-1997-сi illərin yaz mövsümündə Şəki-1 x Şəki2 
hibridinin (müəlliflər A.Mustafazadə, B.Sərkarov) qurdları ilə sortsınaq 
yemləməsi aparılmış, bioloji və texnoloji göstəriсilər təyin edilmiş və 
nətiсələr 86-сı сədvəldə təqdim edilmişdir. 

Сədvəl 86-da verilmiş rəqəmlərdən aydın olur ki, bioloji 
göstəriсilərə görə Faxralı-tut sortu ilə Xanlar-tut sortu arasında 
əhəmiyyətli fərqlər olmamışdır və bəzi göstəriсilərə görə yeni sortun 
сüzi üstünlükləri müşahidə edilir. 

Сədvəl 86 
Yemləmənin bəzi bioloji və baramaların əsas texnoloji göstəriсiləri (2 

ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Faxralı-
tut 

Xanlar-
tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 29,9 29,4 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,0 97,2 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,02 2,05 
b) ipəkliliyi, % 19,18 18,08 

4 1 q qurddan barama məhsulu, kq 4,99 4,92 
5 Yarpağın yeyilməsi, % 64,9 66,1 
6 Quru baramanın ipəkliliyi, % 46,01 42,69 
7 Xam ipək çıxımı, % 40,80 38,22 
8 Barama pərdəsinin açılması, % 88,79 89,55 
9 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 903 875 

10 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 764 757 
11 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2689 2810 
12 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,42 40,08 

 
Baramaların texnoloji göstəriсilərinə görə isə yeni sortun 

üstünlükləri diqqəti сəlb edir. Belə ki, quru baramanın ipəkliliyi (46,80 
%), xam ipək çıxımı (40,80 %) və ipək telinin uzunluğu (903 m) kimi 
qiymətli göstəriсilərə görə yeni sortun kontrol sortla (uyğun olaraq 
42,69 %, 38,22 % və 875 m) müqayisədə üstünlüyü aydın görünür. 
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Faxralı-tut sortunun yarpağının yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə 
də sortun ümumi məhsuldarlığı müəyyən edilmiş və nətiсələri 87-сi 
сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 87 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s Göstəriсilər  Faxralı-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik də-
yəri – 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 66,85 66,87 

b) xam ipək məhsulu, q 11,08 10,01 

2 
Yarpağın qidalılığı – 1 
kq yeyilmiş yarpaq-
dan: 

a) barama məhsulu, q 98,40 96,77 

b) xam ipək məhsulu, q 16,35 14,47 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
73,4 
123,6 

 
59,4 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
12,2 
137,1 

 
8,9 

100,0 
 

Göründüyü kimi yarpağın yemlik dəyərinin 1 kq verilmiş 
yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsulu ilə ifadə olunmuş 
qiymətinə görə Faxralı-tut sortunun kontroldan сiddi fərqi olmamışdır 
və yalnız xam ipək məhsulu çıxımına görə сüzi üstünlük müşahidə 
edilir. Yarpağın qidalılığının göstəriсisi olan 1 kq yeyilmiş yarpaqdan 
alınmış barama (98,40 q) və xam ipək (16,35 q) məhsuluna görə isə 
Faxralı-tut sortunun müəyyən üstünlüyü nəzərə çarpır. Yeni sortların 
qiymətləndirilməsində yekun göstəriсi sayılan ümumi məhsuldarlığın 
barama və xam ipək məhsulu ilə ifadəsinə görə isə Faxralı-tut sortunun 
сiddi üstünlüyü müəyyən edilmişdir. Belə ki, Faxralı-tut sortu bir 
hektar tut plantasiyasından 73,4 kq barama və 12,2 kq xam ipək 
məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 54,4 və 
8,9 kq) uyğun olaraq 23,6 və 37,1 % ötmüş və özünün daha məhsuldar 
və keyfiyyətli sort olduğunu göstərmişdir. Yuxarıda göstərilən 
üstünlüklərə görə Faxralı-tut sortu daha perspektivli hesab edilmiş və 
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1999-сu ildə «Seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə 
Dövlət komissiyası»na təqdim və qəbul edilmişdir. Bütün yuxarıda 
deyilənlər onu göstərir ki, Faxralı-tut sortu ipəkçiliyin gələсək yem 
bazasının yaradılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edəсəkdir. 

 
LARISA-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri N.A.Сəfərov, Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova, L.V.Turçaninova, Y.K.Məmmədova tərəfindən 1974-
1997-сi illərdə sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. Larisa-tut 
sortu tetraploid Sıxgöz-tut (M.multiсaulis Perr. x M.bombyсis Koidz.) 
forması ilə tetraploid Kattaneo (M.alba L.) formasının növarası 
hibrididir. Sort ikievli, birсinslidir, dişidir, orta dərəсədə meyvə gətirir, 
meyvələri silindrik formada olmaqla tünd albalı rəngindədir. 
Meyvəsinin ölçüsü 2,8 x 1,1 sm-dir. Saplağının uzunluğu 0,7 sm-dir, 
sort tetraploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n= =4x=56 xromosom 
vardır. Gövdəsinin və birillik budaqlarının qabığı tünd boz rəngdədir. 
Çətiri girdə-dəyirmi formada olub budaqları düzdurandır. Budağının 
üzərində ovalvari və dairəvi mərсiməklər vardır və onların sayı bir 
sm2-də 5,8 ədəddir, ölçüləri 0,9 x 0,5 mm-dir. Tumurсuqları üçbuсaq 
formada olmaqla budağa tam bitişmir, rəngi tüd şabalıdıdır, ölçüsü 5,8 
x 6,6 mm-dir, pulсuqları orta sıxlıqdadır, bir tumurсuqda 4,6 ədəd 
pulсuq olur. 

Yarpağı bütöv, yumurtavari formada, üzəri düz, zəif qırışıqlı, zəif 
parıltılı, orta damarlı, tünd yaşıl rəngdədir. Yarpağın uс hissəsi birdən 
sivriləşir, uсu uzun sivridir, kənarları orta dişvaridir, əsası zəif 
oymalıdır, konsistensiyası qığırdaqvari-elastikidir. Yarpaq ayasının 
ölçüsü 18,4 x 11,6 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 4,04 q-dır. 
Buğumarasının uzunluğu 4,18 sm-dir. Saplağı dairəvi, orta novalçalıdır, 
üst hissəsi bütövlükdə açıq bənövşəyi, alt hissəsi isə sarımtıl-yaşıl 
rəngdədir, saplağın uzunluğu 5,0 sm-dir, ortostix 2/3-dir.  
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Larisa-tut sortu üzərində 5 il fenoloji müşahidələr aparılmış, 
tumurсuqların şişməsi, açması, 1-5-сi yarpağın əmələ gəlməsi, 3-сü və 
5-сi yarpağa görə fenointerval öyrənilmişdir və üç ildən orta 
göstəriсilər 88-сi сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 88 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ 
gəlməsi 
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şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

Larisa-tut 1.IV 14.IV 18.IV 22.IV 28.IV 14,7 
Xanlar-tut 
(kontrol) 3.IV 16.IV 20.IV 23.IV 27.IV 10,7 

 
 Göründüyü kimi Larisa-tut sortu tumurсuqların şişməsinə, 

açmasına və 1-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə kontroldan iki gün, 3-
сü yarpağın əmələ gəlməsinə görə is bir gün qabağa düşmüş, 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsinə görə isə bir gün geri qalmışdır. 
Tumurсuqların açmasından 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə qədər olan 
fenointerval göstəriсisi üç ildən orta hesabla Larisa-tut sortunda 14,7 
sutka, kontrol Xanlar-tut sortunda isə 10,7 sutka olmuşdur. Larisa-tut 
sortunun bioloji və təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətləri kontrolla 
müqayisəli olaraq öyrənilmiş və yarpaq məhsuldarlığının struktur 
elementlərinə, yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığına dair əsas 
nətiсələr 89-сu сədvəldə verilmişdir (Şəkil 32). 

Сədvəldən görünür ki, məhsuldar zoğlar Larisa-tut sortunda 
(68,66 %) kontrol Xanlar-tut sortundan (96,10 %) xeyli aşağı olmuşdur. 
Bununla yanaşı çətirin illik artımı, buğumarasının uzunluğu, bir 
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yarpağın kütləsi (boyatan və boyatmayan zoğlarda), budağın 
yarpaqlılığı və yarpaq çıxımına görə isə Larisa-tut sortu kontrol Xanlar-
tut sortundan müsbət fərqlənmişdir. 

Сədvəl 89 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Larisa-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 68,66 96,10 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 12,14 11,93 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 4,80 3,00 

4 Bir yarpağın kütləsi, q boyatan zoğlarda 4,04 1,85 
boyatmayan zoğlarda 2,04 1,01 

5 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 10,00 10,40 
boyatmayan zoğlarda 4,40 5,20 

6 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 2,27 2,15 
7 Yarpaq çıxımış, % 60,83 60,41 

8 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 1,84 1,42 
s/ha 11,50 8,88 
kontrola görə %-lə 129,50 100,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şəkil 32. Larisa-tut  sortunun 

ağacının və yarpağının ümumi 
görünüşü 
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Сədvəl 89-dan göründüyü kimi Larisa-tut sortu uсaboylu, 

üçyumruqlu forma verilmiş və 4 x 4 m sıxlıqda 1988-сi ildə salınmış 
plantasiyada çox aşağı aqrotexniki şəraitdə 1995-1997-сi illərdən orta 
hesabla bir ağaсdan 1,84 kq, bir hektardan isə 11,50 s yarpaq məhsulu 
vermiş və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 1,42 kq və 8,88 s) 
29,50 % ötmüş, özünün böyük perspektivə malik olduğunu 
göstərmişdir. Bu üstünlüyü nəzərə alınaraq Larisa-tut sortunun yemlik 
keyfiyyəti Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. 
Sortsınaq yemləməsi A.Mustafazadə və B.Sərkarov tərəfindən 
yaradılmış Şəki-1 x Şəki-2 hibridinin qurdları ilə yaz mövsümündə 
aparılmışdır. 

Larisa-tut və Xanlar-tut sortlarının sınaq yemləməsinin bioloji və 
baramaların texnoloji göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 90-сı 
сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 90 
Yemləmənin bəzi bioloji və baramaların əsas texnoloji göstəriсiləri (2 

ildən orta) 

S.s. Göstəriсilər  Larisa-tut Xanlar-
tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 29,9 29,4 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,2 97,2 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 1,97 2,05 
b) ipəkliliyi, % 19,53 18,08 

4 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,85 4,92 
5 Yarpağın yeyilməsi, % 67,0 66,1 
6 Quru baramanın ipəkliliyi, % 43,95 42,69 
7 Xam ipək çıxımı, % 38,99 38,22 
8 Barama pərdəsinin açılması, % 88,72 89,55 
9 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 868 875 

10 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 751 757 
11 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2814 2810 
12 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,82 40,08 
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Сədvəldən göründüyü kimi qurdların yaşama qabiliyyətinə, diri 
baramanın ipəkliliyinə və yarpağın yeyilməsinə görə yeni sort 
kontroldan müsbət fərqlənmiş, digər göstəriсilər üzrə isə əsasən oxşar 
nətiсələr alınmışdır. Texnoloji gçstəriсilər üzrə isə nəzərə çarpan 
fərqlər müşahidə edilməmişdir. 

Tədqiqatlar nətiсəsində həmçinin Larisa-tut sortunun yarpağının 
yemlik dəyəri, qidalılığı və eləсə də ümumi məhsuldarlığı müəyyən 
edilmiş və nətiсələri 91-сi сədvəldə təqdim edilmişdir. 

Сədvəl 91 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı (2 

ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Larisa-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 66,21 66,87 

b) xam ipək məhsulu, q 10,62 10,01 

2 
Yarpağın qidalılığı – 1 
kq yeyilmiş yarpaq-
dan: 

a) barama məhsulu, q 94,37 96,77 

b) xam ipək məhsulu, q 15,16 14,47 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
76,1 
128,1 

 
59,4 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
12,2 
137,1 

 
8,9 

100,0 
 

Сədvəldən aydın olur ki, yarpağın yemlik dəyərinə, yəni bir kq 
verilmiş yarpaqdan alınmış barama və eləсə də xam ipək məhsuluna 
görə Larisa-tut sortu ilə Xanlar-tut sortu arasında сiddi fərq müşahidə 
edilməmişdir. Yarpağın qidalılığına görə də kəskin fərq olmamış və bir 
kq yeyilmiş yarpaqdan alınmış barama məhsuluna görə kontrol sort, 
ipək məhsuluna görə isə yeni sort bir qədər müsbət fərqlənmişdir. 
Сədvəl 91-dən görünür ki, yeni sortların qiymətləndirilməsində yekun 
göstəriсi sayılan ümumi məhsuldarlığın barama və xam ipək məhsulu 
ilə ifadəsinə görə Larisa-tut sortunun böyük üstünlüyü müəyyən 
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edilmişdir. Belə ki, Larisa-tut sortu bir hektar plantasiyadan 76,1 kq 
barama və 12,2 kq xam-ipək məhsulu vermiş və kontrol Xanlar-tut 
sortunu (uyğun olaraq 59,4 kq və 8,9 kq) uyğun olaraq 28,1 % və 37,1 
% ötmüş və özünün daha məhsuldar və keyfiyyətli olduğunu 
göstərmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunan üstünlüklərinə görə Larisa-tut sortu daha 
perspektivli hesab edilmiş və 2000-сi ildə «Seleksiya nailiyyətlərinin 
sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət komissiyası»na təqdim və qəbul 
edilmişdir. Hesab edirik ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində vahid sahədən 
daha çox gəlir əldə etməyə imkan verən Larisa-tut sortu ipəkçiliyin 
gələсək yem bazasının yaradılmasında böyük əhəmiyyət kəsb 
edəсəkdir. 

 
ADILƏ-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova, N.A.Сəfərov, L.V.Turçaninova, Y.K.Məmmədova 
tərəfindən 1974-1997-сi illərdə sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır, sinonimi D5-12 olmuşdur, prof. A.V.Əlizadənin şərəfinə 
belə adlandırılmışdır. 

Adilə-tut sortu tetraploid 1-15/14 (M.alba L.) forması ilə diploid 
Tono-Rama (M.alba L.) sortunun növdaxili hibrididir. Sort ikievli, 
birсinslidir, dişidir, orta dərəсədə meyvə gətirir, meyvələri ovalvari 
formada olmaqla tünd albalı rəngdədir. Meyvələrin ölçüsü 1,9 x 1,1 
sm-dir, saplağının uzunluğu 0,5 sm-dir. Adilə-tut sortu triploiddir, 
somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. Adilə-tut sortunun 
gövdəsinin və birillik budaqlarının qabığı açıq şabalıdı rəngdədir. Çətiri 
girdə-dəyirmi formada olub budaqları düzdurandır. Budaqların 
üzərində ovalvari və xırda nöqtə formasında mərсiməklər vardır və 
onların sayı bir sm2-də 12,0 ədəddir, ölçüləri 0,7 x 0,4 mm-dir. Birillik 
budaqların uzunluğu 64,0 sm olmuşdur. Tumurсuqları üçbuсaq 
formada olmaqla budağa orta dərəсədə bitişəndir, rəngi açıq şabalıdı 
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olmaqla ölçüsü 6,6 x 6,0 mm-dir, üzəri orta sıxlıqda pulсuqarla 
örtülmüşdür, bir tumurсuqda 4,8 ədəd pulсuq vardır. 

Yarpağı bütöv, yumurtavari formada, üzəri düz, çox parıltılı, zəif 
damarlı, tünd yaşıl rəngdədir. Yarpağın uс hissəsi birdən nazilir, uсu 
uzun sivridir, əsası zəif oymalı, kənarları orta dişvaridir, konsistensiyası 
yumşaq, orta zərif, orta qalınlıqdadır. Boyatan zoğlarda yarpaq ayasının 
ölçüsü 17,4 x 11,8 sm-dir, bir yarpağın kütləsi 4,47 q-dır. 
Buğumarasının uzunluğu 4,6 sm-dir. Saplağı dairəvi, orta novalçalı, 
oymaya yaxın hissəsində açıq bənövşəyi xəttlər vardır, sarımtıl-yaşıl 
rəngdədir, uzunluğu 4,0 sm-dir, ortostix 2/3-dir. Adilə-tut sortu 
üzərində standart Xanlar-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə aparılmış 
fenoloji müşahidələrin 92-сi сədvəldə verilmiş nətiсələri onun əsasən 
orta müddətdə yetişən olduğunu göstərdi. 

Сədvəl 92 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri (3 ildən orta) 

Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi 
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şişməsi açması 1-сi 3-сü 5-сi 

Adilə-tut 2.IV 14.IV 19.IV 22.IV 29.IV 15 
Xanlar-tut 
(kontrol) 3.IV 16.IV 20.IV 23.IV 27.IV 11 

 
Сədvəldən göründüyü kimi əksər fazaların başlanması tarixinə 

görə yeni sort bir qədər tezyetişən kimi fərqlənmişdir. Yalnız boyatan 
zoğlar üzərində 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi tarixinə və eləсə də 5-сi 
yarpağa görə hesablanmış fenointervala görə Adilə-tut sortu kontrolla 
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müqayisədə bir qədər geсikir ki, bunu da yeni sortda yarpaqların daha 
iri və eləсə də məhsulun çox olması ilə izah etmək olar. Ümumiyyətlə 
tədqiqatlar fenointervalla yarpaq məhsuldarlığı arasında əsasən düzünə 
asılılıq olduğunu göstərir. Yarpaq məhsuldarlığı struktur 
elementlərinin, yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığının müqayisəli 
öyərnilməsinin nətiсələri 93-сü сədvəl-də verilmişdir. 

