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GİRİŞ 

 
Bitkilərdəki göbələk xəstəlikləri çoxsaylı və müxtəlifdir. 

Sistematik mikraskopiya, rütubətli kameradan istifadə, patogenin 
təmiz mühitə çıxarılması, bəzən sahib bitkinin peyvənd edilməsi 
xəstəliyə düzgün diaqnoz qoyulmasının (patogeni düzgün 
müəyyən etmək üçün) ümumi qəbul edilən üsullardandır. Müvafiq 
proflaktik və ya rekanstruktiv tədbirlərin düzgün seçilməsi dəqiq 
diaqnozdan asılıdır. Xəstəliyə dəqiq və düzgün diaqnoz qoyulması, 
onunla mübarizə tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi 
yolunda ilk addımdır. 

Yoluxucu xəstəliklərin biologiyasının öyrənilməsi, onunla 
mübarizənin inkişafı üçün vacibdir. Parazit göbələyin inkişaf döv-
rünün, onun generasiyasının inkişaf mərhələlərinin, qışlama yolla-
rının, onların səbəb olduğu xəstəliklərin yaz yenilənməsinin müəy-
yən edilməsi dəqiq təcrübələrlə təsdiq olunmalıdı. Əsas məsələlər 
sırasına, həmin parazitlə yoluxmuş sahib bitkilər və ya kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin növ və cinslərinin yoluxması və ya parazitin 
ixtisaslaşmasının öyrənilməsi də aiddir. Kənd təsərrüfatı bitkilə-
rində patogenlərin bitki üzərində ixtisaslaşmasının öyrənilməsi, 
aralıq sahiblərin müəyyən edilməsi, (alaq otları ilə mübarizə) müx-
təlif rassa və fizioloji formaların ortaya çıxardılmasına, ixtisas-
laşmış forma və növlərinin müəyyən edilməsinə, bitkinin parazitə 
qarşı müqavimət və həssaslıq dərəcəsinin öyrənilməsinə imkan 
verir. 

Yalnız eksperimental metodlardan istifadə etməklə göbələk 
orqanizminin daha dəqiq öyrənmək olar. Göbələk orqanizmi haq-
qında toplanmış faktlar, onların forma və növ əmələgətirmə yolla-
rını göstərir. Göbələk dəyişkənliyindəki qanunauyğunluqların 
öyrənilməsi tədqiqatçıya ona lazım olan göbələk formaları almağa 
imkan verir.  

Göbələklərlə aparılan laboratoriya təcrübələrində onun təmiz 
mühitinin öyrənilməsi əsas yer tutur. Eksperimental texnika bir 
məqsədə deyil, bir sıra məqsədlərə nail olmaq üçün vasitədir. 
“Təmiz formada” olan göbələk mühitinin öyrənilməsi, bu və ya 
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digər göbələk növünün müxtəlif təcridləri (coğrafi, substrat və 
digər) arasında müqayisə aparmağa, spor əmələgətirmənin (və ya 
inkişaf mərhələlərini) başqa növlərini ortaya çıxartmağa imkan 
verir. Həmçinin də, onların temperatura, rütubətə, işığa, substratın 
pH – na, onun komponentlərinə, funqisidlərə  münasibətini və 
başqa xassələrini öyrənməyə  imkan yaradır. 

Göbələklərin süni qida mühitində becərilməsi, çox vaxt 
onların çoxaldılması, xassələrinin öyrənilməsi, süni sirayətlənmədə 
torpağa yeridilən yoluxdurucu kütlə, bitkiləri peyvənd etmək üçün 
spor suspenziyası kimi və başqa istifadə məqsədi daşıyır.  

Torpaq mikromitsellərinin öyrənilməsi, yalnız onların təmiz 
mühitə çıxarılması ya da, “böyümə plitələri”, torpaq mikroka-
meraları və digər texnikalarla mümkündür. Fitopatogen göbələk-
lərin mühitinin öyrənilməsi, onların parazitlik dərəcəsini, digər 
oxşar göbələklərlə  qohumluq əlaqəsini və taksanomik statusunu 
aydınlaşdırılmaq üçün  qiymətli materiallar  verir.  

Bütün bu eksperimental texnikaların yerinə yetirilməsi üçün 
tədqiqtçıda müvafiq cihazlar olmalıdır. Bir qayda olaraq, bunun 
üçün oranjeriyalar, istixanalar, vegetativ evciklər, lizimetrlər, 
müxtəlif növ təcridlər,  laborator qablar dəsti,  avadanlıqlar və alət-
lər dəsti  lazımdır (Şəkil 1). Bir çox yeni başlayan mikoloq və fito-
patoloqları göbələklərlə  eksperimental  işlərin  çətinliyi  qorxudur 

 

 

Şəkil 1. Oranjeriya və istixanalar 
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(avadanlıq müxtəlifliyi, diqqətli tədqiqat və çox vaxt tələbi). Bəzi 
hallarda xüsusi avadanlıq olmadanda keçinmək  olar. Məsələn, 
bitkiləri spor suspenziyası ilə peyvənd etmək üçün pulverizatorla 
çiləmə üsulundan istifadə etmək daha yaxşıdır. Lakin, spor suspen-
ziyası bitkilərə steril fırca və yaxud neştər vasitəsi ilə də tətbiq 
edilə bilər. Təmiz mühitləri sınaq borucuqlarında və ya Petr 
nimçələrində həyata keçirmək olar, lakin onlar kolbalarda və digər 
şüşə qablarda yaxşı bitir (Şəkil 2). Kox qaynadıcısı və qurutma  
kabineti olmadan da, qidalı mühitlərin sterilizasiyasını axan 
buxarlı qazanda həyata keçirmək olar. Qabların sterilizasiyasını isə 
sobada həyata keçirmək mümkündür.  
 

 
 

Şəkil 2. Petr nimçəsi, kolba və digər qablar 
 

Təmiz mühit olmadanda, peyvənd əldə  etmək mümkündür. 
Bitkilərin süni yoluxdurulması üçün peyvəndi birbaşa təbiətdən, 
təbii halda yoluxmuş bitkilərdən almaq daha məqsədəuyğundur. 
Həm də, belə peyvənd yüksək zərərvericilik qabiliyyətinə malik-
dir. Onun istifadəsi təcrid və çoxalma üçün artıq vaxt və material 
sərfiyyatından azad edir.  

Akademik M.S.Varonin göbələklər üzərindəki bütün klassik 
tədqiqatları ev laboratoriyası şəraitində aparmışdır. Pas göbələk-
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Şəkil 3. Bitkidə xəstəliyin əlamətləri 

lərinin biologiyasını öyrənən tədqiqatıçı V.Q.Tranşel təcrübələrini 
əsasən laboratoriya pəncərəsində aparıb. Lakin bu, onlara dünya 
elmində şöhrət qazanmağa mane olmayıb.   

Yadda saxlamaq lazımdır ki, eksperimental tədqiqat üsulu ilə 
öyrənildiyi zaman mikoloq göbələyin dəyişkənliyini nəzərə alaraq, 
onu hərtərəfli tədqiq edə bilər. Bu zaman göbələyi təkcə statik 
deyil, həm də inkişafda olarkən öyrənmək olar. Göbələyi yalnız bir 
bitkidə deyil, həm də digər göbələk formaları ilə başqa bitkilərdə, 
ətraf mühit şəraiti ilə münasibətdə öyrənmək olar. 

Göbələyin öyrənilməsinə antogenetik yanaşma, yalnız statik 
üsullardan istifadə edərək tədqiqat aparan mikoloqdan daha 
üstündür. Bundan əlavə, mübaliğəsiz demək olar ki, sınaq olduğu 
yerdə praktik əhəmiyyətli mövzuların həlli də olacaqdır. Aşağıda 
professor A.A.Yaçevski (VİZR) adına mikologiya laboratoriyası-
nın fitopatogen göbələklərlə təcrübə işləri hissələrlə əks olun-
muşdur.  

 
Patogenlərin təyin edilməsi 

 
Əksər hallarda bitkilərdəki göbələk xəstəliklərinin diaqnozu 

çətinlik təşkil etmir, xüsusi ilə də, bitkidəki patogen yetkin 
vəziyyətdə xarakter əlamətlər yaradırsa, yaxşı spor əmələ 
gətirdikdə adi mikroskopiya üsulu ilə törədicini növünə qədər 
təyin etmək mümkündürsə. 

Bəzən bitkidə  xəstəli-
yin əlamətinin (solma, çü-
rümə, ləkəlilik və s.) olma-
sına baxmayaraq, hər han-
sısa bir səbəbdən onda spor 
əmələ gəlmir (Şəkil 3). 

Çox vaxt bu, göbələyin 
cavan olması ilə, onun bit-
kinin yoluxmuş orqanlarının 
daxilində vegetativ şəkildə 
(spor əmələgətirmədən) 
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Şəkil 4. Petr nimçəsindən hazırlanmış rütubətli kamera. 

mövcud ola bilməsi ilə, ya da bitkinin müqaviməti və ətrafdakı 
havanın quruluğu səbəbi ilə olur. Belə hallarda patogenin adi 
üsullarla müəyyənləşdirilməsi çətinlik yaradır. Bunun üçün əlavə 
diaqnostika metodlarından istifadə etmək lazım gəlir. Bu məqsədlə 
rütubətli kameralardan, patogenin süni qidalı mühit şəraitində 
təmiz mühitə çıxarılmasından bəzən bitkilərin təkrar yoluxdu-
rulması üçün peyvənd edilməsindən, yoluxmuş materialın təbii 
şəraitdə qışlamaya qoyulmasından və başqa üsullardan istifadə 
edilir.  
 

Rütubətli kameralar 
 

Göbələyin spor əmələ gətirməsi üçün ən asan yol obyektin 
rütubətli kameraya yerləşdirilməsidir (Şəkil 4). 

Bunun üçün Petr və Kox nimçələrinə steril suda nəmləndirilən 
filtirli kağız qoyulur. Nimçənin dibində olan filtirli kağız quruduq-
da onun üzərinə steril su əlavə edilir. Öyrənilən obyektin 3-10 
ədəd (obyektdən asılı olaraq) kiçik hissəcikləri nəmli kameralara 
elə hesabla qoyulmalıdır ki, onlar bir-birilərinə toxunmadan nim-
çənin dibində bərabər paylaşsın və kənar divarlardan 1 sm kənar 
olsunlar. Belə yerləşən materialın inkişafını birbaşa Petr nimçə-
sində mikraskopla müşahidə və tətqiq etmək mümkündür. Yarpaq-
lardakı ləkələr istifadə olunduğu zaman yoluxmuş toxuma par-
çaları kameraya yerləşdirildiyində onların diametri 2-5 mm olma-
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lıdır. Çürümə ilə müşahidə olunan kök toxumaları ya da bitki so-
luxması zamanı kök yaxalığındakı kök hissəccikləri istifadə olun-
duğu zaman isə, onların ölçüsü yuxarıda qeyd ediləndən bir az çox 
ola bilər. Göbələklə yoluxmuş bitki toxumları da, eyni müayinə 
üsulu ilə öyrənilə bilər.  

Sterilizasiya, toxuma hissəcikləri üzərində olan kənar mikro-
floranın təmizlənməsi üçün vacibdir. Sterilizasiyadan öncə mate-
rial torpaqdan, çirklərdən və başqa zibildən təmizlənməsi üçün, 
ardıcıl olaraq axar suda diqqətlə yuyulmalıdır.  

Müayinə olunan toxuma hissəcikləri, toxum ya da göbələyin 
sklerosilərinin sterilizasiyası 96 ya da 50%-li spirtlə 2-3 dəqiqə, 
0,5-1,0%-li kalium permanqanat (KMnO4) qarışığı ilə (3-5 dəq-
dən 20 dəq. qədər), 0,1-1,0%-li bromlu su məhlulu ilə (bir neçə 
saniyə) və digər dezinfeksiyaedicilərlə təmizlənir. Yuxarıda qeyd 
edilən bütün hallarda obyekt dezinfeksiyadan sonra steril suda 
ardıcıl olaraq yuyulmalıdır. Eyni məqsədlər üçün 30 dəq.-dən 2 
saata qədər obyekt 1:300 formalin məhlulunun buxarında saxlanılır 
və ya obyektlər sadə spirtli lampanın alovunda qızdırılırlar. Bəzi 
hallarda obyektlər əvvəlcədən spirtdə isladılaraq üzəri sterilləş-
dirilir.  

Bu üsullar nəticəsində, 15-20 saat sonra təmiz mühitə çıxarıl-
mış spor əmələgətirən göbələk almaq mümkündür. Təcrübələr 
zamanı adi laborator şəraitdə iş gününün sonunda qoyulmuş ob-
yektlər, növbəti gün spor əmələ gətirirlər. Süni qida mühitlərində 
yaxşı spor əmələgətirməyən bəzi parazit göbələklər (Drechslera, 
Macrosporium, Piricularia, Fusarium və başqa növlər), rütubətli 
kameralarda, sahib bitkinin yoluxmuş hissələrində və təbii substrat 
üzərində normal inkişaf edərək spor əmələ gətirirlər. Təmiz mühit 
şəraitində patogen yaxşı spor əmələ gətirmirsə, spor suspenziyası 
əldə etmək üçün və böyük həcmdə patogen sporuna ehtiyac olduğu 
zaman bunu nəzərə almaq lazımdır. 

Verticillium dahliae göbələyinin yaratdığı bitkilərin traxeo-
mikoz xəstəliyinin patogeninin spor daşıyıcısını müəyyən etmək 
üçün A.A.Benkenanın (1963) üsulundan istifadə edilir (Şəkil 5). 
Bunun üçün patogenin daha yaxşı daxil ola bildiyi yoluxmuş 
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bitkinin yarpaq və zoğ hissəcikləri rütubətli kameraya qoyulur. Bu 
zaman xlorotik ləkələr sərhəddində olan xarici görünüşünə görə 
sağlam, yaşıl yarpaq hissələri götürmək məsləhətdir. Amma kame-
ranı həmişəkindən bir qədər az nəmləndirmək lazımdır. Bunun 
üçün, Petr nimçəsinin qapağının alt hissəsinə nəmlənmiş bir qatlı 
filtirli kağız sərib təcrübə aparılan obyekti həmin nimçənin dibində 
olan quru filtirli kağızın üzərinə yerləşdirirlər. 4-5 gündən sonra 
(nimcənin qapağının dibinə sərilmiş filtirli kağızı ehtiyaca görə 
əlavə nəmləndirmək şərti ilə) belə kameralarda yarpaq hissələrinin 
kənarında patogen V. dahliae üçün xarakterik olan və mikraskop 
altında yaxşı görünən unlu şeh formasında konidi daşıyıcıları və 
birhüceyrəli rəngsiz konidi başcıqları şəklində çoxlu spor əmələ 
gəlir.  

 
Rütubətli kamera üsulu Peronospora cinsinə aid obliqat -  

parazit göbələklərdə də  uğurla istifadə oluna bilər. Spor əmələ 
gətirməyən ləkələr rütubətli kamerada peronospora göbələkləri 
üçün xarakterik sporlar əmələ gətirirlər. Rütubətli kamerada 
substrat üzərində olan pas göbələklərinin teleytosporları da cücərir. 

Eyni zamanda bu üsul ilə piknidin bar verən növünün (hərdən 
peritesitlərin) yarpaqların steril ləkələri üzərində cücərməsinə nail 
olurlar. Amma bu zaman rütubətli kameradakı obyekti mümkün 
qədər çox (hərdən 2-3 həftəyə qədər) saxlamaq lazımdır.  (Jerbele, 
1963; Sidorova 1965) 

Şəkil 5. Verticillium dahliae 
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Eyni ilə bu üsulla göbələyin skelerasiyalarını cücərtmək olar. 
Sclerotium, Typhula, Sclerotinia, Monilinia, Botrytis və s. cinslərə 
mənsub  göbələk növlərinin təyin edilməsində yalnız skelerasiya-
ların bitkinin zədələnmiş toxumaları üzərində olması xəstəliyin 
diaqnostikasını çətinləşdirir. Onlar da, seçilmiş nümunələr kimi 
əvvəlcədən xarici sterilizasiya edilməlidir. Skelerasiyalar cücər-
dikdən və müvafiq spordaşıyan və meyvəbədəni əmələ gəldikdən 
sonra onun cins və ya növ mənsubiyyəti haqqında fikir söyləmək 
olar.  