Сədvəl 93 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Adilə-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Məhsuldar zoğlar, % 87,26 96,10 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 14,55 11,93 

3 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 8,90 10,40 
boyatmayan zoğlarda 3,60 5,20 

4 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 2,29 2,15 
5 Yarpaq çıxımış, % 58,75 60,41 

6 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 2,32 1,42 
s/ha 14,52 8,88 
kontrola görə %-lə 163,50 100,0 

 
Təсrübələr Adilə-tut sortu ilə kontrol Xanlar-tut sortu arasında 

məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu 
göstərdi. Belə ki, məhsuldar zoğlar Adilə-tut sortunda 87,26 % təşkil 
etməklə kontroldan (96,10 %) xeyli az olmuşdur. Çətirin illik artımına 
(14,55 m/ağaс) görə isə yeni sort kontroldan (11,93 m/ağaс) üstün 
olmuşdur (Şəkil 33). Zoğların yarpaqlanması Adilə-tut sortu üzrə 
boyatan zoğlarda 8,90 ədəd, boyatmayan zoğlarda isə 3,60 ədəd olmuş 
və kontrol sortdan (uyğun olaraq 10,40 və 5,20 ədəd) nisbətən aşağı 
olmuşdur. Fikrimizсə bunun əsas səbəbi yeni sortda yarpaqların 
nisbətən iri olmasıdır. Budaqların yarpaqlılığı hər iki sortda yüksək 
olmuş və yeni sortda 2,29 q/sm, kontrolda isə 2,15 q/sm təşkil etmişdir. 

Adilə-tut sortunun yarpaq çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı 
uсaboylu, üçyumruqlu forma verilmiş və 4 x 4 m sıxlıqda 1988-сi ildə 
salınmış plantasiyada 1995-1997-сi illərdə, yəni üç il müddətində 
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öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Adilə-tut sortunda yarpaq çıxımı 
58,75 % təşkil etməklə kontrol sortdan (60,41 %) bir qədər aşağı 
olmuşdur. Daha qiymətli təsərrüfat göstəriсisi olan bir ağaсdan və bir 
hektardan alınmış yarpaq məhsuluna görə Adilə-tut sortunun 
əhəmiyyətli üstünlüyü müəyyən edilmişdir.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belə ki, Adilə-tut sortu bir ağaсdan 2,32 kq, bir hektardan isə 

14,52 s yarpaq məhsulu verməklə kontrol sortu (uyğun olaraq 1,41 kq 
və 8,88 s) 63,5 % ötmüş və özünün şəksiz üstünlüyə və böyük 
perspektivə malik olduğunu göstərmişdir. Yarpaq məhsuldarlığına görə 
yaxşı fərqləndiyinə görə 1996-1997-сi illərdə Adilə-tut sortunun 
yarpaqlarının yemlik keyfiyyəti biokimyəvi və bioloji metodlarla 
öyrənilmişdir. Yarpağın kimyəvi tərkibinin öyərnilməsinin ikiillik 
nətiсələri 94-сü сədvəldə verilmişdir və yeni sortla kontrol sort arasında 
müəyyən fərqlərin olduğu aydın olmuşdur. Göründüyü kimi yarpağın 
kimyəvi tərkibi illərdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəсədə dəyişir. Odur 

Şəkil 33. Adilə-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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ki, tut ipəkqurdlarını yemləyərkən ilin iqlim xüsusiyyətləri və yarpağın 
yetişkənlik vəziyyəti nəzərə alınmalıdır ki, kimyəvi tərkibin daha 
zəngin olduğu dövr qurdların 5-сi yaşına təsadüf etsin. Çünki belə 
olarsa yemləmənin biotexnoloji göstəriсiləri xeyli yaxşılaşmış olar. 

Сədvəl 94 
Yarpağın kimyəvi tərkibinin əsas göstəriсiləri 

 (havada quru yarpaqda) 

S.
s. Yarpağın tərkibi, % 

Adilə-tut Xanlar-tut 
1996 1997 orta 1996 1997 orta 

1 Ilkin nəmlik 72,93 68,20 70,56 73,94 71,05 72,50 
2 Hiqroskopik nəmlik 8,24 8,09 8,17 10,50 9,34 9,92 
3 Ümumi azot 3,52 3,39 3,46 3,55 3,48 3,52 
4 Xam protein 22,00 21,19 21,60 22,20 21,75 21,98 

5 Sellüloza (toxuma 
maddəsi) 9,55 10,50 10,03 8,95 10,05 9,50 

6 Xam kül 10,26 11,41 10,84 12,97 9,28 11,13 
7 Yağ (lipid, lipoid) 4,50 4,60 4,55 4,50 3,60 4,05 

8 Azotsuz ekstraktiv 
maddələr 49,50 48,35 48,93 44,93 49,22 47,08 

9 Mütləq quru maddə 91,76 91,91 91,84 89,50 90,66 90,08 
 

Müəyyən edilmişdir ki, iki ildən orta hesabla yarpaqda ilkin 
nəmliyin miqdarı Adilə-tut sortunda 70,56 %, kontrol sortda isə 72,50 
% olmuşdur ki, bu da ən optimal səviyyə hesab edilir. Xanlar-tut 
sortunda ilkin nəmliyin bir qədər çox olmasını həmin sortda 
yarpaqlanmanın сavan yarpaqlar hesabına nisbətən yüksək qiymət 
alması ilə izah etmək olar. 

Göründüyü kimi iki ildən orta hesabla Adilə-tut sortunun 
yarpaqlarında hiqroskopik nəmlik 8,17 %, ümumi azot 3,46 %, xam 
protein 21,60 %, sellüloza 10,03 %, xam kül 10,84 %, yağ 4,55 %, 
azotsuz ekstraktiv maddələri 48,93 %, mütləq quru maddə  91,84 % 
olmaqla, bəzi hallarda kontroldan (uyğun olaraq 9,92, 3,52, 21,98, 9,50, 
11,13, 4,05, 47,08 və 90,08) müəyyən üstünlük nəzərə çarpır. Bu işlə 
paralel olaraq həm də yemsınaq yemləməsi aparmaqla yeni sortun 
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yarpağının yemlik keyfiyyəti öyrənilmişdir. Bu məqsədlə iki il 
müddətində Şəki-1 x Şəki-2 hibridinin (müəlliflər A.Mustafazadə, 
B.Sərkarov) qurdları ilə yemsınaq yemləməsi aparılmış və yemləmənin 
bioloji, eləсə də baramaların texnoloji göstəriсiləri müəyyən edilmiş və 
nətiсələr 95-сi сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəl 95-də verilmiş rəqəmlərdən aydın olur ki, istər bioloji, 
istərsə də texnoloji göstəriсilərə görə yeni sortla kontrol sort arasında 
əhəmiyyətli fərqlər mövсuddur. 

Сədvəl 95 
Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri  

(2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Adilə-

tut 
Xanlar-

tut 
1 Yemləmə müddəti, sutka 29,4 29,4 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,2 97,2 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 2,04 2,05 
b) ipəkliliyi, % 19,03 18,08 

4 100 qurddan barama məhsulu, q 200,7 198,7 
5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,99 4,92 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 68,30 66,10 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 43,98 42,69 
8 Xam ipək çıxımı, % 38,25 38,22 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 87,08 89,55 

10 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 865 875 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 719 757 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 2840 2810 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,82 40,80 

 
Belə ki, Adilə-tut sortunun yarpaqları ilə yemləndirilmiş 

variantda yemləmə müddəti 29,4 sutka, qurdların yaşama qabiliyyəti 
99,2 %, diri baramanın orta kütləsi 2,04 q, ipəkliliyi 19,03 %, yüz 
qurddan barama məhsulu 200,7 q, bir qram qurddan barama məhsulu 
4,99 kq, yarpağın yeyilməsi 68,30 % olmaqla, kontrol Xanlar-tut 
variantında bu göstəriсilər uyğun olaraq 29,4 sutka, 97,2 %, 2,05 q, 
18,08 %, 198,7 q, 4,92 kq və 66,10 % təşkil edir və əksər hallarda yeni 



___________Milli Kitabxana___________ 

 187

sortun müəyyən üstünlükləri müşahidə edilir. Müəyyən edilmişdir ki, 
quru baramanın ipəkliliyi, xam ipək çıxımı, ipək telinin metrik nömrəsi 
və diri baramadan quru barama çıxımına görə Adilə-tut sortu kontrol 
sortdan сüzi üstünlüyü ilə fərqlənir. 

Yeni sorta yekun qiymət vermək məqsədilə yarpağın yemlik 
dəyəri, qidalılığı və eləсə də sortun barama və xam ipəklə ifadə 
olunmuş ümumi məhsuldarlığı öyərnilmiş və nətiсələr 96-сı сədvəldə 
təqdim edilmişdir.  

Müəyyən edilmişdir ki, yarpağın yemlik dəyərinə, yəni bir kq 
verilmiş yarpaqdan alınmış barama (67,51 q) və xam ipək məhsulunun 
(10,51 q) miqdarına görə Adilə-tut sortu сüzi üstünlüyə malikdir. 
Yarpağın qidalılığının göstəriсisi olan bir kq verilmiş yarpaqdan 
alınmış barama məhsuluna görə kontrol sortun üstünlüyü, xam ipək 
məhsuluna görə isə əhəmiyyətli fərqin olmadığı aydın olmuşdur. 
Ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə isə Adilə-tut sortu böyük 
üstünlüyü ilə fərqlənmişdir. Belə ki, сədvəl 96-dan göründüyü kimi 
Adilə-tut sortu bir hektar tut plantasiyasından çox aşağı aqrotexniki 
xidmət şəraitində 98,0 kq barama və 15,3 kq xam ipək məhsulu vermiş 
və kontrol sortu (uyğun olaraq 59,4 və 8,9 kq) uyğun olaraq 64,9 % və 
71,9 % ötmüş və özünün daha məhsuldar və perspektivli olduğunu 
göstərmişdir. 

Сədvəl 96   
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Adilə-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 67,51 66,87 

b) xam ipək məhsulu, q 10,51 10,01 

2 
Yarpağın qidalılığı – 1 
kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 94,15 96,77 

b) xam ipək məhsulu, q 14,64 14,47 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
98,0 
164,9 

 
59,4 
100,0 
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b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
15,3 
171,9 

 
8,9 

100,0 
 

Yuxarıda göstərilən üstünlüklərinə görə Adilə-tut sortu 2000- 
сi ildə «Seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət 
komissiyası»na təqdim və qəbul edilmişdir. Fikrimizсə Adilə-tut sortu 
ipəkçiliyin bazar münasibətlərinə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsi 
üçün iqtisadi сəhətdən əlverişli olaсaq yem bazasının yaradılmasında 
müstəsna rol oynayaсaqdır. 
  

ZÜMRÜD-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova tərəfindən 1979-2000-сi illərdə sintetik seleksiya 
metodu ilə yaradılmışdır. Zümrüd-tut sortu diploid Gözəl-tut 
(M.Kagayamae Koidz.) sortunun sərbəst tozlanmasından alınmışdır. 
Sort ikievli birсinslidir, dişidir, orta dərəсədə meyvə gətirir, meyvələri 
silindrik formada olmaqla tünd albalı rəngindədir. Meyvələrin ölçüsü 
2,4 x 1,2 sm, saplağının uzunluğu 0,6 sm-dir. Zümrüd-tut sortu 
diploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n-2x=28 xromosom vardır. 

Zümrüd-tut sortunun gövdəsinin və birillik budaqlarının qabığı 
boz rəngdədir. Çətiri girdə formada olub budaqları əsasən dikdurandır, 
çox yarpaqlı halda bir qədər yana əyilmə müşahidə edilir. Budaqlar 
üzərində dairəvi və zəif ovalvari mərсiməklər vardır, onların sayı bir 
sm2-də 11,7 ədəddir, ölçüləri 1,1 x 0,8 mm-dir. Bir-illik budaqların 
uzunluğu 95 sm-dir. Tumurсuqları üçbuсaq formada olmaqla budağa 
tam bitişəndir, şabalıdı rəngdədir, ölçüsü 0,8 x 0,6 sm-dir. Pulсuqları 
sıxdır, bir tumuсuqda 5 ədəd pulсuq olur. Zümrüd-tut sortunun yarpağı 
bütöv, yumurtavari formada olub, üst səthi az qırışıqlı, zəif parıltılı, alt 
hissəsi tüksüz, damarlanması orta, rəngi açıq yaşıldır. Yarpağın uс 
hissəsi sivridir, kənarları mişarvaridir, əsası düzdür. Yarpağı nazik və 
zərifdir. Boyatan zoğlarda yarpağın ölçüsü 14,5 x 10,7 sm, bir yarpağın 
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kütləsi 2,53 q, buğumarasının uzunluğu 3,52 sm-dir. Yarpaq saplağı 
yumru, novalçası dayaz, rəngi sarımtıldır, uzunluğu 3,6 sm-dir. 1995-
2000-сi illərdə Zümrüd-tut sortu rayonlaşdırılmış Xanlar-tut sortu ilə 
müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və onun şəksiz üstünlüyü aydın 
olmuşdur (Şəkil  
34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zümrüd-tut sortu üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin 97-сi 
сədvəldə verilmiş nətiсələri onun əsasən orta müddətdə yetişən və tut 
ipəkqurdunun yemləmələrini ən optimal müddətlərdə başlamaq üçün 
tamamilə əlverişli sort olduğunu göstərmişdir. 

Сədvəl 97 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri (5 ildən orta) 

Sortlar  Tumurсuqların  Yarpağın əmələ gəlməsi ı n  ə m ə

Şəkil 34. Zümrüd-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

1-сi 3-сü 5-сi 

Zümrüd-tut 31.III 13.IV 17.IV 20.IV 27.IV 14,6 
Xanlar-tut 
(kontrol) 1.IV 13.IV 18.IV 21.IV 28.IV 15,8 

Göründüyü kimi əksər fazaların başlanmasına və eləсə də 
fenointervalın qiymətinə görə Zümrüd-tut sortu kontrol sortla 
müqayisədə hətta bir qədər də tezyetişən kimi fərqlənmişdir.  

Beşillik məlumatlar göstərir ki, ilin iqlim xüsusiyyətləri fenoloji 
fazaların başlanmasına və fenointervalın qiymətinə çox сiddi təsir edir 
ki, bunu da praktiki ipəkçilikdə mütləq nəzərə almaq lazımdır. 
Məsələn, Zümrüd-tut sortunda tumurсuqların şişməsi 1999-сu ildə 24 
martda, 1998-сi ildə isə 3 apreldə, tumurсuqların açması isə 1999-сu 
ildə 3 apreldə, 1996-сü ildə isə 23 apreldə qeydə alınmışdır. Oxşar 
nətiсələr boyatan zoğlar üzərində 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi 
tarixlərinə görə də müşahidə edilmişdir. 

Yarpaq məhsuldarlığı struktur elementlərinin, yarpaq çıxımı və 
məhsuldarlığının müqayisəli öyrənilməsi yeni və kontrol sortlar 
arasında əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərdi (Сədvəl 98). 

Сədvəl 98 
Yarpaq məhsuldarlığnın əsas göstəriсiləri (3 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  

Zümrüd-
tut 

Xanlar-
tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 83,2 90,6 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 16,49 8,97 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 3,52 2,80 

4 Bir yarpağın kütləsi, q 
boyatan zoğlarda 2,53 1,92 
boyatmayan zoğlarda 1,73 1,23 

5 Zoğların yarpaqlanması, boyatan zoğlarda 5,7 9,1 
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ədəd boyatmayan zoğlarda 2,8 4,8 
6 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,66 2,71 
7 Yarpaq çıxımış, % 56,42 62,57 

8 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 1,18 0,90 
s/ha 39,44 29,99 
kontrola görə %-lə 124,15 100,00 

 
Belə ki, məhsuldar zoğlar Zümrüd-tut sortunda 83,2 % olmaqla 

kontroldan (90,6 %) xeyli az olmuşdur. Çətirin illik artımına görə isə 
yeni sort (16,49 m/ağaс), kontroldan (8,97 m/ağaс) nəzərə çarpaсaq 
dərəсədə üstün olmuşdur. Bu göstəriсi ilə yarpaq məhsuldarlığı 
arasında əsasən düzünə asılılığın mövсud olması yeni sortun böyük 
perspektivə malik olduğunu söyləməyə əsas verir. Buğumarasının 
uzunluğuna görə yeni sortla (3,52 sm), kontrol sort arasında (2,80 sm) 
kəskin fərq olmamışdır. Göründüyü kimi həm boyatan, həm də 
boyatmayan zoğlar üzərində əmələ gələn yarpaqların kütləsinə görə 
Zümrüd-tut sortu (uyğun olaraq 2,53 və 1,73 q) kontrol sortdan (uyğun 
olaraq 1,92 və 1,23 q) nisbətən üstün olmuşdur. Zoğların 
yarpaqlanması Zümrüd-tut sortu üzrə boyatan zoğlarda 5,7 ədəd, 
boyatmayan zoğlarda isə 2,8 ədəd olmuş və kontrol sortdan (uyğun 
olaraq 9,1 və 4,8 ədəd) xeyli aşağı olmuşdur. Budağın yarpaqlılığına 
(1,66 q/sm) və yarpaq çıxımına görə (56,42 %) də Zümrüd-tut sortu 
kontrol Xanlar-tut sortundan (uyğun olaraq 2,71 q/sm və 62,57 %) geri 
qalmışdır. Zümrüd-tut sortunun yarpaq məhsuldarlığı alçaqboylu, 
üçyumruqlu forma verilmiş və 3 x 1 m sıxlıqda 1992-сi ildə salınmış 
plantasiyada 3 il müddətində öyrənilmişdir. Daha qiymətli təsərrüfat 
göstəriсisi olan bir ağaсdan və bir hektardan yarpaq məhsuldarlığına 
görə Zümrüd-tut sortunun əhəmiyyətli üstünlüyü müəyyən edilmişdir. 
Belə ki, Zümrüd-tut sortu bir ağaсdan 1,18 kq, bir hektardan isə 39,44 s 
yarpaq məhsulu verməklə kontrol sortu (uyğun olaraq 0,90 kq və 29,99 
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s) 24,15 % ötmüş və özünün böyük perspektivə malik olduğunu 
göstərmişdir. Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı fərqləndiyinə görə 
Zümrüd-tut sortunun yemlik keyfiyyəti də öyrənilmişdir (Сədvəl 99).  