K.S.Bedi sklerosiyaların tədqiq edilməsi üçün rütubətli kame-
ranın müxtəlif növlərini təklif etmişdir. E.Q.Potatosova (1960) 
tərəfindən Typhula növündən olan göbələklərin sklerosiyalarının 
bir neçəsi içərisinin 1/3 hissəsi steril su ilə doldurulmuş şüşə 
stəkana və ya Petr qablarına qoyulur və bağlanır. 15-200  tempe-
raturda termostatda saxlanılır. 15-20 gündən sonra Typhula sklera-
siyası cücərir. Alınmış meyvəbədəni və sporlar təbii şəraitdə yeti-
şənlərlə çox oxşardırlar. Bu yolla sürməli göbələklərin xlomido-
sporlarını da yetişdirmək olar.  

Sklerosiyaları icərisində qurudulmuş qum olan sonradan steril 
su ilə nəmləndirilən, şüşə ilə örtülü nimçələrə də  yetişdirmək olar. 

İlk baxışdan göründüyü kimi, rütubətli kameralar və ya onla-
rın müxtəlif formaları tətbiq olunduğu zaman, heç bir qidalı 
mühitə ehtiyac olmur, çünki göbələklər ya öz orqanlarında (mitsel-
lər, sklerositlər), ya da öz substrat hissəciklərində olan ehtiyat qida 
maddələrindən istifadə edirlər. Təcrübə aparılan obyektlərin, kağız 
və qabların sterilizasiyası iş üçün zəruri şərtlərdəndir. Əks halda 
kənar mikroorqanizmlərin, bakteriyaların, kif göbələklərinin kolo-
niyalarının inkişafı işə maneəçilik törədə bilər. Dezinfeksiya-
edicilər olmadığı zaman obyekti bir neçə dəfə axan suda yumaq 
məsləhət görülür.  

Bu sadə və yetərli qədər etibarlı üsul mikofloristik araşdır-
malar zamanı da istifadə oluna bilər. Təəssüf ki, onu hər zaman 
istifadə etmirlər və nəticədə, əmələ gələn mikoloji kütlənin əksə-
riyyət hissəsi “tullantı” şəklində müəyyən olunmamış  qalır, ya da 
əmələ gələn göbələklər xəstəliyin əsas patogeninə uyğun gəlmir 
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(məsələn, traxeomikoz və ya başqa xəstəlik nəticəsində solmuş 
yarpaqlar üzərində olan saprofit göbələklərin inkişafı nəzərdə 
tutulur).  

Rütubətli kameralardakı təcrübələri təzə, yeni toplanmış göbə-
ləklər üzərində  aparmaq lazımdır çünki, zaman keçdikcə onlar öz 
həyat qabilliyyətlərini itirirlər. Lakin, yığımdan sonra 0,5-1 il 
müddətinə qədər saxlanılan nümunələr həm rütubətli kameralarda 
yetişdirilmək üçün, həm də təmiz mühitə çıxarılmaq üçün uyğun-
durlar. Colletotrichum cinsinin bəzi növləri 5 illik herbari nümu-
nələrində belə öz həyat qabiliyyətlərini saxlaya bilir. Günəş yaxud 
isti ütü vasitəsi ilə qurudulan nümunələr öz həyat qabiliyyətlərini 
itirdiklərinə görə bioloji təcrübələr üçün yararsızdırlar.  

Rütubətli kameralarla kifayət qədər iş təcrübəsi olduğu zaman, 
obyektləri Petri nimçələrində əlavə qidalı mühitdə və sonradan 
müvafiq koloniyaları probirkalarda əkmədən birbaşa təmiz mühitə 
çıxarmaq olar. 

Rütubətli kameralarda inkişaf edən göbələkləri mikroskopun 
aşağı böyütmə dərəcəsində, ötürülən və əks olunan işıq altında 
birbaşa daha yaxşı araşdırmaq olar.  

 

 
 
Nimçənin dibində bir qatlı filtirli  kağızın olması belə, mikro-

skop altında ötürülən işıqda göbələklərin öyrənilməsinə  maneə-
çilik törətmir. Rütubətli kameralarda göbələklərin öyrənilməsinin 
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, göbələyə bütöv vəziyyətdə, toxunul-
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madan, onun bütün xarakter xüsusiyyətləri ilə birlikdə, əsasəndə 
hifomitset göbələklərin konididaşıyıcılarını, onların üzərində 
konidilərin yerləşmə xarakterini (təklikdə, zəncirvari, başlıqda və 
s.) müşahidə etmək olur. Hüceyrə quruluşunun öyrənilməsi lazım 
gəldikdə isə, adi mikroskopik preparatlar hazırlanır.  

 
Göbələklərin təmiz mühitləri 

 
Rütubətli kameradakı araşdırmalar patogeni müəyyən etmək 

üçün parazit göbələyin inkişafını və onun spordaşıyanının əmələ 
gətirməsini təmin edə bilmirsə, onda göbələklərin süni qidalanma 
mühitində təmiz mühitə çıxarılması üsulları tətbiq edilir. Müəyyən 
olunan göbələyin spordaşıyıcısının bu xəstəliyin patogeni olub 
olmadığını, göbələklərin patogenliyini, əmələ gətirdikləri əlamətlər 
kompleksini yoxlamaq üçün, bitkiləri süni yoluxdurmaq  lazım 
gəldikdə patogenin təmiz mühitinin alınması üsullarına müraciət 
etmək olar. 

Bitkinin traxomikoz soluxmasının patogeninin müəyyən 
edilməsində, ilk növbədə kökboğazı və kök toxumalarının üzərin-
də məskunlaşan və təmiz mühit şəraitində asanlıqla inkişaf edən 
Fusarium cinsindən olan saprofit göbələklər müəyyən olunur. 
Lakin, bu növün bitkinin daxilində məskunlaşan daha parazit 
nümayindələrinin təmiz mühitə çıxarılması gec başa gəlir. 

Kütləvi miqdarda ehtiyac, müəyyən bitkilərlə münasibətdə 
göbələyin patogenliyini yoxlamaq üçün və təkrar süni yolux-
durmalar zamanı təmiz mühitə çıxarılan material daha çox lazım 
olur. 

Göbələyin qidalı mühitdə inkişafının xarakteri onun para-
zitliyinin etibarlı göstəricisidir. Bir qayda olaraq, göbələk nə qədər 
saprofitdirsə, o, bir o qədər tez və asan inkişaf edib, spor əmələ 
gətirir. Və əksinə, göbələk nə qədər parazitdirsə, mühitdə o, 
göbələyin obliqat parazitliyində tam boy artımı olmayana qədər 
yavaş və çətin böyüyür. Göbələyin spor əmələ gətirmə sürəti isə, 
onun parazitliyi ilə əks mütənasiblik təşkil edir. Təmiz mühit üsulu 
ilə göbələyin parazitlik xüsusiyyətlərindəki müxtəlifliyi nəyinki 
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müxtəlif cins və növdən olan göbələklərdə, həm də eyni göbələyin 
ayri – ayrı ştamlarında da müəyyən etmək olar.  

Təmiz mühitlər əlamətinə görə göbələklərin qohumluğunu ya 
da tam oxşarlığını aşkara çıxarmağa imkan verir. Septorianın bəzi 
növləri təmiz mühit şəraitində piknidlər yox, Ramularia tipinə aid 
hifomitset xarakterli spor əmələ gətirirlər. Qidalı mühitlərdə 
göbələklər becərildiyi zaman bir qayda olaraq, daha böyük sporlar 
(bəzən isə əksinə, daha kiçik) əmələ gətirirlər. Bütün bunlar 
göbələyin əsl taksonomik statusu haqqında məlumat əldə etməyə 
imkan verir.  

Süni və təbii qidalı mühitlər kifayət qədər müxtəlifdir 
(Yaçevskiy, 1933; Naumov, 1938; Kursanov, 1940; Samutseviç, 
1931 və başqaları). Zədələnmiş bitkinin toxuma hissəciklərinin 
mühitə qoyulmaqdan əvvəlki sterilizasiyası,  onların rütubətli 
kameraya yerləşdirilməsi ilə eynidir.  

Həm də, nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox hallarda araşdırılan 
göbələyin yaxşı inkişaf etdiyi, əsasən də, yaxşı spor əmələ 
gətirdiyi yaxud da yalnız onlarda inkişaf edə bilən elektiv qidalı 
mühitlərdən istifadə etmək lazım gəlir. Ənənəvi aqarlı mühitlərdə 
spor əmələ gətirməyən patogenlər bəzən, sahib bitkinin yaşıl 
kütləsindən və ya kökündən hazırlanan həlim və bulyonlardan 
alınmış aqarlı mühitlərdə daha yaxşı inkişaf edir. 

Sahib bitkinin bulyonundan ibarət mühit 1 l su ilə 100 q təzə 
ya da 50 q qurudulmuş bitki ya da onun hissələrinin həlminin 
aqarlı qarışığından alınır. Bitkini xırdalayıb 1 saat qaynadırlar, 
sonra onun ilkin maye həcmini bərpa edib süzürlər, bundan sonra 
ac aqarlı mühitin hazırlığında olduğu kimi bu həlimdən su əvəzinə 
istifadə edirlər.  

Fusarium növünü qaynadılmış düyü dənəciklərində becərmək 
daha yaxşıdır; Piricularia növünün spor əmələ gətirən mühitlərini 
əldə etmək üçün isə, taxıl dənlərindən yaxud yer kökünün 
həlmindən ibarət aqarlı mühiti  məsləhət görülür və s. Məsələn, 
Ascochyta növünün nəsil verən göbələklərini əldə etmək üçün 
steril yonça kökündən, paxla yaxud kartofdan ibarət aqarlı qida 
mühitləri daha əlverişlidir. 
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Drechslera (Helminthosporium) cinsinin spor əmələ gətirmə-
yən növləri üçün Dillon Westonnu (1933, 1936) təklif etdiyi və 
yoxlamalarla təsdiq edilmiş metod daha yaxşıdır. Bu, açıq  Petri 
nimçələrində olan göbələk mühitlərinin birbaşa günəş şüalarına 
məruz qalmasından ibarətdir. Bunun üçün, içərisində təcrübə 
aparılan göbələk mühiti olan Petri nimçəsinin şaquli vəziyyətdə 
qapağını açıb 10-15 dəq. pəncərə qarşısına günəşə qarşı qoyurlar, 
bundan sonra nimçənin ağzını qapaqla örtürlər. Mühitlər bir neçə 
gündən sonra spor əmələ gətirməyə başlayırlar. Bu üsulu erkən yaz 
aylarında (mart – aprel) həyata keçirmək daha yaxşıdır. 

 
Göbələklərin qışlama üçün qoyulması 

 
Törədicilərin öyrənilməsi zamanı, onların inkişafının mərhələ-

lərini (qış və yaz mərhələlərini) müəyyən etmək lazım gəlir. Bu-
ndan əlavə, formalaşmış növün müəyyən olunması üçün də bu 
üsuldan istifadə edilir. Məsələn, Coccomyces kimi bəzi kisəli 
göbələklər yalnız təbii şəraitdə qışladıqdan sonra öz spor daşıyıcısı 
mərhələlərini formalaşdırırlar. Belə hallarda, bitkilərin yoluxmuş 
hissələrində olan  sklerosiya formasında spordaşıyıcısı olmayan 
göbələk formalarını, yetişməmiş peritesitləri, müxtəlif strom və ya 
hətta konidial (piknidial da daxil olmaqla) spor əmələ gətirməni 
payızdan Kleban kasetlərində qışlamaya qoyurlar. Kleban kasetləri 
miniatür preslənmiş tor formasında üzərinə oksidləşməyə davamlı 
tor (neylon, paslanmayan polad məftil və s.) çəkilmiş taxta çər-
çivədən ibarətdir. Təcrübə nümunələrini (yarpaqlar, köklər və s.) 
iki çərçivəli kasetə yerləşdirirlir, hissələr arasına birqatlı filtirli 
kağızı ikiyə qatlayaraq perqament kağız üzərində sadə qələmlə 
yazılmış etiketlə birlikdə yerləşdirirlər, sonra kasetləri bağlayıb 
onları torpaq üzərində qışlamağa qoyurlar. Erkən yazdan başlayan 
(bəzən isə qışdan) və kütləvi spor əmələ gətirilənə qədər ardıcıl 
dəfələrlə təkrarlanan sınaqlar üçün, kasetlərə yetərli qədər material 
qoymaq məsləhət görülür.  

Kaseti qışlamağa elə qoymaq lazımdır ki, onun daxilindəki 
göbələk bütün təbiət amillərinin təsirinə məruz qalsın: nəmlənib 
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qurudulmaq, donub əriməyə, günəş şüalarına, qaranlığa və s. 
Təbii şəraitdə qışlamaq üçün göbələyi probirkalarda təmiz 

mühit də yerləşdirmək olar. Təmiz mühitlərin çirklənməsinin 
qarşısını almaq üçün pambıq tıxacları perqament kağız və ya kalka 
ilə bükmək və yuxarı hissəsinə qədər rezinlə dartıb bərkitmək 
lazımdır. Məhz belə şəraitdə Drechslera cinsinin bəzi növləri 
Pyrenophora tipli kisəli sporlar əmələ gətirirlər. 
 

Patogenin biologiyasının öyrənilməsi 
 

Mikoloji və Fitopatoloji nöqteyi-nəzərindən patogenin inkişaf 
dövrü və qışlama mərhələlərini, onunla yoluxan bitkilərin növ 
tərkibi, ixtisaslaşdırılmış formaları, növdaxili müxtəlifliyi, fizioloji 
və coğrafi rassaları və  biotipləri öyrənilməlidir. Bununla əlaqədar 
bitki sortlarının, fizioloji rassaya qarşı davamlılığın göbələklərin 
fungisidlərə, antibiotiklərə, antoqanistlərə, boy maddələrinə, bios-
lara, vitamin və başqa maddələrə, yaxud da ekoloji amillərə müna-
sibəti öyrənilir. Bu amillərlə bitkilərin sortlarının Fitopatoloji qiy-
mətləndirilməsi aparılır.  

 
Göbələyin inkişaf dövrünün öyrənilməsi 

 
Fitopatogen göbələyin inkişaf dövrünü tam bilmək, tədqiqat-

çıya onun çox hallarda əmələ gətirdiyi xəstəliyin vegetasiya döv-
ründə generasiyalarının sayını və inkişafın mərhələlərinin yenilən-
məsini öyrənməyə qışlama mərhələsini ortaya çıxartmağa və digər 
göbələklərlə qohumluq dərəcəsini müəyyən etməyə imkan və 
əyani material verir. Gloeosporium və Marssonina göbələklərinin 
ali inkişaf mərhələsinin müəyyənləşdirilməsindən görünür ki, 
onların bəzi nümayindələrinin Pseudopeziza tipinə malik kisəli 
mərhələsi var. Bununla yanaşı, P. Gloeosporiumun nümayindələ-
rində müxtəlif tipli kisəli mərhələlər əmələ gəlir (Pseudopeziza, 
Gnomonia, Elsinoe və başqaları). Birinci halda bu fakt, pp. 
Gloeosporiumn və Marssonina genetik yaxınlığına, ikinci halda 
isə, Gloeosporium növünün genetik heterogenliyinə və polifiletik 
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tərkibinə işarə edir. Məhz buna görə, Elsinoe kisəli mərhələsini 
əmələ gətirən göbələklər p. Gloeosporiumdan Sphacelomaya 
ayrılır. Kisəli göbələklərin inkişaf dövründə eyni yaxud oxşar 
konidial spor daşıyanının olması da, onlar arasındakı əlaqəni sübut 
edir. Belə göbələklərə, pp.Clavicepa və Epichloe öz Sphacelia tipli 
konidi mərhələləri də aiddir. 