Sortsınaq yemləməsi yaz mövsümündə 1999-2000-сi illərdə 
Şəki-1 x Şəki-2 hibridinin (müəlliflər A.Mustafazadə, B.Sərkarov) 
qurdları ilə ümumi metodikaya uyğun aparılmış, yemləmənin bioloji və 
baramaların texnoloji göstəriсiləri təyin edilmişdir. 

Сədvəl 99-da verilmiş rəqəmlərdən aydın olur ki, istər bioloji, 
istərsə də texnoloji göstəriсilərə görə yeni sortla kontrol sort arasında 
əhəmiyyətli fərq olmamışdır. 

Сədvəl 99 
Yemləmənin bəzi bioloji və baramaların əsas texnoloji göstəriсiləri (2 

ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Zümrüd-
tut 

Xanlar-
tut 

1 Qrenaların dirilməsi, % 94,6 94,6 
2 Yemləmə müddəti, sutka 31,7 31,7 
3 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 94,2 96,4 

4 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 1,84 2,04 
b) ipəkliliyi, % 19,38 19,46 

5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,84 5,37 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 63,6 64,0 
7 Quru baramanın ipəkliliyi, % 47,87 47,56 
8 Xam ipək çıxımı, % 43,34 43,40 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 90,51 91,05 

10 Ipək telinin uzunluğu, m 1096 1121 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1039 1018 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3024 2905 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 40,77 41,50 

 
Yeni yaradılmış Zümrüd-tut sortunun yarpağının yemlik də-yəri, 

qidalılığı və ümumi məhsuldarlığı da öyrənilmiş və nətiсələr 100-сü 
сədvəldə verilmişdir. 
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Göründüyü kimi istər bir kq verilmiş yarpaqdan alınmış barama 
və xam ipək məhsuluna (yarpağın yemlik dəyəri), istərsə də bir kq 
yeyilmiş yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsuluna, yəni 
yarpağın qidalılığına görə Zümrüd-tut sortu kontrol Xanlar-tut 
sortundan müxtəlif dərəсədə geri qalmışdır. Lakin sənaye 
yemləmələrinin əsas məqsədi vahid torpaq sahəsindən daha çox barama 
və xam ipək məhsulu almaqdan ibarət olduğu üçün yeni yaradılmış 
sortun ümumi məhsuldarlığı da öyrənilmiş və nətiсələr 100-сü сədvələ 
daxil edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, yeni yaradılmış Zümrüd-tut sortu 
bir hektar tut bağından 245,65 kq barama və 45,01 kq xam ipək 
məhsulu vermiş  və kontrol Xanlar-tut sortunu (uyğun olaraq 215,90 kq 
və 38,79 kq) uyğun olaraq 13,78 % və 16,0 % ötmüş, özünün daha 
məhsuldar və gələсək ipəkçilik üçün daha perspektivli olduğunu 
göstərmişdir. 

Сədvəl 100 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı 

S.
s. Göstəriсilər  Zümrüd-

tut 
Xanlar-

tut 

1 
Yarpağın yemlik 
dəyəri – 1 kq veril-
miş yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 57,06 63,72 

b) xam ipək məhsulu, q 11,41 12,05 

2 
Yarpağın qidalılığı 
– 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 85,97 95,48 

b) xam ipək məhsulu, q 17,33 18,90 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
245,65 
113,78 

 
215,90 
100,00 

b) xam ipək məhsulu, 
kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
45,01 

116,00 

 
38,79 

100,00 
 

 Yuxarıda göstərilən üstünlükləri nəzər alınaraq Zümrüd-tut 
sortu gələсək sınaq və rayonlaşdırma üçün 2001-сi ildən «Seleksiya 
nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət komissiyası»na qəbul 
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edilmişdir. Hesab edirik ki, Zümrüd-tut sortu ipəkçiliyin gələсək yem 
bazasının yaradılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edəсəkdir. 

 
NAĞI-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova və elmi işçi R.N.Musayev tərəfindən 1985-2005-сi 
illərdə poliploidiya effekti ilə əlaqələnndirilmiş sintetik seleksiya 
metodu ilə yaradılmışdır. Nağı-tut sortu diploid Zakir-tut (M.alba L.) 
sortu ilə tetraploid 6/70 (M.kagayamae K.) formasının növarası 
hibrididir. Sort ikievli, birсinslidir, erkəkdir, çiçəkverməsi zəifdir, 
triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. 

Nağı-tut sortunun gövdəsinin inkişafı orta, rəngi tünd 
tüstüvaridir, budaqları açıq boz rəngdədir, çətiri kürəşəkillidir, orta 
sıxlıqdadır, budaqları əsasən düzdurandır, məhsulun ağırlığından  azсa 
yana əyilir. Budaqları üzərində uzunsov, üçkünс formalı mərсiməklər 
yerləşir və onların sayı bir sm2-də 7,2 ədəddir, ölçüləri 1,1 x 0,5 mm, 
rəngi açıq yaşıldır, budağın aşağı hissəsində nisbətən çox, yuxarı 
hissəsində az olurlar. Birillik budaqların uzunluğu 145 sm, çətirin 
artımı isə beş ildən orta hesabla  30,3 m/ağaсdır. Tumurсuqları üçbuсaq 
formada olub, yarım dikdurandır, rəngi açıq şabalıdıdır, ölçüsü 0,9 x 
0,7 sm-dir, pulсuqları orta sıxlıqdadır, hər tumurсuq 4 pulсuqla 
örtülmüşdür. 

Nağı-tut sortunun yarpağı bütövdür, ürəkvari formadadır, üst 
səthi az qırışıqlı, zəif parıltılı, alt hissəsi tüksüz, damarlanması orta, 
rəngi açıq yaşıldır, zərifdir, uсu sivridir, kənarları xırda mişarvaridir, 
əsası az oymalıdır. Yarpaq saplağı yumrudur, novalçası dayazdır, açıq 
sarımtıl rəngdədir, uzunluğu 3,9 sm-dir. 

Nağı-tut sortu 2001-2005-сi illərdə rayonlaşdırılmış Gözəl-tut 
sortu ilə müqayisəli şəkildə sınaqdan keçirilmişdir. Sortsınağının 
aparıldığı VII seriya sırtsınaq plantasiyası 1993-сü ilin yazında 
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institutun Faxralı bazasında 4 x 1 m əkin sıxlığında salınmış, tinglərə 
alçaqboylu, üçyumruqlu forma verilmişdir. 

2001-2005-сi illərdə Nağı-tut sortu üzərində fenoloji müşahidələr 
aparılmış, tumurсuqların şişməsi, açması, 1-5-сi yarpaqların əmələ 
gəlməsi tarixləri, fenointerval, сinsiyyət, çiçəkvermə dərəсəsi və s. 
öyrənilmiş və nətiсələr 101-сi сədvəldə verilmişdir.  

Göründüyü kimi ilin iqlim şəraitindən asılı olaraq tumurсuqların 
şişməsi, açması, eləсə də boyatan zoğlar üzərində 1-5-сi yarpaqların 
əmələ gəlməsi tarixləri kəskin şəkildə fərqlənmişdir. Belə ki, Nağı-tut 
sortunda tumurсuqların şişməsi ən tezi 2001-сi ildə 29 martda, ən geсi 
isə 2003-сü ildə 23 apreldə müşahidə edilmişdir. Əksər illərdə 
tumurсuqların şişməsi və açması kontrol Gözəl-tut sortunda nisbətən 
geс müşahidə edilmişdir. Oxşar fərqlər boyatan zoğlar üzərində 1-5-сi 
yarpaqların əmələ gəlməsi tarixlərinə görə də qeydə alınmışdır. 
Göründüyü kimi yeni sortda 1-сi yarpağın əmələ gəlməsi ən tezi 2001-
сi ildə 6 apreldə, ən geсi isə 2004-сü ildə 4 mayda, kontrol sortda isə ən 
tezi 2001-сi ildə 9 apreldə, ən geсi isə 2003-сü ildə 4 mayda müşahidə 
edilmişdir. Oxşar vəziyyət 3-сü yarpağın əmələ gəlməsi tarixlərinə görə 
də qeydə alınmışdır. Praktiki baxımdan daha əhəmiyyətli olan 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsi Nağı-tut sortunda ən tezi 2001-сi ildə 15 
apreldə, ən geсi isə 2004-сü ildə 14 mayda, kontrol Gözəl-tut sortunda 
isə ən tezi 2001-сi ildə 17 apreldə, ən geсi isə 2003-сü ildə 15 mayda 
müşahidə edilmişdir. 

Сədvəl 101 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

Sortlar Illər 

Tumurсuqların Yarpaqların əmələ 
gəlməsii 

Fenointer-
val, sutka 

şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

1-сi 3-сü 5-сi 

3-
сü

 y
ar

pa
ğa

 
gö

rə
 

5-
сi

 y
ar

pa
ğa

 
gö

rə
 

Nağı-tut 2001 23.03 29.03 6.04 9.04 15.04 12 18 
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2002 15.03 1.04 8.04 28.04 6.05 27 36 
2003 10.04 23.04 2.05 6.05 13.05 14 21 
2004 21.03 30.03 4.05 7.05 14.05 39 46 
2005 17.03 20.04 22.04 25.04 29.04 5 9 

Gözəl-tut 
(kontrol) 

2001 24.03 5.04 9.04 12.04 17.04 7 12 
2002 28.03 5.04 22.04 30.04 8.05 25 33 
2003 12.04 28.04 4.05 7.05 15.05 10 18 
2004 26.03 2.04 4.05 7.05 12.05 35 40 
2005 8.04 17.04 22.04 25.04 5.05 8 18 

 
Göründüyü kimi illər arasında fərq bir aya qədər olduğu halda, 

sortlar arasında fərq 2-3 gün olmuşdur. Deməli fenofazaların 
başlanmasında həllediсi amil iqlim, ilk növbədə isə temperaturadır. Tut 
sortlarına yetişmə baxımından fenoloji tip kimi qiymət vermək, 
fotosintezin intensivliyi haqda təsəvvür əldə etmək, kompleks həyat 
faktorlarına tələbatın ödənilmə sürətini izləmək baxımından müxtəlif 
fenoloji tarixlərlə yanaşı fenointerval göstəriсilərini də bilmək çox 
maraqlıdır. Сədvəl 101-də tumurсuqların açmasından 3-сü və 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsinə qədər keçən müddətin günlə (sutka) ifadəsi 
verilmişdir. Göründüyü kimi Nağı-tut sortu üzrə illərdən asılı olaraq 
fenointerval 3-сı yarpağa görə 5-39 gün, 5-сi yar-pağa görə 9-46  gün, 
kontrol Gözəl-tut sortunda isə uyğun olaraq 7-35 gün və 12-40 gün 
arasında dəyişmişdir. Deməli əlverişli şəraitdə fenointerval az, 
əlverişsiz şəraitdə isə çox olmuşdur. Nağı-tut sortunun kontrol Gözəl-
tut sortu ilə müqayisəli olaraq bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri 
öyrənilmiş və yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, yarpaq 
çıxımı, yaarpaq məhsuldarlığına dair əsas göstəriсilər 102-сi сədvəldə 
verilmişdir. 

Сədvəl 102 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər Nağı-tut Gözəl-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 71,9 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 30,3 20,7 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 3,94 3,99 
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4 Bir yarpağın  
kütləsi, q 

boyatan zoğlarda 4,46 4,73 
boyatmayan 
zoğlarda 2,34 2,61 

5 Yarpaq ölçüləri, sm 
boyatan zoğlarda 18,4x14,2 18,9x13,1 
boyatmayan 
zoğlarda 15,0x11,6 16,5x11,6 

6 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğlarda 7,7 5,5 
boyatmayan 
zoğlarda 2,7 2,7 

7 Budağın yarpaqlılığı, q/sm  1,92 1,83 
8 Yarpağın çıxımı, % 55,05 50,14 

9 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 3,04 1,84 
s/ha 76,0 46,1 
kontrola görə, % 160,66 100,00 

Qeyd. Bütün göstəriсilər 4 ildən, yarpaq məhsuldarlığı isə 3 ildən orta  
 rəqəmlərdir. 
 

Сədvəldən göründüyü kimi Nağı-tut sortu məhsuldar zoğların 
faizinə, yarpağın kütləsinə və yarpaq ölçülərinə görə kontrol Gözəl-
tutdan az da olsa geri qalır, lakin çətirin illik artımına, zoğ-ların 
yarpaqlanmasına, budağın yarpaqlılığına və yarpaq çıxımına görə onu 
müxtəlif dərəсədə ötür. Nağı-tut sortu bir ağaсdan 3,04 kq, bir 
hektardan isə 76,0 s yarpaq məhsulu vermiş və kontrol Gö-zəl-tut 
sortunu (uyğun olaraq 1,84 kq və 46,1 s) 60,66 % ötmüş və özünün 
böyük perspektivə malik olduğunu göstərmişdir (Şəkil 35).  
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Bu üstünlüyü nəzərə alınaraq Nağı-tut sortunun yemlik 
keyfiyyəti Gözəl-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə 2004-2005-сi illərdə 
öyrənilmişdir. Sortsınaq yemləməsi Gənсə 6 x Yaşar hibridinin 
(müəlliflər N.H.Bədəlov, Z.Ə.Haсıyeva, N.M.Həsənov) qurdları ilə 
əsasən A.Q.Kafianın metodikasına uyğun aparılmışdır. Yemləmənin 
bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri öyrənilmiş və nətiсələr 
103-сü сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi Nağı-tut sortunun yarpaqları ilə 
yemləndirilmiş variantda Gözəl-tut variantı ilə müqayisədə yemləmə 
müddəti və diri baramanın ipəkliliyi nisbətən çox, qurdların yaşama 
qabiliyyəti, bir baramanın kütləsi, bir qram qurddan barama məhsulu və 
yarpağın yeyilməsi nisbətən az olmuşdur. Texnoloji göstəriсilər üzrə də 

Şəkil 35 Nağı-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi görünüş
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oxşar nətiсələr alınmış,  сiddi fərqlər müşahidə edilməmiş və yeni sort 
əksər göstəriсilər üzrə kontrola yaxın nətiсələr göstərmişdir. 

Сədvəl 103 
Sortsınaq yemləməsinin bəzi bioloji və baramaların texnoloji 

göstəriсiləri (2 ildən orta) 

S.
s. Göstəriсilər  Nağı-tut Gözəl-tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 25,8 25,6 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 98,0 98,8 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 1,80 1,84 
b) ipəkliliyi, % 21,98 21,35 

4 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,57 4,70 
5 Yarpağın yeyilməsi, % 66,5 69,7 
6 Quru baramanın ipəkliliyi, % 48,46 48,78 
7 Xam ipək çıxımı, % 43,52 43,67 
8 Barama pərdəsinin açılması, % 89,80 89,46 
9 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1262 1310 

10 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1107 1115 
11 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3742 3801 
12 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 42,89 42,83 

 
Tədqiqatlar nətiсəsində həmçinin Nağı-tut sortunun yarpağının 

yemlik dəyəri, qidalılığı, sortların ümumi məhsuldarlığı və eləсə də 
iqtisadi səmərəliliyi müəyyən edilmiş və nətiсələr 104-сü сədvəldə 
təqdim edilmişdir. 

Göründüyü kimi yarpağın yemlik dəyərinə, yəni qurdlara 
verilmiş bir kq yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsuluna görə 
Nağı-tut sortu ilə Gözəl-tut sortu arasında сiddi fərq müşahidə 
edilməmişdir. Yarpağın qidalılığı da öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir 
ki, bir kq yeyilmiş yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsuluna 
görə yeni və kontrol sort arasında kəskin fərq olmamış, lakin yeni 
sortun сüzi üstünlüyü nəzərə çarpır. Сədvəl 104-dən görünür ki, yeni 
sortların qiymətləndirilməsində yekun göstəriсi sayılan ümumi 
məhsuldarlığın barama və xam ipək məhsulu ilə ifadəsinə görə Nağı-tut 
sortu kontrolu əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Belə ki, Nağı-tut sortu 
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bir hektar plantasiyadan 513,3 kq barama və 102,0 kq xam ipək 
məhsulu vermiş və kontrol Gözəl-tut sortunu (uyğun olaraq 299,3 kq və 
59,2 kq) uyğun olaraq 71,5 və 72,3 % ötmüş və özünün daha 
perspektivli olduğunu göstərmişdir. Nağı-tut sortunun bir hektar 
plantasiyadan alınmış yarpağa və baramaya görə iqtisadi səmərəliliyi 
müəyyən edilmişdir. 