Parazit göbələyin inkişaf dövrünü bilməmək, ona müvafiq 
mübarizə tədbirlərini əsaslandırmağa maneəçilik törədir və xəs-
təliyin yalnış diaqnostikasına səbəb ola bilər. Təkçə onu qeyd 
etmək kifayətdir ki, xəstəliyin düzgün diaqnostikası üçün əlavə 
tədbirlər olmadan, xəstə bitkidə yalnız sklerosiyaların müəyyən 
olunması, bu xəstəliyin Sclerotium cinsi göbələyi tərəfindən 
törədildiyi nəticəsinə gətirib çıxarır.  Amma bu sklerosiyalar, heç 
olmasa adi rütubətli kamerada yetişdirdikdə belə, bir neçə gündən 
sonra məlum olur ki, həqiqətdə patogen Typhula, Sclerotinia-ya 
yaxud da Botrytis cinsinə aiddir. 

Bir çox mədəni və yabanı bitkilərdə quru çürümə əmələ 
gətirən Sclerotium bataticola Taub. göbələyini bəzi tədqiqatçılar  
Rhizoctonia cinsinə aid edirlər. Amma, sonuncuyla onun heç bir 
oxşarlığı yoxdur belə ki, inkişaf dövründə o, bəzi bitkilərdə 
Makrophomina (M. phaseoli Ashby) cinsinə aid piknidial mərhələ 
əmələ gətirirlər, bəzən sonradan Physalespora tipinə aid kisəli spor 
əmələ gətirirlər. Özünəməxsus hif və yalançı sklerosiyalarının 
olması ilə xarakterizə olunan Rhizoctonia cinsinə aid olan 
göbələklər, sonradan Pellicularia (Hypochnus, Corticium) yaxud 
Helicobasidium cinsinə aid bazidial mərhələyə çevrilən 
Phymatotrichum növünə aid konidial spor əmələ gətirə bilirlər.  

Parazit göbələyin inkişaf dövrünü tam müəyyən etmək üçün, 
təbii şəraitdə göbələklərin mikroskopik müşahidələrinin daimi 
ardıcıllıqla aparılması vacibdir. Amma, bəzi hallarda yuxarıda 
qeyd edilən, obyeklərin rütubətli kameralara, qışlamaq üçün 
Kleban kasetlərinə qoyulması, şüşə slaydların yuxarı hissəsinə 
qleserinli jelotin çəkərək müşahidə aparılan obyektlərdən müxtəlif 
istiqamətlərdə və müxtəlif hündürlükdə müəyyən məsafədə qoy-
maqla onda toplanan sporların yay vaxtının müəyyən olunması 



17 

üsullardan istifadə etmək də xeyirlidir. Bu həm də, bitkilərdə ilkin 
kimyəvi işlərin aparılması üçün xəbərdarlıq və vegetativ mövsüm 
ərzində göbələkdə olan nəsil artımının ortaya çıxarılması üçün 
vacibdir.  

Açıq sahələrdə aparılan müşahidələrin nəticələrinin düzgün-
lüyü haqqında şübhələr yaranırsa, onda onları, xüsusi təcrübələrlə 
yoxlamaq lazımdır. Beləliklə, yeni konidial, kisəli ya da bazidial 
spor əmələ gətirən göbələk əldə etdiyimiz zaman, müvafiq spor 
daşıyıcılı ilkin göbələk mühitinin növünü almaq üçün onları qidalı 
mühitdə əkmək, yaxud da, bu xəstəliyin xarakterik əlamətlərini və 
patogenin öz ilkin formasını əldə etmək üçün, sağlam bitkiləri 
peyvənd etmək olar. 

 
Göbələklərin ixtisaslaşmasının öyrənilməsi 

 
Xəstəlik törədən müəyyən bir göbələyin yoluxdurduğu  bit-

kilərin növ tərkibinin öyrənilməsi vacibdir. Ilk növbədə bu, birbaşa 
praktik maraq doğurur, çünki  fitopatoloq əsas bitkidən başqa daha 
hansı bitkilərin bu göbələyə daha tez və asan yoluxaraq təbiətdə 
xəstəlik infeksiyalarının mənbəyi rolunu oynadığını bilməlidir. Bu, 
əsasən, pas göbələklərinin aralıq sahiblərinə, mədəni bitkilərin 
yaxınlığında bitən alaq otlarına aiddir.  

Xəstəlik törədicisinin bitkinin yoluxdurmasını bildikdə, 
davamlı sortların və növlərin seçilməsi və müəyyən edilməsi 
mümkündür. İxtisaslaşmış formaların, fiziki və coğrafi rasaların, 
biotiplərin və başqa növdaxili müxtəlifliyin ortaya çıxartması 
mümkündür. Bu istiqamətdəki təcrübələr, davamlı növləri, mədəni 
bitkilərin növ müxtəlifliyini ortaya çıxartmağa və nəhayət, 
ixtisaslaşmanın xarakteri ilə sıx əlaqədar olan göbələyin parazitlik 
dərəcəsi barədə mühakimə yürütməyə imkan verir. 

Bundan əlavə, parazitin ixtisaslaşmasının xarakterini öyrən-
məklə həmin parazit göbələyə qarşı mübarizə üsul və vasitələrini 
əsaslandırmaq olar.  

Göbələklərin ixtisaslaşması geniş, məhdudiyyətsiz ola bilər. 
Saprofit və fakultativ parazitlər Rhizoctonia, Sclerotinia, Verti-
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cillium, Botrytis, Sclerotium, Armillariella və s. növlər üçün 
xarakterikdir. Fəsillər, cinslər, konkret bitki növləri ilə məhdud-
laşan ixtisaslaşma fakultativ saprofit göbələk növlərini (sürmə 
göbələkləri, Phytophthora və s.) üçün xarakterikdir. Mədəni 
bitkilərin növlərinə, növ müxtəlifliklərinə və cinslərinə alışmış 
olan patogenlər üçün xarakterik olan dar ixtisaslaşma, obliqat 
parazit göbələklərə (Perenospora cinsi, Pas göbələkləri, unlu şeh 
göbələkləri) xas xüsusiyyətdir. 

Göbələk ixtisaslaşmalarının müəyyən olunması üçün, təbiətdə 
onlar üzərində müşahidə aparmaq lazımdır. Bəzən təcrübələrlə 
əldə olunan nəticələr, sahədə müşahidə olunan hallara uyğun 
gəlmir. Əksər hallarda oranjeriyalarda ya da laboratoriyalardakı 
təcrübələrdə yoluxan növlərin və bitki nümunələrinin sayı, hətta 
yoluxma dərəcəsi də, təbii haldakılardan yüksək olur. Bitkilərin bu 
və ya digər göbələklərlə peyvənd edilməsi ilə süni yoluxdurulması 
bu və ya digər bitkini yoluxdurmanın patensial imkanını göstərə 
bilər.  

Təbii halda bitki üzərində xəstəlik törədicisi aşkar olunduğu 
zaman, onun yaxınlığında bitən bitkilərə diqqətlə müainə edilməli, 
xəstə orqanlara baxış keçirdilməlidir. Məsələn, ayrıqotunun Pas 
xəstəliyi – Puccinia persistens Plowr. Yarpaqda aşkar edildiyi 
zaman, ayrıqotunun ətrafında bitən paslanmanın urido ya da 
esidisporlarını daşıyan başqa hansı bitkilərin olduğuna baxmaq və 
təyin etmək lazımdır. Əgər, esidisporlar digər bitkilərdə müəyyən 
olunursa ayrıqotuna pas xəstəliyi, özündə esidisporları daşıyan 
Thalictrum angustifolium – bitkisindən keçmişdir. 

Eyni fəsilədən, cinsdən ya da növdən olan yaxın qohumluq 
əlaqəsində olan bitkilərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, 
taxıl bitkisində göbələk aşkar olunduğunda, yaxınliğda bitən digər 
taxıl növlərini müayinə etmək lazımdır. Bu yolla müəyyən olunur 
ki, həm buğda, həm də çovdar bitkisində ayrı müstəqil bir növ 
kimi qəbul edilən göbələk (buğdada Pyr. tritici-vulgaris Nisikado 
və çovdarda Pyr.secalis Whit. et Dicks.) əslində sürünən 
ayrıqotunda olan Pyrenophora tritici-repentis Drechs. göbələyidir.  

Lakin, təbiətdəki müşahidələr zanamı yaranan ehtimalların 
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yoxlanılması üçün, hərdən müvafiq bitkini lazımi göbələk ilə 
peyvənd etməklə təcrübə qoymaq olar.  Bunun üçün nəyinki sahib 
bitkinin və peyvəndin düzgün qaydada hazırlanması həm də, bitki-
lərin peyvənd prosesinin texniki cəhətdən diqqətlə həyata keçiril-
məsi vacibdir. Açıq sahələrdə aparılan müşahidələrin nəticələrinə 
nəzərən təcrübə burada ikinci dərəcəli rol oynayır. 

 
Təcrübə üçün bitkilərin hazırlanması 

 
Peyvənd zamanı bitki üçün ilk tələb, onun infeksiyalardan 

azad olaraq tam sağlam olmasıdır. Bunun üçün, təcrübə aparılan 
bitkiləri yaxşı olar ki, oranjeriyalarda ya da vegetasiya evciklə-
rində içərisi infeksiyadan azad edilmiş torpaqla doldurulmuş gül 
qablarında sağlam toxumlardan yetişdirilsin. Əgər torpağın ya da 
toxumların öyrənilən göbələkdən azad olduğu barədə əminlik 
yoxdursa, o halda, birincini avtoklavda 1-2 atm təzyiq altında 
sterilizə etmək, toxumları isə adi dərmanlama ilə dezinfeksiya 
etmək olar. Belə bitkilərin yetişdirilməsi zamanı həşəratlar yaxud 
hava vasitəsi ilə gətirilən və bitkilərə damcı-maye şəklində hopan 
kənar yaxud da təsadüfi infeksiyanın qarşısını almaq üçün onlar, 
yarpaqları və gövdəni islatmamaq şərti ilə sulanır. 

Əgər təcrübə aparılan bitkiləri oranjeriyalarda toxumlardan 
əldə etmək mümkün deyilsə, o halda onlar təbii şəraitdə olan 
qablara köçürdülür, bundan sonra sahib bitki 10-15 gün müddətin-
də istixanada saxlanılır. Şəraitə uyğunlaşıb normal inkişaf edən 
bitki inakulyasiya üçün istifadə edilə bilər. 

Açıq sahədə olan bitkilərin peyvənd edilməsi zamanı nişanlan-
mış bitkiləri və ya onların ayrı-ayrı orqanlarını əvvəlcədən ətraf 
mühitdən (şüşələnmiş taxta çərçivələrlə, kağız örtüklərlə, 
polietilen bağlamalarla, lampa şüşələri ilə) təcrid etmək lazımdır.  

Bir üsul daha var – bu, bütün bitki ilə deyil, kəsilmiş 
sonluqları ilə xüsusi qidalı qarışıqlara ya da sadəcə su ilə doldur-
ulmuş qaba yerləşdirilmiş ayrı – ayrı çubuq və tumurcuqlar ilə 
təcrübə aparmaq metodudur. Bu qidalı qarışıqlarda kəsilmiş çu-
buqlar təkcə peyvənd təcrübəsi aparmaq üçün deyil, həm də 
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onların sağlamlığından əmin olmaq və uzun müddət kəsilmiş 
hissənin təravətini qorumaq üçün istifadə edilir. Belə qarışıqlardan 
biri E.Abeleninə əsasən hazırlanlır: AgSO4 – 64 q, Ca(NO3)2 – 124 
q, K2PO4 – 46 q, KNO3 – 90 q və (NH4)2SO4 – 40 q maddələri 1 l 
suda həll edirlər. Alınmış qarışıqdan 40 ml 10 l suda qarışdırılır və 
0,8 l suda həll olunmuş aşağıdakı mikroelementlər bura əlavə 
edilir: H3Bo3 – 1,6 q, ZnSO4 – 0,2 q, FeC6H5O6 – 14,0 q, 
Fe2(SO4)3 – 12,6 q, FeCl3 – 12,2 q, MnSO4 – 1,2 q, (NH4)6Mo7O24 
– 0,2 q, Co(NO3)2 – 0,2 q və CuSO4 – 0,2 q. Alınmış qarışığdan 
0,5 ml 1 litrə əlavə edilir və istifadə edilir. Qarışığı hər 3-4 gündən 
bir dəyişirlər. Və nəhayət, adi rütubətli kameraya yerləşdirilmiş 
bitkidən ayrılmış yarpaqları ya da yarpaq hissəciklərini peyvənd 
etmək olar.  

N.F.Kartoşkina taxıllardakı unlu şeh və düyüdəki pirikulya-
rioz xəstəliyinin potogeninin ixtisaslaşdırılmış formalarını öyrən-
diyi zaman, bütöv bitkilərin peyvənd edilməsi ilə yanaşı həm də, 
rütubətli kamerada yerləşdirilmiş ayrılmış yarpaqları da peyvənd 
edirdi.  

C.İzard (1960) bitkilərin canlı yarpaqlarının kiçik dairəciklər 
şəklində obliqat parazit göbələklərlə peyvənd etdirilməsinin 
mümkünlüyü barəsində məlumat vermişdir. Bu məqsəd üçün o, 
halqa formasında diametri 12 – 14 mm olan  mantar ştamplayanla 
kəsilmiş tütün bitkisinin yarpağından istifadə edərək, onları 
Peronospora tabacina Adam. göbələyi ilə yoluxdurur. Halqalar, 
dibinə 3 qatlı filtirli kağız sərilmiş Petri nimçələrinə yerləşdirilir və 
onların içərisində aşağıdakı tərkibdə olan doymuş qida qarışığı 
əlavə olunur. 

100 ml suya: 

(KOCO-CHOH-CHOH-COONa)                       - 0,500 
K2HPO4                                                                - 0,100 
KNO3                                                                  - 2,000 
Co(NO3)2                                                             - 0,006  
KCL                                                                     - 0,030 
MnO4                                                                   - 0,001 
MgO                                                                     - 0,500 
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Kamerada rütubəti yüksək saxlamaq üçün Petr nimçəsinin 
qapağının iç hissəsinə suda isladılmış 2 qatlı filtirli kağız qoymaq 
lazımdır. Üzü yuxarıya istiqamətlənmiş halqaların aşağı səthinə 
göbələk konidisinin suspenziyasından 3 damcı çəkərək peyvənd-
ləmə həyata keçirilir. Nimçələri gündüz 200, axşam isə  10-150 
temperaturda saxlanılır. 24 ya da 48 saat keçdikdən sonra suspen-
ziyanın damcıları filtirli kağızdan hazırlanan borucuqla silinir və 
halqalar üzü nimçənin dibinə sərilmiş filtirli kağıza çevrilərək 
yerləşdirilir.  

4-6 gündən sonra peyvəndlənmiş halqaları mikraskopla 
müşahidə edirlər. Belə, yalnız mitselinin inkişaf edərək halqadan 
kənara çıxdığını deyil, həm də, həm halqanın kənarlarına çıxan 
həm də, ağızcıqlardan çıxan konidilərlə birlikdə konididaşıyı-
cılarını da müşahidə etmək mümkündür. Halqaların əvvəlcədən 
boyanmasına ehtiyac qalmır və təcrübə aparılan halqaları sonradan 
təkrarən rütubətli kameraya yerləşdirmək olar. 7-ci gündən etiba-
rən halqalar ölməyə başlayırlar. Yoluxmanın 9-cu günündə 
formalaşmış oosporları müşahidə etmək olar.  

Peyvəndin hazırlanması. Peyvənd adı altında adətən, bitki-
lərin süni yoluxdurulması üçün infeksion başlanğıc nəzərdə 
tutulur. Peyvənd kimi, göbələk sporları, sklerositlər və mitselilər 
hətta yoluxmuş bitki qalıqları istifadə oluna bilər. 