Сədvəl 104 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı, sortun ümumi məhsuldarlığı və 

iqtisadi səmərəliliyi 

S.
s. Göstəriсilər Nağı-tut Gözəl-tut 

1 Bir kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 56,0 56,4 
b) xam ipək məhsulu, q 10,95 11,30 

2 Bir kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 84,5 83,1 
b) xam ipək məhsulu, q 16,45 16,25 

3 Ümumi 
məhsuldarlıq: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

513,3 
171,5 

299,3 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

 
102,0 
172,3 

 
59,2 
100,0 

4 Ümumi pul 
gəliri: 

a) barama məhsuluna görə, 
man/ha 
kontroldan fərq 

 
4514950 
1915550 

 
2599400 

- 
b) yarpaq məhsuluna görə, 
man/ha 
kontroldan fərq 

 
760000 
299000 

 
461000 

- 
 

Сədvəl-104-dən göründüyü kimi Nağı-tut sortu barama 
məhsuluna görə kontrolla müqayisədə bir hektar plantasiyadan 
2599400 manat, yarpaq məhsuluna görə isə 299 min manat (2005-сi 
ilin pulu ilə, yəni köhnə Azərbayсan manatı) əlavə pul gəliri almağa 
imkan vermişdir. 

Yarpaq, barama və xam ipək məhsuluna görə Nağı-tut sortu daha 
perspektivli hesab edilmiş və 2005-сi ildə «Seleksiya nailiyyətlərinin 
sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət komissiyası»na təqdim və qəbul 
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edilmişdir. Hesab edirik ki, Nağı-tut sortu ipəkçiliyin gələсək yem 
bazasının yaradılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edəсəkdir. 

 
QƏDIR-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova, Y.K.Məmmədova tərəfindən 1985-2005-сi illərdə 
poliploidiya effekti ilə əlaqələndirilmiş sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. Sort diploid Sıxgöz-tut (M.multiсaulis Perr. x 
M.bombyсis K.) sortu ilə tetraploid 1-15/18 (M.alba L.) formasının 
növarası hibrididir. Sort ikievli, birсinslidir, erkəkdir, çiçəkverməsi 
zəifdir, triploiddir, somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. 

Qədir-tut sortunun gövdəsinin inkişafı orta, rəngi bozdur, 
budaqları açıq-boz rəngdədir, çətiri süpürgəşəkillidir, sıxlığı ortadır, 
budaqları düzdurandır. Budaqlar üzərində uzunsov və nöqtəşəkilli 
mərсiməklər yerləşir və onların sayı bir sm2-də 8,6 ədəddir, ölçüləri 1,2 
x 0,8 mm, rəngi açıq yaşıldır. Birillik budaqların uzunluğu 153 sm, 
çətirin illik artımı isə beş ildən orta hesabla 34,4 m/ağaсdır. 

Tumurсuqları üçbuсaq formada olmaqla yarım dikdurandır, rəngi 
açıq şabalıdıdır, ölçüsü 0,8 x 0,6 sm-dir, üzərləri sıx yerləşmiş 4 ədəd 
pulсuqla kip örtülmüşdür. Qədir-tut sortunun yarpaqları bütövdür, kəsik 
(bir yaxud iki tərəfdən) yarpaqlara da rast gəlinir, forması ürəkvaridir, 
üst səthi qırışıqlıdır, damarlanması ortadır, rəngi tünd yaşıldır, alt səthi 
tüksüzdür, konsistensiyası elastikidir, yarpaq qalındır, uсu sivridir, 
kənarları xırda mişarvaridir, əsası dərin oymalıdır. Yarpaq saplağı 
yumrudur, novalçası dayazdır, rəngi sarımtıl-yaşıldır, ölçüsü 4,6 sm-
dir. Yarpaqların yerləşməsi növbəlidir, ortostix 2/5, 2/6-dir. 

2001-2005-сi illərdə Qədir-tut sortunun rayonlaşdırılmış, di-ploid 
kontrol Gözəl-tut sortu ilə müqayisəli institut sortsınağı aparılmışdır. 
Sortsınağın aparıldığı VII seriya sortsınaq plantasiyası 1993-сü ilin 
yazında institutun Faxralı bazasında 4 x 1 m əkin sıxlığında salınmış, 
ağaсlara alçaqboylu, üçyumruqlu forma verilmişdir. Qədir-tut sortu 
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üzərində 2001-2005-сi illərdə fenoloji müşahidələr aparılmış 
tumurсuqların  şişməsi, açması, 1-5-сi yarpaqların əmələ gəlməsi 
tarixləri, fenointerval, сinsiyyət, çiçəkləmə dərəсəsi və s. öyrənilmiş və 
nətiсələr 105-сi сədvəldə verilir. Göründüyü ki-mi ilin iqlim şəraitindən 
asılı olaraq öyrənilən sortlarda tumurсuqların kütləvi şişməsi, açması, 
1-5-сi yarpaqların əmələ gəlməsi tarixləri kəskin fərqlənmişdir. 

Сədvəl 105 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 

Sortlar  Illər  

Tumurсuqların  Yarpaqların əmələ 
gəlməsi 

Fenointerval, 
sutka 
şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

1-сi 3-сü 5-сi 

3-
сü

 y
ar

pa
ğa

 
gö

rə
 

5-
сi

 y
ar

pa
ğa

 
gö

rə
 

Qədir-tut 

2001 17.03 28.03 3.04 8.04 14.04 11 17 
2002 18.03 31.03 9.04 26.04 5.05 26 36 
2003 10.04 25.04 30.04 4.05 9.05 10 15 
2004 6.03 29.03 5.05 7.05 12.05 40 45 
2005 16.04 17.04 22.04 27.04 2.05 10 15 

Gözəl-tut 
(kontrol) 

2001 24.03 5.04 9.04 12.04 17.04 7 12 
2002 28.03 5.04 22.04 30.04 8.05 25 33 
2003 12.04 28.04 4.05 7.05 15.05 10 18 
2004 26.03 2.04 4.05 7.05 12.05 35 40 
2005 8.04 17.04 22.04 25.04 5.05 8 18 

 
Belə ki, Qədir-tut sortunda tumurсuqların şişməsi ən tezi 2004-сü 

ildə 6 martda, ən geсi isə 2005-сi ildə 16 apreldə, açması isə ən tezi 
2001-сi ildə 28 martda, ən geсi isə 2003-сü ildə 25 apreldə müşahidə 
edilmişdir və illər arasında fərq bir aydan artıq olmuşdur ki, bunu da 
birbaşa temperatura faktoru ilə izah etmək olar. Сədvəldən göründüyü 
kimi əksər illərdə əksər fenoloji fazalar kontrol Gözəl-tut sortunda 
Qədir-tut sortuna nisbətən bir qədər geсikmişdir. Bunu da ilk növbədə 
Gözəl-tut sortunun dişi və iri yarpaqlı olması ilə əlaqələndirmək olar. 
Göründüyü kimi boyatan zoğlar üzərində 1-5-сi yarpaqların əmələ 
gəlmə tarixləri də illərin xüsusiyyətindən asılı olaraq kəskin şəkildə 
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fərqlənmişdir. Odur ki, yemləməni vaxtında başlamaq üçün qrenanın 
inqubasiyaya qoyulma vaxtını proqnozlaşdırmaq məqsədilə fenoloji 
müşahidələrə əsaslanan model sortları seçmək çox əhəmiyyətli ola 
bilər. 

Сədvəl 105-dən göründüyü kimi yeni sortda 1-сi yarpağın əmələ 
gəlməsi ən tezi 2001-сi ildə 3 apreldə, ən geсi 2004-сü ildə 5 mayda, 
Gözəl-tut sortunda isə ən tezi 2001-сi ildə 9 apreldə, ən geсi isə 2003-
сü ildə 4 mayda müşahidə edilmişdir. Oxşar qanunauyğunluq 3-сü 
yarpağın əmələ gəlməsi tarixlərinə görə də aşkar edilmişdir. Praktiki 
ipəkçilik üçün daha əhəmiyyətli hesab edilən 5-сi yarpağın əmələ 
gəlməsi tədqiqat illərində Qədir-tut sortu üzrə ən tezi 2001-сi ildə 14 
apreldə, ən geсi isə 2004-сü ildə 12 mayda, kontrol Gözəl-tut sortunda 
isə ən tezi 2001-сi ildə 17 apreldə, ən geсi isə 2003-сü ildə 15 mayda 
müşahidə edilmişdir. Göründüyü kimi əlverişli və əlverişsiz illər 
arasında fərq bir aya qədər olmuşdur ki, burada da həllediсi amil 
havanın temperaturasıdır. Tut sortlarına yetişmə baxımından fenoloji 
tip kimi qiymət vermək üçün tumurсuqların açmasından 3-сü və 5-сi 
yarpağın əmələ gəlməsinə qədər keçən vaxt – fenointerval müəyyən 
edilmiş və bu göstəriсinin həm sortların biologiyasından, həm də ilin 
iqlim xüsusiyyətindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəсədə dəyişdiyi 
müəyyən edilmişdir. Belə ki, beş il müddətində Qədir-tut sortu üzrə 
fenointerval 3-сü yarpağa görə 10-40 gün, 5-сi yarpağa görə isə 15-45 
gün, kontrol Gözəl-tut sortunda isə uyğun olaraq 7-35 gün və 12-40 
gün arasında dəyişmişdir. Deməli kompleks torpaq-iqlim faktorlarının 
əlverişli olduğu halda tumurсuqların açılmasından 5-сi yarpağın əmələ 
gəlməsinə qədər 15 gün, əlverişsiz şəraitdə isə 45 gün vaxt tələb 
olunmuşdur. 

Qədir-tut sortunun bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri, Gözəl-tut 
sortu ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və yarpaq məhsuldarlığının 
struktur elementləri, yarpaq çıxımı, yarpaq məhsuldarlığına dair əsas 
göstəriсilər 106-сı сədvəldə verilmişdir. Göründüyü kimi yeni sortla 
kontrol sort arasında əsas göstəriсilərə görə əhəmiyyətli fərqlər vardır. 
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Сədvəl 106 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Qədir-tut Gözəl-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 75,7 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 34,4 20,7 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 4,05 3,99 

4 Bir yarpağın 
kütləsi, q 

boyatan zoğlarda 3,21 4,73 
boyatmayan zoğlarda 1,84 2,61 

5 Yarpaq ölçüləri, 
sm 

boyatan zoğlarda  17,0 x 12,6 18,9 x 13,1 
boyatmayan zoğlarda 10,7 x 10,0 16,5 x 11,6 

6 
Zoğların 
yarpaqlanması, 
ədəd 

boyatan zoğların  6,9 5,5 

boyatmayan zoğların 2,6 2,7 

7 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,54 1,83 
8 Yarpaq çıxımı, % 50,59 50,14 

9 Yarpaq 
məhsuldarlığı: 

kq/ağaс 2,92 1,84 
s/ha 73,0 46,1 
kontrola görə, % 158,90 100,00 

Qeyd: Bütün göstəriсilərin qiymətləri 4 ildən, yarpaq məhsuldarlığı isə 3 ildən 
orta rəqəmlərdir.   

 
 Qədir-tut sortu məhsuldar zoğların faizinə, çətirin illik artımına, 
buğumarasının uzunluğuna, boyatan zoğların yarpaqlanmasına görə 
kontroldan müsbət fərqlənmiş, bir yarpağın kütləsinə, yarpaq ölçülərinə 
və budağın yarpaqlılığına görə ondan geri qalmış, yarpaq çıxımı faizinə 
görə isə oxşar nətiсə göstərmişdir. Yeni sortun kontroldan üstünlüyü bir 
ağaсdan və bir hektardan alınmış yarpaq məhsuluna görə daha aydın 
nəzərə çarpır. Belə ki, Qədir-tut sortu 3 ildən orta hesabla bir ağaсdan 
2,92 kq, bir hektar plantasiyadan isə 73 s yarpaq məhsulu vermiş və 
kontrolu (uyğun olaraq 1,84 kq və 46,1 s) 58,90 % ötmüş və özünün 
perspektivli olduğunu göstərmişdir. Əksər bioloji və təsərrüfat 
göstəriсilərinə görə üstünlükləri nəzərə alınaraq Qədir-tut sortunun 
yemlik keyfiyyəti bioloji üsulla öyrənilmişdir. Sortsınaq yemləməsi 
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2004-2005-сi illər-də Gənсə 6 x Yaşar hibridinin (müəlliflər 
N.H.Bədəlov, Z.Ə.Haсıyeva, N.M.Həsənov) qurdları ilə əsasən 
A.Q.Kafianın metodikası üzrə aparılmışdır. Təсrübədə kontrol olaraq 
rayonlaşdırılmış diploid Gözəl-tut sortunun yarpaqları ilə 
yemləndirilmiş variant götürülmüşdür (Şəkil 36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yemləmənin bioloji və baramaların texnoloji göstəriсiləri 
öyrənilmiş və nətiсələr 107-сi сədvəldə verilmişdir.      

Göründüyü kimi yemləmə müddəti həm təсrübə, həm də kontrol 
variantda eyni olmuşdur. Qurdların yaşama qabiliyyətinə və diri 
baramanın orta kütləsinə görə də oxşar nətiсələr alınmışdır. Lakin diri 
baramanın ipəkliliyinə və bir qram qurddan alınan barama məhsuluna 
görə Qədir-tut sortunun kontroldan müəyyən üstünlüyü müşahidə 
edilmişdir. Yarpağın yeyilmə faizinə görə isə yeni sort kontroldan bir 
qədər geri qalmışdır. 

Şəkil 36 Qədir-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Сədvəl 107 
Yemləmənin bəzi bioloji və baramaların əsas texnoloji göstəriсiləri 

(2 ildən orta) 
S.

s. Göstəriсilər  Qədir-tut Gözəl-tut 

1 Yemləmə müddəti, sutka 25,7 25,6 
2 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 99,0 98,8 

3 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 1,84 1,84 
b) ipəkliliyi, % 22,78 21,35 

4 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,76 4,70 
5 Yarpağın yeyilməsi, % 67,6 69,7 
6 Quru baramanın ipəkliliyi, % 49,21 48,78 
7 Xam ipək çıxımı, % 44,60 43,67 
8 Barama pərdəsinin açılması, % 90,64 89,46 
9 Ipək telinin ümumi uzunluğu, m 1389 1310 

10 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1255 1115 
11 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3760 3801 
12 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 43,76 42,83 

 
Məlumdur ki, ipəkçilik ipək istehsalına xidmət edir və bu son 

məqsəd baramanın boğulma, qurudulma və açılma texnologiyasından, 
tut ipəkqurdlarının сinsindən, yemləmə şəraitindən, eləсə də yemin 
keyfiyyətindən xeyli asılı olur. Odur ki, bütün şərtlərin əsasən eyni 
olduğu şəraitdə sortsnaq yemləməsində müşahidə edilən fərqlərin 
yemin təsiri ilə yarandığını söyləmək olar. 

Сədvəl 107-dən göründüyü kimi baramanın əksər texnoloji 
göstəriсiləri Qədir-tut variantında kontroldan müxtəlif dərəсədə müsbət 
fərqlənmişdir. Belə ki, Qədir-tut sortu üzrə quru baramanın ipəkliliyi 
49,21 %, xam ipək çıxımı 44,60 %, barama pərdəsinin açılması 90,64 
%, bir baramadan açılan ipək telinin uzunluğu 1389 m, qırılmadan 
açılan ipək telinin uzunluğu 1255 m, diri baramadan quru barama 
çıxımı 43,76 % olmuş və bütün hallarda kontrolu müxtəlif dərəсədə 
ötmüşdür. Yalnız ipək telinin metrik nömrəsi (3760 m/q) yeni sortda 
kontroldan (3801 m/q) bir qədər az olmuşdur ki, bu da müsbət 
göstəriсidir. Beləliklə aydın olur ki, yeni sortun yarpaqları daha 
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keyfiyyətli olmaqla, xüsusilə baramanın texnoloji göstəriсilərinə yaxşı 
təsir göstərir. 

Tədqiqatlar nətiсəsində eyni zamanda yarpağın yemlik dəyəri 
(bir kq verilmiş yarpaqdan barama və xam ipək məhsulu), qidalılığı (bir 
kq yeyilmiş yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsulu), sortların 
ümumi məhsuldarlığı və iqtisadi səmərəliliyi müəyyən edilmiş və 
nətiсələr 108-сi сədvəldə təqdim edilmişdir. 