Göbələklərin ixtisaslaşmasını müəyyən etmək üçün aparılan 
təcrübələrin nəticələrinin təbii şəraitdəkinə daha yaxın olmaları 
üçün, onları bütün şərtlərə uyğun həyata keçirmək və peyvənd 
kimi təmiz göbələk mühitlərindən deyil, birbaşa təbiətdən götü-
rülmüş yoluxmuş materialdan istifadə etmək lazımdır. Təmiz mü-
hit şəraitində təkrar əkinlərdə yetişdirilmiş parazit göbələk öz ilkin 
zərərini qismən itirir və onunla peyvəndlənən bitkiləridə xəstəlik 
əmələgəlmənin nəticəsi birbaşa bitkidən götürülmüş göbələkdən 
alınan peyvəndlərin nəticəsindən fərqlənir. Bundan əlavə, təbii 
peyvəndin istifadəsi təcrübəçini patogeni qidalı mühitlərdə müəy-
yən etməkdən, onun təmizlənməsindən, təkrar əkinindən, çoxaldıl-
masından və s. azad edir. Təbii peyvəndin istifadəsi, həm iqtisadi 
həm də, metodik cəhətdən daha doğru və səmərəlidir.  



22 

Əgər peyvəndləməni patogenin sporları ilə yerinə yetirmək 
vacibdirsə və təbiətdə bu göbələyin spordaşıyanı yoxdursa, o 
halda, bitkinin yoluxmuş hissələrini göbələyin daha yaxşı spor 
əmələ gətirməsi və ordakı sporların su ilə yuylması üçün rütubətli 
kameraya yerləşdirmək məsləhət görülür. 

Əlbətdə, yuxarıda qeyd edilən mülahizələr baxımından pey-
vəndin çoxaldılması təmiz mühit şəraitində də mümkündür. 

Fusarium, Verticillium, Helminthosporium, Sclerotinia, 
Typhula, Thielaviopsis və s. növdən olan göbələklərlə torpaq vasi-
təsi ilə bitkilərin peyvəndlənməsi zamanı təmiz mühit şəklində 
olan peyvəndi əvvəlcədən sınaq şüşələrində elə substratda çoxal-
dılır ki, sonradan onu torpağa köçürmək mümkün olsun. Substrat 
məqsədi ilə ya taxıl və yaxud digər bitkilərin toxumlarından 
istifadə olunur. Toxumların üzərinə 1:1 nisbətində su tökürlər və 
avtoklavada 1 atm təzyiq altında sterilizə edilir. İlkin infeksiyanın 
substrata köçürülməsindən sonra patogenin substratda bərabər 
şəkildə paylaşması üçün 5 gündən bir 2-3 dəfə silkələməklə opti-
mal temperatur şəraitində 10-15 gün saxlanır. Buğda, çovdar, darı, 
paxlalılar və s. kimi bitkilərin toxumları suda qaynadılaraq sterilize 
edildiyində becərilmə prosesi zamanı göbələk tərəfindən mənimsə-
nilən sıyığabənzər kütlə əmələ gəlir. Buna görə də xırda kəsilmiş 
saman, vələmir, arpa, qarabaşaq yarması və s. kimi bitkilərdən  
istifadə etmək məsləhət görülür. Bu məqsəd üçün qarğıdalı toxum-
ları da uyğundur. Külli miqdarda sporlu material hazırlamaq üçün 
göbələk mühitlərinin həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn 
zərərli məhsulları aradan qaldırmaq üçün sterilliyin saxlanılması 
ilə birlikdə məcburi aerasiya yaratmaq vacibdir. Sporlu peyvəndin 
əldə edilməsi üçün substratda toxumlar nə qədər seyrək və arala-
rında boşluq çox olarsa bir o qədər yaxşıdır. Mitselili kütlə və 
müxtəlif sklerositlərin formasında yetişdirilməsində də, bu təlabat 
səmərəlidir.  

Bəzi hallarda aqarlı mühit də yetişdirilmiş təmiz mühit his-
səciklərindən də istifadə etmək olar. 

Açıq və örtülü sahə təcrübələri zamanı peyvənd kimi, birbaşa 
sahədən götürülmüş yoluxmuş bitki qalıqlarından hazırlanan təbii 
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yoluxucu materialdan istifadə edilir. Bu üsulla, müxtəlif növ və 
cinslərdən olan bitkilərin xəstəliklərə davamlılığını yoxlamaq üçün 
infeksion (yoluxucu) fon yaradırlar. Amma infeksion fonun yara-
dılması özlüyündə yetərli qədər uzun prossesdir. Məsələn, pam-
bığın növ və formalarını Verticillium Dahiae göbələyinə dözüm-
lülüyünə qarşı sınaqdan keçirmək üçün infeksion fonun 
yaradılması zamanı, birinci il sahəni göbələklə yoluxmuş bitki 
qalıqları ilə şumlamaq və bolluca sulamaq lazımdır. Növbəti ildə 
bu xəstəliyə davamlı pambıq növü əkilməli, məhsul yığımından 
sonra isə, yenidən yoluxmuş bitki qalıqları torpaq altına verilir. 
Bundan sonra, infeksion torpaq fonu bitki növləri və sortlarının 
sınaqdan keçirilməsi üçün hazır hesab edilə bilər.  

Yoluxmanın uğurla yerinə yetirilməsi infeksion başlanğıcın 
miqdarından asılı olduğuna görə, adətən süni yoluxdurulan sahəyə 
əlavə olaraq kolba və ya şüşə qablarda vələmirin sterilizə edilmiş 
dənlərində artırılmaqla 200-dən 900 kq/ha qədər yerişdirilmiş 
peyvənd verilir. Sonuncu üsulun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 
sahəyə virulentlik dərəcəsi yüksək olan potagen ştamı verilməsinə 
şərait yaranır.  

Təcrübə aparılan göbələyin sporlarının peyvənd kimi istifadə 
edilməsi zamanı adətən onların sulu suspenziyasını hazırlanır. 
Müqayisə edilməsi mümkün məlumatların alınması üçün eyni 
qatılığa malik spor suspenziyası hazırlanır. Hazırlanan  suspen-
ziyanın bir neçə damcısına zəif böyütmə dərəcəsində mikraskopla 
baxır və vahid sahədə sporların orta sayı müəyyən edilir. Sonradan 
göbələyin eyni cinsinin müxtəlif ştamlarının spor suspenziyala-
rının eyni qatılığda olmasına  nail olmaq üçün uyğun nisbətdə su 
ilə qarışdırılır. 

Peyvəndin həyat qabiliyyətinin yoxlanılması. Biitkilərin 
peyvəndlənməsində ən vacib hallardan biri yoluxdurucu materialın 
həyat qabiliyyətidir. Ona görə istifadədən öncə peyvəndin həyat 
qabiliyyəti laborator şəraitdə onun cücərməsi ilə yoxlanılır. Spor-
ların həyat qabiliyyətinin dərəcəsini onların yetişmə faizi və tezliyi 
ilə  müəyyən edirlər.  

Bununla yanaşı, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox 
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göbələklərin sporları tamamilə su altında olduqları zaman yetiş-
mirlər. Onların yetişməsi üçün bir qayda olaraq nəmişlikdən əlavə 
hava da vacib ünsürdür. Ona görədə, əşya şüşəsindəki su damcı-
sının üzərinə yerləşdirilmiş və sonradan rütubətli kameraya qoyul-
muş spor, daha yaxşı yetişir.  

Bundan əlavə A.A.Benken müəyyən etmişdir ki, bir çox 
göbələklərin sporları su damcısında yalnız o zaman yetişir ki, ora-
da sporların yetişməsini dərhal stimulizə edən və üzvi maddələrin 
suya keçməsini həyata keçirən bitkin yarpağının canlı hissəciyi 
olsun.  