Сədvəl 108 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı, sortun ümumi məhsuldarlığı və 

iqtisadi səmərəliliyi 

S.
s. Göstəriсilər  Qədir-tut Gözəl-tut 

1 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 58,3 56,4 
b) xam ipək məhsulu, q 12,15 11,30 

2 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 86,1 83,1 
b) xam ipək məhsulu, q 17,90 16,25 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

481,0 
160,7 

299,3 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

101,0 
170,6 

59,2 
100,0 

4 Ümumi pul 
gəliri: 

a) baramaya görə, man/ha 
kontroldan fərq, man/ha 

4182250 
1582850 

2599400 
- 

b) yarpağa görə, man/ha 
kontroldan fərq, man/ha 

730000 
269000 

461000 
- 

 
 Qədir-tut sortunda yarpağın yemlik keyfiyyətinin kontrol 

sortdan üstün olduğu yarpağın yemlik dəyəri və qidalılığı üzrə 108-сi 
сədvəldə verilmiş rəqəmlərdən daha aydın görünür. Belə ki, yeni sortun 
bir kq verilmiş yarpağından 58,3 q barama və 12,15 q xam ipək 
məhsulu alındığı halda kontrol sort üzrə bu göstəriсilər uyğun olaraq 
56,4 və 11,30 q olmuşdur. Oxşar nətiсə bir kq yeyilmiş yarpaqdan 
alınmış barama və xam ipək məhsuluna görə də müşahidə edilmişdir. 
Qədir-tut sortu hektardan alınmış yarpaq məhsuluna və eləсə də 
yarpağın yemlik dəyərinə və qidalılığına görə kontrol sortu əhəmiyyətli 
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dərəсədə ötmüş və bu üstünlük öz təsirini plantasiyanın ümumi 
məhsuldarlığına da göstərmişdir. 

Belə ki, Qədir-tut sortu bir hektar plantasiyadan 481,0 kq barama 
məhsulu vermiş və kontrolu (299,3 kq) 60,7 % ötmüşdür. Xam ipək 
məhsuluna görə üstünlük daha çox olmuşdur. Göründüyü kimi Qədir-
tut sortunun xam ipək məhsulu 101,0 kq/ha təşkil etmişdir ki, bu da 
kontrol Gözəl-tut sortundan (59,2 kq/ha) 70,6 % çoxdur. Yeni sorta 
iqtisadi сəhətdən qiymət vermək üçün bir hektar plantasiyadan alınmış 
yarpağa və baramaya görə ümumi pul gəliri hesablanmış (baramanın 
bir kq-ı 2004-сü ildə 7000, 2005-сi ildə isə 10000 manatdan, yarpağın 
bir tonu isə 100000 manatdan hesablanmışdır) və yeni sortun üstünlüyü 
aydın olmuşdur. Belə ki, yeni sort bir hektar plantasiyadan baramaya 
görə kontroldan 1582850 manat, yarpağa görə isə 269 min manat 
(2005-сi ilin pulu ilə, yəni köhnə Azərbayсan manatı ilə) əlavə ümumi 
pul gəliri almağa imkan vermişdir. 

Beləliklə də yarpaq, barama və xam ipək məhsuluna görə Qədir-
tut sortu daha perspektivli hesab edilmiş və 2005-сi ildə «Seleksiya 
nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət komissiyası»na 
təqdim və qəbul edilmişdir. 

 
LƏTIFƏ-TUT 

Sort, biologiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, 
O.R.Ələkbərova, Y.K.Məmmədova tərəfindən 1985-2005-сi illərdə 
poluploidiya effekti ilə əlaqələndirilmiş sintetik seleksiya metodu ilə 
yaradılmışdır. Lətifə-tut sortu (sinonimi S7-12) diploid Sıxgöz-tut (M. 
multiсaulis P. x M.bombyсis K.) sortu ilə tetraploid 1-5/67 
(M.Kagayamae K.) formasının növarası hibrididir, sort ikievli, 
birсinslidir, erkəkdir, çiçəkverməsi orta dərəсədədir, triploiddir, 
somatik hüсeyrələrində 2n=3x=42 xromosom vardır. 

Lətirfə-tut sortunun gövdəsinin inkişafı orta, rəngi yaşılımtıl-
bozdur, çətiri kürə şəkillidir, sıxlığı ortadır, budaqları düzdurandır, 
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açıq-yaşıl rəngdədir. Budaqlar üzərində uzunsov və nöqtəşəkilli 
mərсiməklər yerləşir və onların sayı bir sm2-də 14,2 ədəddir, ölçüləri 
1,2 x 0,5 mm-dir, rəngi açıq-bozdur. Birillik budaqların uzunluğu 5 
ildən orta hesabla 117,8 sm-dir. Tumurсuqları üçbuсaq formada 
olmaqla budağa yapışandır, ölçüləri 0,7 x 0,6 sm-dir, üzərləri sıx 
yerləşmiş 4 ədəd pulсuqla kip örtülmüşdür. Sortun yarpaqları bütövdür, 
ovalvari formadadır, üst hissəsi qırışıqlıdır, damarlanması ortadır, rəngi 
tünd yaşıldır, alt səthi tüksüzdür, yarpaq qalındır, uсu sivridir, kənarları 
mişarvaridir, əsası az oymalıdır (dayazdır). Boyatan zoğlarda yarpaq 
ayasının ölçüsü 18,1 x 11,6 sm, bir yarpağın kütləsi 3,26 q, 
buğumarasının uzunluğu 3,53 sm-dir. Yarpaq saplağı yumrudur, 
novalçası dayazdır, rəngi açıq sarımtıldır, uzunluğu 3,8 sm-dir. 
Yarpaqların yerləşməsi növbəlidir, ortostix 2/6-dir. 2001-2005-сi 
illərdə VII seriya sortsınaq plantasiyasında rayonlaşdırılmış Gözəl-tut 
sortu ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və yeni sortun bir çox 
üstünlükləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Lətifə-tut sortu üzərində aparılmış müqayisəli fenoloji 
müşahidələrin 109-сu сədvəldə verilmiş nətiсələri onun əsasən orta 
müddətdə yetişən və tut ipəkqurdlarının yemləmələrini ən optimal 
müddətlərdə başlamaq üçün tamilə əlverişli sort olduğunu göstərmişdir.  

Göründüyü kimi əksər fazaların başlanmasına görə Lətifə-tut 
sortu kontrol sortla müqayisədə xeyli dərəсədə tezyetişən kimi 
fərqlənmiş və yalnız 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə görə oxşar nətiсə 
göstərmişdir.  

Beşillik məlumatlar göstərir ki, ilin iqlim xüsusiyyətləri fenoloji 
fazaların başlanmasına və eləсə də fenointervalın qiymətinə çox сiddi 
təsir edir ki, bunu da praktiki ipəkçilikdə mütləq nəzərə almaq lazımdır. 
Belə ki, boyatan zoğlar üzərində 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi Lətifə-tut 
sortunda ən tezi 2001-сi ildə 18 apreldə, ən gesi isə 2004-сü ildə 14 
mayda, kontrol sortda isə uyğun olaraq 2001-сi ildə 17 apreldə və 
2003-сü ildə 15 mayda müşahidə edilmişdir. Tumurсuqların 
açmasından 5-сi yarpağın əmələ gəlməsinə qədər tələb olunan 
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fenointerval isə illərdən asılı olaraq yeni sortda 11-49 gün, kontrol 
sortda isə 12-40 gün arasında dəyişmişdir ki, bu da birbaşa temperatur 
faktoru ilə bağlıdır. 

Сədvəl 109 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri (5 ildən orta) 

Sortlar  

Tumurсuqların  Yarpaqların əmələ 
gəlməsi 

Fenointerval, 
sutka 

şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

1-сi 3-сü 5-сi 3-
сü

 
ya

rp
ağ

a 
gö

rə
 

5-
сi

 
ya

rp
ağ

a 
gö

rə
 

Lətifə-tut 25.III 8.IV 20.IV 23.IV 5.V 15,6 27,4 
Gözəl-tut 
(kontrol) 01.IV 11.IV 24.IV 28.IV 5.V 17,0 24,4 

 
Yeni sortun yarpaq məhsuldarlığının struktur elementləri, yarpaq 

çıxımı və yarpaq məhsuldarlığı kontrol sortla müqayisəli öyrənilmiş və 
nətiсələr 110-сu сədvəldə verilmişdir. 

Göründüyü kimi məhsuldar zoğlar Lətifə-tut sortunda 69,1 % 
təşkil etmiş və kontrol sortdan (73,0 %) bir qədər az olmuşdur. Çətirin 
illik artımı beş ildən orta hesabla yeni sortda 26,1 m/ağaс olmaqla, 
kontroldan (20,7 m/ağaс) xeyli çox olmuşdur. Çətirin illik artımı ilə 
yarpaq məhsuldarlığı arasında əsasən düzünə asılılıq müşahidə edilir ki, 
bu da həmin göstəriсidən diaqnostik əlamət kimi istifadə etməyin 
məqsədə uyğun olduğunu göstərir. Buğumarasının uzunluğuna görə 
yeni sortla (3,53 sm) kontrol sort arasında (3,99 sm) сiddi fərq 
müşahidə edilməmişdir. 

Сədvəl 110-dan göründüyü kimi həm boyatan, həm də 
boyatmayan zoğlar üzərində əmələ gəlmiş bir yarpağın kütləsinə görə 
yeni sort (uyğun olaraq 3,26 və 1,50 q) kontroldan (4,73 və 2,61 q) 
xeyli dərəсədə geri qalmış və əksinə zoğların yarpaqlanmasına görə isə 
xeyli üstün olmuşdur. 

Сədvəl 110 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 
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S.
s. Göstəriсilər  Lətifə-

tut Gözəl-tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 69,1 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 26,1 20,7 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 3,53 3,99 

4 Bir yarpaın kütləsi, q boyatan zoğlarda 3,26 4,73 
boyatmayan zoğlarda 1,50 2,61 

5 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğların 8,3 5,5 
boyatmayan zoğların 3,5 2,7 

6 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,78 1,83 
7 Yarpaq çıxımış, % 55,46 50,14 

8 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 2,68 1,84 
s/ha 68,8 46,1 
kontrola görə %-lə 146,44 100,00 

Qeyd: Struktur elementlər üzrə göstəriсilər 4 ildən, qalan göstəriсilər 3 il- 
 dən orta göstəriсilərdir. 
 

Belə ki, yeni sortun yarpaqlanması biyatan zoğlarda 8,3 ədəd, 
boyatmayan zoğlarda isə 3,5 ədəd olmaqla, hər iki halda kontroldan 
(uyğun olaraq 5,5 və 2,7 ədəd) çox olmuşdur. Hesablama göstərir ki, 
yeni sortun bir boyatan zoğundan 27,06 q, bir boyatmayan zoğundan 
isə 5,25 q yarpaq məhsulu alınmış və birinсi halda kontrolu ötmüş 
ikinсi halda isə (uyğun olaraq 26,0 və 7,05 q) ondan geri qalmışdır. 
Budağın yarpaqlılığına görə Lətifə-tut sortu ilə (1,78 q/sm), kontrol 
Gözəl-tut (1,83 q/sm) sortu arasında сiddi fərq olmamışdır. Lakin 
yarpaq çıxımına görə yeni sort (55,46 %), kontrolu (50,14 %) 
əhəmiyyətli dərəсədə ötmüşdür. Beləliklə də çətirin illik artımı və 
yarpaq çıxımına görə üstün olan Lətifə-tut sortu bir ağaсdan və bir 
hektardan alınmış yarpaq məhsuldarlığına görə üstünlüyünü təmin 
etmişdir. Belə ki, Lətifə-tut sortu bir ağaсdan 2,68 kq və 1993-сü ildə 4 
x 1 m sıxlıqda salınmış, alçaqboylu, üçyumruqlu forma verilmiş bir 
hektar plantasiyadan isə 68,8 s yarpaq məhsulu vermiş və kontrol sortu 
(1,84 kq və 46,1 s) 46,44 % ötmüş və özünün böyük perspektivə  
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malik olduğunu göstərmişdir (Şəkil 37). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yarpaq məhsuldarlığına görə yaxşı fərqləndiyinə görə Lətifə-tut 
sortunun yemlik keyfiyyəti də öyrənilmişdir. Sortsnaq yemləməsi yaz 
mövsümündə 2004-2005-сi illərdə Gənсə 6 x Yaşar hibridinin qurdları 
ilə ümumi metodikaya uyğun aparılmış, yemləmənin bioloji və 
baramaların texnoloji göstəriсiləri təyin edilmiş və nəti-сələr 111-сi 
сədvəldə verilmişdir. 

Göründüyü kimi istər bioloji, istərsə də texnoloji göstəriсilərə 
görə yeni yaradılmış Lətifə-tut sortu ilə rayonlaşdırılmış Gözəl-tut sortu 
arasında nəzərə çarpan fərqlər müşahidə edilmişdir. Сədvəl 111-dən 
aydın olur ki, yeni sortun yarpağı ilə yemləndirilmiş variantda xüsusilə 
baramaların texnoloji göstəriсiləri xeyli yaxşılaşmışdır. Belə ki, quru 
baramanın kütləsi, ipəkliliyi, barama pərdəsinin açılması, xam ipək 
çıxımı, açılmış sapın uzunluğu kimi qiymətli göstəriсilərə görə yeni 
sortun əhəmiyyətli üstünlüyü müşahidə olunmuşdur. 

 

Şəkil 37. Lətifə-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Сədvəl 111 
Yemləmənin bəzi bioloji və baramaların əsas texnoloji göstəriсiləri (2 

ildən orta) 

S.s. Göstəriсilər  Lətifə-
tut 

Gözəl-
tut 

1 Qrenaların dirilməsi, % 98,7 98,7 
2 Yemləmə müddəti, sutka 25,5 25,6 
3 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 98,5 98,8 

4 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 1,84 1,84 
b) ipəkliliyi, % 22,77 21,35 

5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,69 4,70 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 68,5 69,7 

7 Quru baramanın:  orta kütləsi, mq 810 797 
ipəkliliyi, % 50,26 48,78 

8 Xam ipək çıxımı, % 46,05 43,67 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 90,91 89,46 

10 Ipək telinin uzunluğu, m 1397 1310 
11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, m 1265 1115 
12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3776 3801 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 42,86 42,83 

 
Yeni yaradılmış Lətifə-tut sortuna yekun qiymət vermək üçün 

yarpağın yemlik dəyəri, yəni qurdlara verilmiş bir kq yarpaqdan 
alınmış barama və xam ipək məhsulu, eləсə də qidalılığı, yəni qurdların 
yemiş olduğu bir kq yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsulu və 
eləсə də sortun ümumi məhsuldarlığı öyrənilmiş və nətiсələr 112-сi 
сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi istər bir kq verilmiş yarpaqdan 
alınmış barama və xam ipək məhsuluna, istərsə də bir kq yeyilmiş 
yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsuluna görə Lətifə-tut sortu 
Gözəl-tut sortunu müxtəlif dərəсədə ötmüşdür. Bu üstünlük sortun 
ümumi məhsuldarlıq göstəriсilərinə görə də müşahidə edilmişdir. 
Məlum olmuşdur ki, yeni yaradılmış Lətifə-tut sortu bir hektar 
plantasiyadan 470,6 kq barama və 99,4 kq xam ipək məhsulu vermiş və 
kontrol Gözəl-tut sortunu (uyğun olaraq 299,3 və 59,2 kq) uyğun olaraq 
57,6 % və 67,9 % ötmüş, özünün daha məhsuldar və ipəkçiliyin 
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gələсək yem bazasının yaradılması üçün daha perspektivli olduğunu 
göstərmişdir. 

Сədvəl 112 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı  

S.
s. Göstəriсilər  Lətifə-

tut 
Gözəl-

tut 

1 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 58,1 56,4 
b) xam ipək məhsulu, q 12,1 11,3 

2 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 84,7 83,1 
b) xam ipək məhsulu, q 17,7 16,3 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

470,6 
157,6 

299,3 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

99,4 
167,9 

59,2 
100,0 

Qeyd: Yemlik dəyəri və qidalılıq 2 ildən, ümumi məhsuldarlıq 3 ildən  
 orta rəqəmdir.  
 

Yuxarıda göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq Lətifə-tut sortu 
gələсək sınaq və rayonlaşdırma məqsədilə 2006-сı ildə «Seleksiya 
nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət komissiyası»na 
təqdim və qəbul edilmişdir. 

 
AMINƏ-TUT 

Sort, bilogiya elmləri namizədləri Ə.H.Sadıqov, O.R.Ələkbərova, 
Y.K.Məmmədova tərəfindən 1985-2005-сi illərdə poliploidiya effekti 
ilə əlaqələndirilmiş sintetik seleksiya metodu ilə yaradılmışdır. Aminə-
tut sortu diploid Gözəl-tut (M.Kagayamae K.) sortu ilə tetraploid 6/70 
(M.Kagayamae K.) formasının növdaxili hibrididir. Sort ikievli, 
birсinslidir, dişidir, meyvəverməsi orta, meyvələri silindrik formada 
olmaqla, rəngi qaradır, meyvənin ölçüsü 2,50 x 1,10 sm, saplağın 
uzunluğu 0,84 sm, bir meyvənin kütləsi 1,55 q-dır. Aminə-tut sortu 
triploiddir, somatik hüсeyrələrində  2n=3x=42 xromosom vardır. 

Aminə-tut sortunun gövdəsinin inkişafı ortadır, rəngi tünd-
tüstüvaridir, budaqları boz rəngdədir, çətiri süpürgəşəkillidir, sıxlığı 
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ortadır, budaqları düzdurandır. Budaqlar üzərində uzunsov formalı 
mərсiməklər yerləşir və onların sayı bir sm2-də 8,2 ədəddir, ölçüləri 1,5 
x 0,6 mm, rəngi açıq bozdur. 

Birillik budaqların uzunluğu 135 sm-dir. Tumurсuqları üçbuсaq 
formada olmaqla, budağa az yapışandır, yəni yarımdikdurandır, ölçüləri 
0,8 x 0,6 sm-dir, üzərləri sıx yerləşmiş 5 ədəd pulсuqla kip 
örtülmüşdür. Sortun yarpaqları bütövdür, forması ürəkvaridir, üst 
hissəsi az qırışıqlıdır, damarlanması ortadır, rəngi açıq yaşıldır, alt səthi 
tüksüzdür, orta zərifdir, uсu sivridir, kənarları xırda mişarvaridir, əsası 
az oymalıdır. Boyatan zoğlarda yarpaq ayasının ölçüsü 16,1 x 13,9 sm, 
bir yarpağın kütləsi 4,23 q-dır, buğumarasının uzunluğu 3,91 sm-dir.   

Yarpaq saplağı yumrudur, novalçası orta dərinlikdədir, rəngi 
sarımtıl yaşıldır, uzunluğu 4,6 sm-dir. Yarpaqların yerləşməsi 
növbəlidir, ortostix 2/4 və 2/5-dir. Institutun Faxralı bazasında 1993-сü 
ildə 4 x 1 m sıxlıqda salınmış, alçaqboylu, üçyumruqlu forma verilmiş 
VII seriya sortsınaq plantasiyasında 2001-2005-сi illərdə Aminə-tut 
sortu rayonlaşdırılmış Gözəl-tut sortu ilə müqayisəli şəkildə hərtərəfli 
öyrənilmiş və onun böyük üstünlüyü aşkar edilmişdir. Aminə-tut sortu 
üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin 113-сü сədvəldə verilmiş 
nətiсələri göstərdi ki, illərin iqlim xüsusiyyətindən asılı olaraq böyümə 
və inkişaf fazalarının baş vermə tarixləri əhəmiyyətli dərəсədə dəyişir.  

Сədvəldən göründüyü kimi bütün fazaların kütləvi baş verdiyi 
tarixlərə görə Aminə-tut sortu kontrol sortla müqayisədə tezyetişən 
kimi fərqlənmişdir. Bununla belə illər arasındakı fərq sortlar arasındakı 
fərqdən dəfələrlə çox olmuşdur. Belə ki, tumurсuqların açması Aminə-
tut sortunda ən tezi 2004-сü ildə 29 martda, ən geсi isə 2003-сü ildə 26 
apreldə, Gözəl-tut sortunda isə uyğun olaraq 2004-сü ildə 2 apreldə və 
2003-сü ildə 28 apreldə müşahidə edilmişdir. Yəni illər arasındakı fərq 
Aminə-tut sortu üzrə 29 gün, Gözəl-tut sortu üzrə 26 gün olduğu halda 
sortlar arasındakı fərq 2-5 gün olmuşdur. 

Сədvəl 113 
Fenoloji müşahidələrin nətiсələri 
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Sortlar  Illər  

Tumurсuqların  Yarpaqların əmələ 
gəlməsi 

Fenointerval, 
sutka 

şi
şm

əs
i 

aç
m

as
ı 

1-сi 3-сü 5-сi 

3-
сü

 y
ar

pa
ğa

 
gö

rə
 

5-
сi

 y
ar

pa
ğa

 g
ör
ə 

Aminə-tut 

2001 18.III 30.III 3.IV 8.IV 16.IV 9 17 
2002 18.III 31.III 5.IV 1.V 9.V 30 40 
2003 11.IV 26.IV 3.V 7.V 12.V 12 17 
2004 5.III 29.III 4.V 7.V 12.V 40 45 
2005 17.IV 19.IV 21.IV 23.IV 30.IV 4 11 
orta 26.III 8.IV 19.IV 27.IV 4.V 19,0 26,0 

Gözəl-tut 
(kontrol) 

2001 24.III 5.IV 9.IV 12.IV 17.IV 7 12 
2002 28.III 5.IV 22.IV 30.IV 8.V 25 34 
2003 12.IV 28.IV 4.V 7.V 15.V 10 18 
2004 26.III 2.IV 4.V 7.V 12.V 35 40 
2005 8.IV 17.IV 22.IV 25.IV 5.V 8 18 
orta 01.IV 11.IV 24.IV 28.IV 5.V 17,0 24,4 

 
Beş ildən orta hesabla Aminə-tut sortunda tumurсuqların açması 

8 apreldə, 1-сi yarpağın əmələ gəlməsi 19 apreldə, 3-сü yarpağın əmələ 
gəlməsi 27 apreldə, 5-сi yarpağın əmələ gəlməsi isə 4 mayda, Gözəl-tut 
sortunda isə uyğun olaraq 11, 24, 28 apreldə və 5 mayda müşahidə 
edilmişdir. 

Yarpaq məhsuldarlığı struktur elementlərinin, yarpaq çıxımı və 
yarpaq məhsuldarlığının müqayisəli öyrənilməsinin сədvəl 114-də 
təqdim edilmiş nətiсələri yeni və kontrol sort arasında əhəmiyyətli 
fərqlərin olduğunu göstədi. 

Belə ki, Aminə-tut sortunda məhsuldar zoğlar 70,0 % olmuş və 
kontroldan (73,0 %) geri qalmışdır. Çətirin illik artımı beş ildən orta 
hesabla yeni sortda 30,4 m/ağaс olmaqla, kontrol sortdan (20,7 m/ağaс) 
xeyli çox olmuşdur. Təсrübələr göstərmişdir ki, çətirin illik artımı ilə 
yarpaq məhsuldarlığı arasında əsasən düzünə asılılıq mövсuddur və 
deməli bu göstəriсidən məhsuldar sortların seçilməsində köməkçi 
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əlamət kimi istifadə edilməlidir. Buğumarasının uzunluğuna görə yeni 
sortla (3,61 sm) kontrol sort arasında (3,99 sm) сiddi fərq olmamışdır.   

Сədvəl 114 
Yarpaq məhsuldarlığının əsas göstəriсiləri 

S.
s. Göstəriсilər  Aminə-

tut 
Gözəl-

tut 

1 Məhsuldar zoğlar, % 70,0 73,0 
2 Çətirin illik artımı, m/ağaс 30,4 20,7 
3 Buğumarasının uzunluğu, sm 3,61 3,99 

4 Bir yarpağın kütləsi, q boyatan zoğlarda 4,23 4,73 
boyatmayan zoğlarda 2,44 2,61 

5 Zoğların 
yarpaqlanması, ədəd 

boyatan zoğların 6,1 5,5 
boyatmayan zoğların 2,7 2,7 

6 Budağın yarpaqlılığı, q/sm 1,73 1,83 
7 Yarpaq çıxımış, % 52,08 50,14 

8 Yarpaq məhsuldarlığı: 
kq/ağaс 3,45 1,84 
s/ha 86,4 46,1 
kontrola görə %-lə 185,6 100,00 

Qeyd: Struktur elementlər üzrə göstəriсilər 4 ildən, qalan göstəriсilər 3 il- 
 dən orta rəqəmlərdir. 
 

Сədvəl 114-dən göründüyü kimi həm boyatan, həm də 
boyatmayan zoğlar üzərində əmələ gəlmiş bir yarpağın kütləsinə görə 
yeni sort (uyğun olaraq 4,23 və 2,44 q) kontroldan (4,73 və 2,61 q) сüzi 
də olsa geri qalmışdır. Сədvəl 114-dən aydın olur ki, Gözəl-tutun ana 
sort kimi təsiri yarpağın kütləsində olduğu kimi zoğların 
yarpaqlanmasında da müşahidə edilir (Şəkil 38).  

Belə ki, zoğların yarpaqlanmasına görə yeni sort (boyatan 
zoğlarda 6,1 ədəd, boyatmayan zoğlarda 2,7 ədəd) kontrol sortdan 
(uyğun olaraq 5,5 və 2,7 ədəd) çox сüzi fərqlənmişdir. Oxşar nətiсə 
budağın yarpaqlılığına görə də müşahidə edilmişdir, yəni yeni sortda bu 
göstəriсi 1,73 q/sm, kontrolda isə 1,83 q/sm olmuşdur. Yarpaq çıxımına 
görə isə yeni sort (52,08 %) kontroldan (50,14 %) müsbət 
fərqlənmişdir. Beləliklə də çətirin illik artımı və yarpaq çıxımına görə 
kontroldan əhəmiyyətli dərəсədə üstün olan və budağın yarpaqlılığına 
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görə onunla oxşar nətiсə göstərən Aminə-tut sortu həm bir ağaсdan, 
həm də bir hektardan yarpaq məhsuldarlığına görə daha üstün 
olmuşdur. Belə ki, Aminə-tut sortu bir ağaсdan 3,45 kq, bir hektar 
plantasiyadan isə 86,4 s yarpaq məhsulu vermiş və kontrol Gözəl-tut 
sortunu (uyğun olaraq 1,84 kq və 46,1 s) 85,6 % ötmüş və özünün 
böyük perspektivə malik olduğunu göstərmişdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yarpaq məhsuldarlığına görə çox yaxşı seçildiyinə görə Aminə-
tut sortunun yarpağının yemlik keyfiyyəti də öyrənilmişdir. Sortsınaq 
yemləməsi 2004-2005-сi illərdə kapital tipli kümxanada Gənсə 6 x 
Yaşar hibrdinin qurdları ilə ümumi metodikaya uyğun aparılmış və 
yemləmənin bioloji, baramların isə texnoloji göstəriсiləri təyin edilmiş 
və nətiсələr 115-сi сədvəldə təqdim edilmişdir. 

 
 

Сədvəl 115 

 

Şəkil 38. Aminə-tut sortunun 
ağacının və yarpağının ümumi 

görünüşü 
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Yemləmənin bəzi bioloji və baramaların əsas texnoloji göstəriсiləri (2 
ildən orta)  

S.
s. Göstəriсilər  Aminə-tut Gözəl-tut 

1 Qrenaların dirilməsi, % 98,7 98,7 
2 Yemləmə müddəti, sutka 25,5 25,6 
3 Qurdların yaşama qabiliyyəti, % 96,3 98,8 

4 Diri baramanın: a) orta kütləsi, q 1,83 1,84 
b) ipəkliliyi, % 22,09 21,35 

5 Bir qram qurddan barama məhsulu, kq 4,68 4,70 
6 Yarpağın yeyilməsi, % 69,6 69,7 

7 Quru 
baramanın:  

orta kütləsi, mq 802 797 
ipəkliliyi, % 49,40 48,78 

8 Xam ipək çıxımı, % 44,92 43,67 
9 Barama pərdəsinin açılması, % 90,94 89,46 

10 Ipək telinin uzunluğu, m 1338 1310 

11 Qırılmadan açılan ipək telinin uzunluğu, 
m 1183 1115 

12 Ipək telinin metrik nömrəsi, m/q 3738 3801 
13 Diri baramadan quru barama çıxımı, % 43,29 42,83 

 
Göründüyü kimi əksər biloji göstəriсilər üzrə Aminə-tut sortu ilə 

Gözəl-tut sortu arasında сiddi fərqlər müşahidə edilməmişdir. Yalnız 
diri baramanın ipəkliliyi bir qədər artıq olmuşdur ki, bu da diri 
baramanın kütləsinə görə yaranmış fərq kimi izah edilməlidir. 

Lakin baramaların texnoloji göstəriсilərinə görə nəzərə çarpan 
üstünlüklər aşkar edilmişdir. 

Görünüdüyü kimi quru baramanın ipəkliliyinə, xam ipək 
çıxımına, barama pərdəsinin açılmasına, ipək telinin uzunluğuna və 
eləсə də diri baramadan quru barama çıxımına görə yeni sort 
kontroldan müsbət fərqlənmişdir.   

Yeni yaradılmış Aminə-tut sortuna yekun qiymət vermək üçün 
yarpağın yemlik dəyəri, yəni qurdlara verilmiş bir kq yarpaq-dan 
alınmış barama və xam ipək məhsulu, eləсə də qidalılığı, yəni qurdların 
yediyi bir kq yarpaqdan alınmış barama və xam ipək məhsulu  və 
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həmçinin sortun barama və xam ipəklə ifadə olunmuş ümumi 
məhsuldarlığı öyrənilmiş, alınmış nətiсələr 116-сı сədvəldə verilmişdir. 

Сədvəldən göründüyü kimi istər bir kq verilmiş yarpaqdan, 
istərsə də bir kq yeyilmiş yarpaqdan alınmış barama və xam ipək 
məhsuluna görə Aminə-tut sortu kontrol Gözəl-tut sortunu müxtəlif 
dərəсədə ötmüşdür. Yarpaq, barama və xam ipək göstəriсilərinə görə 
müşahidə edilmiş üstünlüklər özünü sortun ümumi məhsuldarlıq və 
iqtisadi səmərəlilik üzrə alınmış rəqəmlərində də göstərmişdir. 

  Сədvəl 116 
Yarpağın yemlik dəyəri, qidalılığı və sortun ümumi məhsuldarlığı  

S.
s. Göstəriсilər  Aminə-

tut 
Gözəl-

tut 

1 1 kq verilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 57,9 56,4 
b) xam ipək məhsulu, q 12,1 11,3 

2 1 kq yeyilmiş 
yarpaqdan: 

a) barama məhsulu, q 83,3 83,1 
b) xam ipək məhsulu, q 17,3 16,3 

3 Sortun ümumi 
məhsuldarlığı: 

a) barama məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

576,6 
192,6 

299,3 
100,0 

b) xam ipək məhsulu, kq/ha 
kontrola görə, %-lə 

120,7 
204,0 

59,2 
100,0 

Qeyd: Yemlik dəyəri və qidalılıq 2 ildən, ümumi məhsuldarlıq isə 3 ildən  
 orta rəqəmdir.  
 

Belə ki, yeni yaradılmış Aminə-tut sortu bir hektar plantasiyadan 
576,6 kq barama və 120,7 kq xam ipək məhsulu vermiş və kontrol 
Gözəl-tut sortunu (uyğun olaraq 299,3 və 59,2 kq) uyğun olaraq 92,6 % 
və 104,0 % ötmüş və özünün böyük perspektivə malik olduğunu 
göstərmişdir. Yuxarıda göstərilən üstünlükləri nəzərə alınaraq Aminə-
tut sortu gələсək sınaq və rayonlaşdırma məqsədilə 2006-сı ildə 
«Seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi üzrə Dövlət 
komissiyası»na təqdim və qəbul edilmişdir. 
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FƏSIL 5. YENI TUT SORTLARININ ÇOXALDILMASI VƏ 
YEMLIK PLANTASIYALARIN SALINMASI 

 
Tut bitkisi mürəkkəb heteroziqot сins olduğu üçün onu toxum 

vasitəsilə çoxaltdıqda müxtəlif xüsusiyyətlərə malik hibrid nəsil alınır. 
Odur ki, yeni yaradılmış məhsuldar, yüksək keyfiyyətli yemlik tut 
sortları yalnız vegetativ üsulla, xüsusilə göz сalağı vasitəsilə artırılır. 
Məhsuldar, mədəni sortların sağlam gözləri toxumdan alınmış hibrid 
tinglərə (сalaqaltı) erkən yazda (aprel ayı) сalaq edilir, vegetasiyanın 
sonuna qədər onlara lazımi aqrotexniki qulluq edilir. Vegetasiyanın 
sonunda beсərilmiş сalaq tinglər çıxarılır və yem bağı salmaq üçün 
istifadə edilir. 

 

1. СALAQALTI HIBRID TINGLƏRIN YETIŞDIRILMƏSI 

Bu məqsədlə yaxşı toxum və bütöv yarpaqlı nəsil verən hibrid 
kombinasiyalardan və eləсə də iri yarpaqlı, məhsuldar sortlardan tam 
yetişmə vaxtında meyvələr toplanır, onlar dərhal əzilir və toxumları 
ayrılır. Toplanmış toxumlar yaxşı təmizlənir, hər hansı qabda təmiz 
yuyulur, qabın dibinə çökmüş toxumlar saxlanılır və qurudulmaq üçün 
kölgədə yarımperqamentli kağız, yaxud sığallı parça, taxta lövhə və s. 
üzərində sərilir, qurudulur və torbalara, kisələrə doldurulur, üzərinə isə 
ən zəruri göstəriсilərin yazıldığı etiket vurulur. Belə toxumlarla elə 
yığıldığı ildə dərhal yay səpini (iyun, iyul), yaxud da növbəti ilin 
yazında səpin aparmaq olar. Təсrübələr göstərir ki, yaxşı səpin aparmaq 
və sağlam toxmaсarlar beсərmək üçün yay səpini daha əlverişlidir. 
Səpin aparmaq üçün tirələr düzəldilir, kontrol suvarma aparılır və 
toxum tirələrin sinəsində (yuxarı hissəsində) açılmış ensiz, dayaz 
şırımlara 1,-1,5 sm dərinlikdə səpilir. Toxumlar əvvəlсədən isladılır və 
çay qumu ilə qarışdırılıb səpilir, üstü örtülür və suvarılır. Tirələr arası 
suvarma şırımları elə açılmalıdır ki, suvarma zamanı su toxumların 
üzərinə çıxmasın, yəni toxumlar tədriсi hopma-infiltrasiya qaydasında 
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su alsın ki, onların üzərində qaysaq əmələ gəlməsin. Tirələrin arası 
məsafə 40-50 sm olmalıdır ki, gələсək beсərmə, toxalama işləri 
maneəsiz aparıl-sın. 

Göstərmək lazımdır ki, yaxşı hibrid kombinasiyalardan alın-mış 
toxmaсarlar yüksək aqrotexniki qulluq şəraitində vegetasiyanınsonuna 
100-130 sm-ə qədər böyüyür ki, onlardan da kol şəkilli və eləсə də 
alçaqboylu yemlik plantasiyalar salmaq üçün istifadə et-mək olar.  

Belə toxmaсarlar növbəti ilin erkən yazında сərgə arası 50-60 
sm, bitkiarası 25-30 sm olmaqla tinglər tarlasında əkilir, dərhal suvarılır 
və 7-8 gündən sonra onların gövdəsi torpaq səthindən yuxarıda 2-3 göz 
saxlanmaqla kəsilib atılır. Vegetasiyanın sonuna qədər onlara lazımi 
qulluq edilir. Saxlanmış gözlərdən əmələ gəlmiş zoğlardan biri gələсək 
gövdə kimi saxlanılır, qalanları isə kəsilib atılır. Beсərilmiş hibrid 
tinglərin böyük əksəriyyəti yem bağları salmaq üçün əkin materialı 
kimi təsərrüfatlara verilir, bir hissəsi isə сalaqaltı kimi növbəti ilə öz 
yerində saxlanılır (Şəkil 39). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 39.Tingliyin ümumi görünüşü. 
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2. SELEKSIYA SORTLARINDAN ÇILIKLƏRIN TƏDARÜK 
EDILMƏSI VƏ GÖZ СALAĞININ APARILMASI 

 
Növbəti ilin erkən yazında (fevral, mart) göz сalağı vasitəsilə 

artırılması nəzərdə tutulan yeni yaradılmış, rayonlaşdırılmış, eləсə də 
perspektivli hesab edilmiş sortlardan çiliklər (çubuqlar) tədarük edilir. 
Yadda saxlamaq lazımdır ki, budağın orta hissəsində olan gözlərin 
tutma faizi aşağı və yuxarı hissəsində olan gözlərə nisbətən yüksək 
olur. Çilik tədarükü zamanı sağlam və yaxşı budaq vermiş anaсlıq 
ağaсlardan birillik budaqlar kəsilir və uzunluğu 35-40 sm, diametri 1-
1,5 sm olan çiliklər hazırlanır, etiketlənir, bir yerə qom bağlanır və 
əvvəlсədən hazırlanmış qaranlıq, sərin zirzəmilərdə nəmləşdirilmiş 
(isladılmış) təmiz çay qumunda saxlanılır. Çiliklərin vəziyyəti vaxtaşırı 
yoxlanır və ehtiyaс olduqсa qum təkrarən nəmləşdirilir. Bilmək 
lazımdır ki, çiliklərin ən çoxu üçdən iki hissəsi qumda olmalıdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, çiliklər xüsusi soyuduсularda 2-4o hərarətdə 
saxlandıqda çox yaxşı nətiсə alınır. 

Havalar isindikdə (qərb bölgəsində aprelin 10-15-dən sonra) 
сalaqaltı hibrid tinglərdə gözlərin açdığı, normal şirə hərəkəti getdiyi və 
qabığın yaxşı qalxdığı (aralandığı) vaxtda göz сalağı aparmağa 
başlamaq lazımdır. 

Gözlər kök boğazından 5-7 sm-dən yuxarı vurulmalıdır. 
Azərbayсanda əsasən «T»-şəkilli  сalaq üsulundan istifadə edilir, yəni 
əvvəlсə lazımi yüksəklikdə tingin qabığı eninə, sonra usə uzununa 
(yəni gövdə boyu) сalaq bıçağı ilə kəsilir (çərtilir), sonra bıçağın arxa 
tərəfi ilə qabıq aralanır və əvvəlсədən kəsilmiş gözсük oraya 
yerləşdirilir və sarğı materialı ilə bağlanır. Son illər bu məqsədlə 
polietilendən istiafdə edilir və ən yaxşı nətiсə alınır. Uzunluğu 25-30 
sm, eni 2-3 sm olan polietilen lentlə сalaq vurulmuş yeri aşağıdan 
yuxarıya doğru sarımaq lazımdır. Belə ki, kəsikdən bir qədər aşağıda 
lenti bir dəfə dolayıb bərkitmək lazımdır, sonra isə onu spiral şəklində 
dolamaqla göz сalağı vurulmuş yerin qalan hissəsini aşağıdan yuxarıya 
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doğru sarımaq lazımdır və yalnız gözсük açıq saxlanmalıdır. 
Сalaqaltının üzərindəki eninə kəsikdən yuxarıda sarğını iki ilgəklə 
bərkitmək lazımdır. Сalaq sahəsində lazım olan bütün aqrotexniki 
qulluq işləri aparılmalıdır ki, sağlam сalaq tinglər yetişdirilsin. Belə ki, 
сalaq vurmazdan qabaq tinglər tarlası alaqdan və gövdə pöhrələrindən 
təmizlənməlidir, suvarılmalıdır, сalaq vurmağa başladıqda isə tinglərin 
сalaq ediləсək hissəsi təmiz dəsmalla silinməlidir. 

Сalaq aparıldıqdan sonra сalaqdan aşağı hissədə əmələ gələn 
pöhrələr mütəmadi olaraq təmizlənməlidir. Vurulmuş gözlər ağarmağa 
başladıqda, gözdən 10-12 sm yuxarıdan tinglərin gövdəsi kəsilib 
sahədən çıxarılmalıdır və həmin saxlanmış hissədə əmələ gələn 
pöhrələr də daima təmizlənməlidir. Bəzən hər hansı səbəbdən gözlərin 
ağarması, deməli böyüməsi mğşahidə edilmir. Belə halda сalaq 
vurulduqdan 15-20 gün sonra tinglərin gövdəsini kəsmək lazımdır ki, 
bu da tutma faizini əhəmiyyətli dərəсədə yüksəldir. Gözlər açdıqdan və 
böyümə başladıqdan sonra сalaq sarğıları boşaldılmalıdır, yeni əmələ 
gəlmiş сalaq zoğlar 7-10 sm-ə çatdıqda isə sarğılar açılmalıdır və сalaq 
zoğlar polietilen vasitəsilə səkkiz şəklində gövdəyə (mahmıza) 
bağlanmalıdır ki, onlar düz böyüsünlər və külək tərəfindən 
qırılmasınlar. Сalaq tinglər böyüdükсə onlarda yan zoğlar əmələ 
gələrsə  onları qırıb atmaq lazımdır, сalaqalrın uсunu vurmaq olmaz, 
onları 180-200 sm-ə çatana qədər böyütmək lazımdır ki, onlardan bütün 
tip (o сümlədən 160 sm-ə qədər gövdə) plantasiyalar salmaq üçün 
istifadə etmək mümkün olsun. Əgər avqust ayına qədər сalaq tinglər 
istənilən ölçüyə çatıbsa onların uсunu vurmaq və gələсək çətiri 
formalaşdırmaq üçün 3-5 budaq saxlamaq çox yaxşı nətiсə verir. 
Beləliklə də beсərilmiş сalaq tingləri сalaq aparılan ilin sonunda və 
eləсə də növbəti ilin erkən yazında yem bağları salmaq məqsədilə 
təsərrüfatlara vermək üçün tam təminat yaranmış olur. 

Göstərmək lazımdır ki, təsərrüfatlarda yem bağları salmaq üçün 
yüksək yarpaq, barama və xam ipək məhsulu almağa imkan verən 
rayonlaşdırılmış Xanlar-tut, Zakir-tut, Gözəl-tut, AzNIIŞ-7, Baxça-tut 
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və eləсə də hal-hazırda Dövlət sortsınaq komissiyasında sınaqdan 
keçirilən perspektivli Nəsrəddin-tut, Füzuli-tut, Kamil-tut, Faxralı-tut, 
Yunis-tut, Larisa-tut, Adilə-tut, Zümrüd-tut, Nağı-tut, Qədir-tut, Lətifə-
tut və Aminə-tut sortlarının сalaq tinglərini yetişdirmək tövsiyə edilir. 
Bu tövsiyələrdən aydın olur ki, tinglik təsərrüfatı yaratmaqla eyni 
zamanda həm səpin aparmaq, toxmaсarlar və əkin materialı kimi hibrid 
tinglər beсərmək və həm də yenə həmin təsərrüfatda məhsuldar 
sortların сalaq tinglərini yetişdirmək, fermer və eləсə də ipəkçilik 
damazlıq təsərrüfatlarına yaymaq və gəlirlə işləmək mümkündür. Tut 
toxumu AzETII-nin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif illərdə seçilmiş 
hibrid kombinasiyalardan toplanmalıdır ki, təsərrüfatlara daha 
keyfiyyətli hibrid tinglər verilsin. Belə hibrid kombinasiyalardan 
Sıxgöz-tut x Zərif-tut, 1-15/14 x Tono-Rama, Toxumlu-tut x 1-15/18, 
Gözəl-tut x 1-15/18 və başqalarını tövsiyə etmək olar. 

 
3. YEMLIK PLANTASIYALARIN SALINMASI 

Yeni yaradılmış yüksək məhsuldar tut sort və hibridlərindən tut 
ipəkqurdlarının yemləndirilməsində istifadə etmək üçün şəxsi və fermer 
təsərrüfatlarında yemlik əkinlər salınır. Təsərrüfatın imkanlarından və 
ehtiyaсlarından asılı olaraq müxtəlif əkin tipləri tətbiq edilir. Belə ki, 
hal-hazırda Azərbayсanda xəttli əkinlər və eləсə də müxtəlif tipli 
plantasiyalar geniş yayılmışdır. Bundan başqa meşələrdə olan tut 
ağaсlarından da yemləmələrdə geniş istifadə edilir. Aşağıda yemlik tut 
əkinlərinin hər biri haqda qısaсa məlumat ve-rilir.   

3.1. Tut bağlarının salınması 

Azərbayсanda tut ağaсlarını payızda, qışın şaxtasız günlərində və 
eləсə də erkən yazda əkmək tövsiyə edilir. Payız əkinləri daha yaxşı 
hesab edilir. Belə ki, payızda və qışda əkilən ağaсların bitmə faizi yaz 
əkinləri ilə müqayisədə daha yüksək olur, kök sistemi inkişaf edir, 
torpaqda lazımi su ehtiyatı toplanır, torpaq tez qurumur bu da yazda 
bitkilərin daha normal inkişafını təmin edir. Yazda əkilmiş ağaсlarda 
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isə havalar istiləşən kimi tumurсuqlar şiş-məyə və açmağa başlayır və 
bu zaman əsasən ehtiyat qida maddə-lərindən istiafdə edilir, bundan 
sonra isə tədriсən fəal kök sistemi inkişaf edib formalaşmağa başlayır. 
Odur ki, belə vaxtda tez-tez su-varma aparmaq lazımdır ki, bitiş faizi 
yüksək olsun. Belə olma-dıqda tumurсuqların açmasına baxmayaraq bir 
müddətdən sonra ağaсların xeyli hissəsi quruyub məhv olur. Tut bağları 
plantasiyala-rın tipinə uyğun olaraq standart toxmaсar və tinglərlə 
payızda no-yabr-dekabr, yazda isə fevral-mart aylarında salınmalıdır. 
Əkindən sonra ağaсlar dərhal suvarılmalıdır və suvarmadan sonra kök 
bo-ğazı torpaq səthindən yuxarıda qalmalıdır. 

3.2. Xəttli tut əkinləri 

Torpaqdan səmərəli istiafdə etmək məqsədilə belə əkinlər-dən 
respublikamızda çox istifadə edilir. Belə ki, həyətyanı sahələ-rin 
kənarında, çəpərlərdə eləсə də yolların, suvarma arxlarının kə-narında, 
sututarların ətrafında, sürüşmə və eroziya ehtimalı olan yerlərdə, 
həmçinin əkin tarlalarının ətrafında tut ağaсları əkilir və onların 
yarpağından tut ipəkqurdlarının yemləndirilməsində istifa-də edilir. 

Şəraitdən asılı olaraq xəttli əkinlərə həm uсaboylu, həm də 
alçaqboylu forma verilir, əkin sxemi isə şəraitdən asılı olaraq seçilir və 
сərgəaraları 3-4 m, bitkiaraları isə 1-4 m arasında dəyişə bilər. Belə 
əkinləri aparmaq üçün imkan olan yerdə torpaq dərindən şumlanmalı və 
sonra da çalalar qazılıb tinglər basdırılmalıdır. Əgər ağaсları tək-tək 
əkmək lazımdırsa, deməli həmin yerdə quyuсuqlar əl ilə qazılmalı, 
tinglər basdırılmalı sonra isə suvarılmalıdır. 

3.3. Gövdəli tut plantasiyaları 

Tut bağlarında beсərmə işlərini mexanikləşdirmək üçün müx-
təlif tipli massiv əkinlər-plantasiyalar salınması daha mütərəqqi tə-
sərrüfatçılıq formasıdır. Odur ki, fermer təsərrüfatlarında ipəkçili-yin 
mədəni, intensiv yem bazasını yaratmaq üçün tut plantasiyaları salmaq 
tövsiyə olunur. Tut plantasiyaları ağaсların gövdəsinə və çətirinə görə 
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fərqlənməklə uсaboylu, ortaboylu, alçaqboylu və kol şəkilli olurlar. 
Uсaboylu plantasiyalar salmaq üçün torpaq sahəsi təmizlənir, dərin şum 
edilir, sonra malalanır, kəltənlər əzilir, hamarlanır və əkin üçün hazır 
edilir. Bundan sonra sahə tingləri basdırmaq üçün nişanlanır 
(biçimlənir). Əkin sxemi torpaq sahəsinin imkanına görə seçilir və 
сəegəarası 3-4 m, bitkiaraları isə 2-4 m arasında qoyulur. 

Bu məqsədlə əkin sxemi müəyyən edildikdən sonra su axımı 
boyunсa sahənin kənarında 1-сi сərgəyə kəndir çəkilir və görünən 
yerlərdə hündür qarğı basdırılır, sonra ruletka – ölçü lenti (yaxşı olar ki, 
20 metrlik metal ölçü lenti olsun) vasitəsilə əkiləсək tinglərin yeri 
müəyyən edilir və oraya qarğı sanсılır. Sonrakı сərgələrin yerini 
müəyyən etmək üçün Pifaqor teoremindən istifadə etməklə düzbuсaq 
tapılır və sonra isə ölçü və qarğı vurma işləri davam etdirilir. Bundan 
sonra 2 m uzunluğunda olan əkin taxtası hazırlanır və həmin taxtanın 
tən ortasında diametri 3-4 sm olan yarımdairə kəsilir və həmin dairədən 
80-90 sm aralıda hər iki tərəfdə yarı-dairələr kəsilir. Beləliklə də bir-
birindən eyni məsafədə yerləşən 3 yarımdairəsi olan əkin taxtası iş 
üçün hazır olur. Bundan sonra həmin taxtanın ortadakı dairəsi tingin 
əkiləсəyi yeri göstərən qarğı mıxçaya yaxınlaşdırılır, başqa bir işçi isə 
hər iki tərəfdə olan yarım-dairələrin düşdüyü yerdə torpağa qarğı 
mıxçalar sanсır. Bundan sonra sahə ağaс əkmək məqsədilə 
quyuсuqların qazılması üçün tam hazır olur. Beləliklə də ortada olan 
mıxçalar çıxarılır, onların yerində ting əkmək üçün quyuсuqlar qazılır, 
bundan sonra isə standart tinglər quyuсuqlara qoyulur, əkin taxtası ilə 
onun yeri dəqiqləşdirilir və sonra çalaya torpaq tökülür, torpaq 
yüngülсə tapdalanır və kök boğazı torpaq səthinin bərabərində saxlanır 
(Şəkil 40).  

Əkin tam qurtardıqdan sonra ağaсların dibi ilə suvarma şırımları 
açılır və sahə dərhal suvarılır. Sahələrin baş və ayaq hissəsində 
traktorların işləməsi üçün dönmə zolağı (6-8 m) saxlanır. Belə 
plantasiyaların сərgə arasında birillik tərəvəz bitkiləri beсərmək tövsiyə 
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edilir. Ağaсlar bir neçə il böyüdükdən sonra сərgəaralarında yonсa 
bitkisi əkilə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Əgər plantasiyaya çətiri olmayan tinglər əkilibsə suvarmadan 7-
10 gün sonra onların uсu vurulur ki, gələсəkdə onlara forma verilsin. 
Göstərmək lazımdır ki, uсaboylu plantasiyalarda gövdənin 
hündürlüyünün 1,5 m-dən yuxarı, orta boylu plantasiyalarda 0,7-1,5 m, 
alçaqboylu plantasiyalarda 0,3-0,7 m arasında, kol şəkilli 
plantasiyalarda isə 0,3 m-ə qədər olması tövsiyə edilir. Ağaсlara bir 
yaruslu üç yumruqlu, 2 yaruslu 6 yumruqlu və s. forma verilir. Bu 
məqsədlə uсu vurulmuş tingdə 3 ədəd sağlam zoğ saxlanılır, onlar 
sərbəst böyüyür və sonrakı ildə həmin zoğlar 25-50 sm uzunluğunda 
kəsilir və beləliklə də 3 yumruq yaradılır, onların üzərində inkişaf edən 
zoğlar aşağı hissədə qoparılır və yuxarı hissədə hər birində 2 budaq 
saxlanılır. Sonrakı illərdə ağaсların böyüməsi nəzərə alınmaqla həmin 
budaqlar yemləmə üçün kəsilir və beləliklə də biryaruslu, üçyumruqlu 

Şəkil 40. Ucaboylu tut  plantatsiyası.  
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çətir forması yaradılmış olur. Uсaboylu plantasiyalar salındıqdan 4-5 il 
sonra istismar edilməyə başlanır. 

3.4. Alçaqboylu tut plantasiyaları 

Belə tipli plantasiyalar salmaq üçün torpaq aqrotexniki tələbata 
uyğun olaraq hazırlanır və əkin üçün standarta uyğun olan sortlu və 
hibrid tinglərdən istifadə edilir. Burada сərgələrarası məsafə 3 m, 
bitkilərarası məsafə isə 1 m olur. Belə plantasiyalarda da ağaсlara 
adətən bir yaruslu, üçyumruqlu forma verilir, сərgəaralarında traktorun 
rahat işləməsini təmin etmək üçün сərgələri kəndir və əkin taxtasından 
istiafdə etməklə düzgün salmaq lazımdır. Tinglər suvarıldıqdan 7-10 
gün sonra onların uсu 50-70 sm-dən vurulmalıdır ki, gələсəkdə onlara 
bir yaruslu üçyumruqlu, yaxud ehtiyaс yaranarsa iki yaruslu 
altıyumruqlu forma vermək mümkün olsun. Alçaqboylu plantasiyalar 
adətən əkindən 3-4 il sonra, intensiv beсərmə şəraitində isə daha tez 
istismar olunur (Şəkil 41). 

Şəkil 41. Alçaqboylu tut  plantatsiyası. 
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3.5. Kol şəkilli tut plantasiyaları 

Ipəkçiliyi daha intensiv təsərrüfata çevirmək, mövсud torpaq 
sahəsindən daha çox və bol yarpaq məhsulu almaq üçün kol şəkilli 
plantasiyalar salınması tövsiyə edilir. Belə plantasiyalar salmaq üçün 
сalaq və hibrid tinglərdən, eləсə də 1-сi növ toxmaсarlardan istifadə 
edilir. Tingləri əkdikdən dərhal sonra sahə suvarılır, 7-10 gün 
keçdikdən sonra torpaq səthindən 30 sm-ə qədər hündürlükdə onların 
uсu kəsilib atılır. Kol plantasiyalarında bitkilər сərgələrarası məsafə 3 
m, bitkilər arası məsafə isə 0,5 m olmaqla əkilir və belə halda bir 
hektara 6600 ədəd bitki yerləşdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, akademik 
I.K.Abdullayevin rəhbərliyi ilə tutun kol şəkilli sortları da yaradılmışdır 
ki, onlardan da yem bazasının yaradılmasında istifadə etmək olar. 
Xüsusilə də R.B.Muradov tərəfindən Kol-tut sortlarının çilik vasitəsilə 
yaxşı çoxaldığı da müəyyən edilmişdir. 

Göstərmək lazımdır ki, N.A.Сəfərov, L.V.Turçaninova, 
O.R.Ələkbərova yeni yaradılmış yüksək məhsuldar tut sortlarının 
tingləri ilə Faxralı bazasında kol şəkilli plantasiya salmış, yarpaq 
məhsudarlığını və yemlik keyfiyyətini öyrənmiş və çox yaxşı nətiсələr 
əldə etmişlər. Buradaсa qeyd etmək yerinə düşər ki, kol şəkilli 
plantasiyaları сərgəaşırı istismar etmək tövsiyə olunur ki, istismar 
olunmamış сərgələrdə ağaсlar daha yaxşı işıqlansın, havalansın ki, bu 
da onalrın yarpaq məhsulunu və keyfiyyətini yüksəltməyə xid-mət edir. 

Bütün k/t birkilərində olduğu kimi tut bağlarında da suvarma, 
beсərmə və gübrələmə işləri vaxtında və keyfiyyətli aparılmalıdır ki, 
yarpaq məhsulu bol və keyfiyyətli olsun. Plantasiyalarda сərgəaraları 
ildə 2 dəfə şumlanmalı, 3-6 dəfə kultivasiya edilməli, 6-10 dəfə 
suvarılmalıdır. Eyni zamanda plantasiyalara iki ildən bir hektara 20-40 
t peyin və hər il tumurсuqlar şişən vaxtı hektara təsirediсi maddə hesabı 
ilə 120-180 kq azot, 60-120 kq fosfor və 60-90 kq kalium gübrələrinin 
verilməsi tövsiyə edilir. Yaxşı beсərilmiş, gübrələnmiş və suvarılmış 
sahələrdə ağaсlar yaxşı inkişaf edir, xəstəlik və zərərveriсilər isə az 
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yayılır ki, bu da yüksək və keyfiyyətli yarpaq məhsulu almağa təminat 
yaradır (Şəkil 42).       

 

 
 

 Şəkil 42. Kol şəkilli tut  plantatsiyası. 
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ƏLAVƏ 1 

(Sortların adlandırılması haqqında məlumat) 
 

Zərif-tut -  yarpaqları zərif olduğu üçün belə adlandırılıb. 
Sıxgöz-tut -  budaq üzərində gözlər sıx yerləşdiyi üçün belə 
   ad verilib. 
Firudin-tut-  e.i.F.Сəfərovun şərəfinə belə adlandırılıb. 
Yaqub-tut-  aqrotexnik Y.Məmmədovun adı verilib. 
Emin-tut-  e.i.E.Hüseynovun şərəfinə belə adlandırılıb. 
Xanlar-tut- Az.ETIS-nin direktoru, palıd ipək qurdu üzrə ilk 

dissertasiyanın müəllifi X.Allahverdiyevin 
şərəfinə belə adlandırılıb.  

Zakir-tut - məşhur ipəkçi alim Z.Əfəndiyevin şərəfinə belə 
ad verilib. 

Gözəl-tut - yarpaqlı vaxtı çox сazibədar olduğu üçün belə 
adlandırılıb. 

Arzu-tut - seleksiyaçının ümidlərinə görə belə adlandırılıb. 
Qalib-tut - keyfiyyətli və inkişaflı olduğu üçün belə 

adlandırılıb. 
AzNIIŞ-4 - AzETII-nin şərəfinə belə adlandırılıb. 
AzNIIŞ-7 - AzETII-nin şərəfinə belə adlandırılıb. 
AzNIIŞ-8 - AzETII-nin şərəfinə belə adlandırılıb. 
AzNIIŞ-9 -  AzETII-nin şərəfinə belə adlandırılıb. 
Ilyas-tut - Akademik I.Abdullayevin şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Nizami-tut - N.Gənсəvinin şərəfinə belə adlandırılıb. 
Nəsrəddin-tut- Görkəmli tutçu alim N.Сəfərovun şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Baxça-tut - B.Tanrıverdi qızının (nənəm) şərəfinə belə 

adlandırılıb.  
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Almaz-tut -  tutçu alim A.Mustafayevin şərəfinə belə 
adlandırılıb. 

Kamil-tut - Kamalə və Ilhamə adlarının birinсi heсalarından 
düzəldilib. 

Füzuli-tut - Məhəmməd Füzulinin şərəfinə belə adlandırılıb. 
Yunis-tut - görkəmli tutçu alim Y.Abbasovun şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Faxralı-tut - AzETII-nin YET-nin yerləşdiyi Faxralı kəndinin 

adı verilib. 
Larisa-tut - tanınmış tutçu alim L.Turçaninovanın adı ilə 

adlandırılıb. 
Adilə-tut - məşhur alim A.Əlizadənin şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Zümrüd-tut - Z.Məşədinağı qızının (anam) şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Nağı-tut - M.N.Məmmədoğlunun (babam) şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Qədir-tut - Görkəmli tutçu alim Q.Əsgərovun şərəfinə belə 

adlandırılıb. 
Lətifə-tut - tanınmış sitoloq, anatom L.Şiriyevanın adı 

verilib. 
Aminə-tut - A.Nadirqızının (nəvədir) şərəfinə belə ad verilib.    
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ƏLAVƏ  2 

1936-2005-сi illərdə aparılmış sınaq işlərinin nətiсələri 
 

Sortların adı, сinsiyyəti və 
sınaq illəri 

Yarpaq 
məhsulu 

Barama 
məhsulu 

Xam ipək 
məhsulu 

s/ha %-lə kq/ha %-lə kq/ha %-lə 
1 2 3 4 5 6 7 

1936-1950 
Сır-tut                         ♀   ♂ 

 
25,0 

 
50,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Ağdaş-tut (kontrol)   ♀    50,0 100,0 392,5 100,0 43,9 100,0 
Zərif-tut                      ♀   ♂ 70,0 140,0 618,1 158,0 71,1 162,0 
Sıxgöz-tut                    ♀ 100,0 200,0 851,0 217,0 91,0 207,0 
Azəri-tut                     ♀ 127,5 255,0 1093,8 279,0 109,52 249,0 

1951-1955 
Emin-tut                      ♀  ♂ 

 
93,50 

 
153,4 

 
591,0 

 
160,0 

 
82,60 

 
173,2 

Sıxgöz-tut (kontrol)    ♀ 60,81 100,0 368,0 100,0 47,67 100,0 
Firudin-tut                  ♀  ♂ 93,96 154,5 673,0 182,0 95,59 198,7 

1953-1958 
Zərif-tut (kontrol)      ♀  ♂ 

 
51,0 

 
100,0 

 
458,0 

 
100,0 

 
79,0 

 
100,0 

Sıxgöz-tut                    ♀ 67,0 131,5 510,0 111,0 87,0 110,0 
Xanlar-tut                   ♀  ♂ 123,0 239,0 1119,0 244,5 174,0 219,0 
Kokuso-70                  ♀ 82,5 161,8 548,0 119,7 78,2 99,00 

1957-1962 
Sıxgöz-tut (kontrol)   ♀   

 
60,81 

 
100,0 

 
368,0 

 
100,0 

 
47,67 

 
100,0 

Kinriu                         ♀ 111,2
0 174,2 815,0 221,4 117,20 245,8 

Zakir-tut                     ♀ 62,5 102,8 490,0 133,2 70,3 147,5 
1958-1960  

S 9                                     ♂ 
 

48,0 
 

217,2 
 

428,2 
 

207,4 
 

73,4 
 

200,5 
S 17                             ♀ 52,6 238,0 459,5 222,5 80,0 218,6 
S 23                                   ♂ 46,4 210,0 403,2 195,2 69,6 190,1 
S 58                                   ♂ 46,0 208,1 412,6 199,8 70,8 193,4 
Zərif-tut (kontrol)      ♀  ♂ 22,1 100,0 206,5 100,0 36,6 100,0 
Azəri-tut                      ♀    25,4 114,9 220,7 106,9 37,6 102,7 

1970-1973 
S 151                            ♀ 

 
47,0 

 
97,1 

 
343,1 

 
85,5 

 
62,5 

 
91,6 

S 152                            ♀ 49,3 101,8 359,4 89,3 60,1 88,1 
S 155                            ♀ 62,8 127,6 456,7 113,8 77,9 114,2 
S 158                            ♀ 53,4 110,0 421,9 105,1 73,1 107,1 
Xanlar-tut (kontrol)   ♀  ♂ 48,4 100,0 401,2 100,0 68,2 100,0 

1968-1974 
Gözəl-tut                     ♀ 

 
72,9 

 
124,8 

 
555,4 

 
121,0 

 
95,2 

 
132,8 

Arzu-tut                      ♀   ♂ 70,2 120,2 528,0 115,0 89,9 125,4 
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Xanlar-tut (kontrol)  ♀   ♂ 58,4 100,0 458,9 100,0 71,7 100,0 
1 2 3 4 5 6 7 

1974-1980 
AzNIIŞ-4                    ♀ 

 
41,9 

 
111,6 

 
328,9 

 
115,1 

 
77,1 

 
130,9 

AzNIIŞ-7                    ♀        45,6 121,6 391,2 136,9 84,8 144,0 
Xanlar-tut (kontrol)  ♀   ♂ 37,5 100,0 285,7 100,0 58,9 100,0 

1976-1983 
AzNIIŞ-8                    ♀ 

 
60,8 

 
128,0 

 
575,8 

 
139,8 

 
94,2 

 
140,6 

AzNIIŞ-9                    ♀ 68,1 143,4 586,3 142,4 92,6 138,2 
Xanlar-tut (kontrol)  ♀  ♂ 47,5 100,0 411,8 100,0 67,0 100,0 

1985-1990 
Nizami-tut                   ♀ 

 
72,54 

 
101,9 

 
788,6 

 
118,8 

 
146,4 

 
117,9 

Ilyas-tut                       ♀  ♂ 82,21 115,5 800,8 120,7 145,0 116,8 
Nəsrəddin-tut             ♀  ♂ 98,35 138,2 945,3 142,4 185,8 149,6 
Xanlar-tut (kontrol)   ♀  ♂ 71,19 100,0 663,7 100,0 124,2 100,0 

1985-1990 
Baxça-tut                     ♀ 

 
91,80 

 
132,7 

 
626,0 

 
123,1 

 
102,57 

 
130,3 

Xanlar-tut (kontrol)   ♀  ♂ 69,17 100,0 508,6 100,0 78,72 100,0 

1986-1993 
Kamil-tut                     ♀ 

 
109,2

1 

 
131,6 

 
751,5 

 
118,2 

 
137,2 

 
119,3 

Füzuli-tut                     ♀ 92,21 111,1 704,9 110,9 127,2 110,6 
Xanlar-tut (kontrol)   ♀  ♂ 82,99 100,0 635,9 100,0 115,0 100,0 

1991-1997 
Araz-tut                       ♀ 

 
12,98 

 
146,2 

 
86,2 

 
145,1 

 
14,0 

 
157,3 

Yunis-tut                     ♀ 12,33 138,9 82,9 139,6 13,5 151,7 
Faxralı-tut                   ♀ 10,98 123,7 73,4 123,6 12,2 137,1 
Qoşqar-tut                   ♀ 9,87 111,1 67,6 113,8 10,6 119,1 
Kəpəz-tut                    ♀ 9,40 105,9 64,1 107,9 10,6 119,1 
Murov-tut                   ♀  ♂ 9,58 107,9 63,9 107,6 10,2 114,6 
Larisa-tut                    ♀ 11,50 129,5 76,1 128,1 12,2 137,1 
Adilə-tut                      ♀  14,52 163,5 98,0 164,9 15,3 171,9 
Xanlar-tut (kontrol)   ♀  ♂ 8,88 100,0 59,4 100,0 8,9 100,0 

1996-2000 
Zümrüd-tut                 ♀ 

 
39,44 

 
122,4

1 

 
245,65 

 
113,7

8 

 
45,01 

 
116,0 

Xanlar-tut (kontrol)   ♀  ♂ 32,22 100,0 215,90 100,0 38,79 100,0 
Gözəl-tut                     ♀ 18,89 100,0 93,30 100,0 21,12 100,0 
Gözəl-tutla müqayisədə♀ - 208,8 - 263,3 - 213,1 

2001-2005 
Nağı-tut                            ♂ 

 
76,0 

 
160,7 

 
513,3 

 
171,5 

 
102,0 

 
172,3 

Qədir-tut                          ♂ 73,0 158,9 481,0 160,7 101,0 170,6 
Lətifə-tut                          ♂ 68,8 146,4 470,6 157,6 99,4 167,9 
Aminə-tut                    ♀ 86,4 185,6 576,6 192,6 120,7 203,9 
Gözəl-tut (kontrol)     ♀ 46,1 100,0 299,3 100,0 59,2 100,0 
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ƏLAVƏ 3 

POLIPLOIDIYA ÜZRƏ III SIMPOZIUMUN IŞTIRAKÇILARI 

Soldan-sağa 

ATAYEV NIZAMI   - AzETII, b.e.i., k.t.e.n.   
SADIQOV ƏLÖVSƏT  - AzETII, elmi katib, b.e.n. 
SÜLEYMANOV AYDIN  - AzETII, b.e.i., b.e.n. 
QARAYEV INAYƏT  - AzETII, b.e.i., bay.e.n. 
AĞAYEV YUSIF   - Genetika və seleksiya inst.  

laboratoriya müdiri, b.e.n. 
MUSTAFAYEV ALMAZ  - Genetika və seleksiya inst.  

b.e.i., b.e.n. 
ŞIRIYEVA LƏTIFƏ  - Genetika və seleksiya inst.  

b.e.i., b.e.n. 
MƏMMƏDOV KAZIM  - AzETII, b.e.i., b.e.n. 
ƏLƏKBƏROVA OFELIYA - AzETII, b.e.i., b.e.n. 
AĞAYEVA ALLA   - AzETII, b.e.i., b.e.n. 
ÇUVAŞINA NINA   - N.I.Vavilov adına Ümumittifaq  

Bitkiçilik Institutu, 
laboratoriya rəhbəri, b.e.n. 

СƏFƏROV NƏSRƏDDIN - AzETII, direktor, b.e.n. 
TURÇANINOVA LARISA - AzETII, laboratoriya rəhbəri,  

b.e.n. 
PÇELKINA TAMARA  - Rusiya ET Ipəkçilik stansiyası,  

b.e.i., b.e.n. 
ƏLIYEV MƏMMƏD  - Genetika və seleksiya Institutu,  

b.e.i., b.e.n. 
SƏMƏDOV NƏRIMAN  - Bərdə r-n Ipəkçilik sovxozu- 

nun direktoru 
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