Pas göbələklərinin teleytosporları təbii şəraitdə qışlama pro-
sesindən sonra yetişirlər (bəzi istisnalar ilə, məsələn çovdarda 
Puccinia dispersa, taxılda P. glumarum və başqalarında). Ona görə 
də, pas göbələyi ilə yoluxmuş bitkilərin hissəciklərini Petri nimçə-
lərinin qapağının içəri hissəsinədəki su damcısına yerləşdirib 
təmamilə suya batırmırlar, və içərisinə halqavari nəm filtirli kağız 
sərilmiş nimçənin ağzını qapaqla bağlayırlar. Əgər sporlar fizioloji 
cəhətdən yetkindilərsə, onda onları axşam rütubətli kameraya 
yerləşdirdiyimiz zaman səhər onlar kütləvi miqdarda bazidispor 
yaratmaq şərti ilə cücərəcəklər.  

Sürmə göbələklərinin xlamidosporları nəyinki təkcə su dam-
cısı üzərində, hətta Petri nimçəsinə yerləşdirilmiş və onun tam 
tutumunun 45%-dək nəmlənmiş torpaq sahəsi üzərində də 
cücərmək qabiliyyətinə malikdirlər. Qışlıq buğdanın cirtdan sürmə 
(Tilletia contraversa Kuehn) patogeninin xlamidosporlarını cücər-
mək üçün 45 gün və daha çox müddət, aşağı temperatur (4-60 

yaxın) və işığın təsiri tələb olunur, ya da xlamidosporları 10%-li 
kalium permanqanat məhlulunda emal etmək lazımdır.  

Qeyd edilən misallardan göründüyü kimi, göbələk sporlarının 
cücərməsini heç də həmişə tez əldə etmək olmur, hətta onlar 
yetərli qədər yetkin və həyat qabiliyyətli olsalar da. Hərdən spor-
ların cücərməsini bu və ya digər xüsusiyətlər ilə xarakterizə etmək 
üçün bu məlumatları bilib, nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə, yalnız 
turşu və qələvilərin zəif qatılığının iştirakı olduğu hallar istisna 
olmaq şərti ilə, bəzi bazidial göbələklərin sporları (himinomisetlər) 
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təklikdə yayıldıqları halda onlar cücərmə qabiliyyətlərini itirirlər. 
Peyvəndin həyat qabiliyyəti bioloji üsullarlada yoxlanıla bilər, 

məsələn, sınaq bitkilərinin qabaqcadan peyvənd edilməsi yaxud 
da, biofizioloji – Tilletia cinsinə aid olan xlamidospor növlərinin 
lüminessensiyayollar ilə 1:1000 qatılığında olan flüoxrom tripo-
flavin ilə rənglənərək; bu halda həyat qabiliyyəti olmayan sporlar 
qırmızı yaxud da narıncı-sarı rəngli işıqla parıldayacaqlar, canlılar 
isə boz yaxud da çirkli-yaşıl rəngdə olacaqlar. Yəqin ki, bu üsul 
laboratoriyada sürmə göbələkləri üzərində aparılan fitotoksik 
sınaqlar zamanı da istifadə olunur. Analoji lüminessensiya üsulu 
Fusarium və s. növdən olan göbələk sporlarına qarşı, yalnız 
(1:1000) narıncı akridin flüoxrom istifadə etmək  şərti ilə də 
istifadə oluna bilər.  

Peyvəndi quru ya da su suspenziyası halında 1-2 gün soyu-
ducuda saxlamaq olar. Peyvəndi daha uzun müddət saxlamaq üçün 
liofilizasiya üsulundan istifadə edərək onu aşağı temperaturda 
qurudub sonra vakuum altında ampulda möhürləyirlər. Liofiliza-
siya üsulu zamanı peyvəndə xas olan bütün xassələr (həyat 
qabiliyyəti, patogenliyi, virulentliyi və s.) 3-5 il ərzində qorunub 
saxlanılır. 

 
Bitkilərin peyvənd üsulları 

 
Sağlam bitki yaxud da onun ayrı orqanlarının (hissələrinin) və 

yetərli qədər həyat qabiliyyəti olan peyvəndin hazırlığı bitdikdən 
sonra peyvənd prosesinə keçirlər. Sonuncu aşağıda qeyd ediləcəyi 
kimi müxtəlif üsullarla həyata keçirilə bilər. Peyvənd üsulunu 
seçdiyimiz zaman patogenin biologiyası və əsasəndə bitkinin təbii 
şəraitdə bu göbələklə yoluxmasının hansı yolla baş tutması 
haqqındakı biliklərdən istifadə etmək məsləhət görülür. Üstünlük 
təbiətdə mühüm mövqedə yerləşənə verilməlidir. Məsələn, buğda-
nın yarpaqlarını ya da onun toxumlarını tozlu sürmə Ustilago 
tritici Jens. patogeninin xlamidosporları ilə peyvənd etmək 
məqsədə uyğun olmazdı. Əgər isə əksinə bitkinin həmin göbələklə 
təbii halda yoluxma üsulu məlum deyilsə və onu aşkara çıxartmaq 
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lazımdırsa, o halda, bitkini peyvənd etmənin müxtəlif üsullarını 
sınaqdan keçirirlər (sporlarla yumurtalıq və toxumluq vasitəsi ilə, 
mitselilər ilə yerüstü orqanları peyvənd etməklə, yatmış sporlarla, 
mikrosklerositlərlə torpaq vasitəsi ilə).  

Bununla yanaşı, bitkini peyvəndləmək və boy artımı üçün 
yaxşı şərait (temperatur, işıq, nəmişlik və s.) yaradılmalıdır. 
Müvafiq təkrarlanmaya və nəzarətə riayət etmək lazımdır. Eyni 
adlı peyvənd edilən bitkilərin miqdarı maksimum sayda, 10 – dan 
az olmamaq şəri ilə olmalıdır.  

Peyvənd sınaqlarını istixanalarda və vegetativ evlərdə, 
laboratoriya və açıq havada həyata keçirmək mümkündür. Saxsı 
qablardan başqa içərisi torpaq ilə doldurulmuş dərin olmayan taxta 
qutulardan da istifadə etmək olar. Yetərli qədər işıqlandırma 
olmadığı zaman təcrübə aparılan bitkilərin süni yolla işıqlan-
dırılması və ya onların xüsusi işıqlandırıcı qurğulara yerləşdiril-
məsi məsləhət görülür. Bütün hallarda təcrübə aparılan bitkilərin 
kənar infeksiyalardan qorunması əsas şərtlərdən biridir. 

Çiçək və zoğların peyvənd edilməsi.  Bu yoluxma üsulu bir 
sıra xəstəliklər üçün xarakterikdir (buğda və arpada olan tozlu 
sürmə növləri, yoncanın kifi, arpa və yulafın helmintosporiozu, 
alma ağacının maniliozu və s.). Bu üsulun mahiyyəti, göbələk 
sporlarının müvafiq sahib bitkinin çiçəklərinə quru yaxud da 
suspenziya halında daxil edilməsindən ibarətdir. Fitopatoloq və 
seleksiyacılar tərəfindən buğdanın tozlu sürmə ilə peyvənd 
edilməsi sortların bu xəstəliyə qarşı müqavimətinin qiymətlən-
dirilməsi üçün istifadə edilir. 

Buğda və arpanın tozlu sürmə ilə yoluxdurulması zamanı 
peyvənd etmənin daha asan üsulu çiçəkləyən əkin kütləsi üzərində 
patogen xlomidosporlarının səpilməsidir. Fırca köməkliyi ilə də 
quru xlamidosporları çiçək üzərinə səpməklə süni yoluxdurma 
aparmaq olar. Yaş inokulasiya (peyvəndləmə) zamanı çiçəklənən 
bitkiləri spor suspenziyası ilə çiləyirlər. Inokulasiya zamanı 
müvafiq həşəratlardan da istifadə mümkündür.  

Toxumların peyvənd edilməsi. Toxumlar  quru və nəmli 
üsullarla inokulyasiya edilir. Birinci halda, məsələn, buğdanın bərk 
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sürmə ilə yoluxmuş sürməli hissələrdən dənlərin üzərinə quru 
halda səpilməsi ilə sporlanmasını həyata keçirirlər (faktiki 
yoluxma isə toxumlar cücərdiyi zaman baş verir). Dənləri kağız 
üzərinə nazik təbəqə şəklində səpib sonra parazit göbələyin spor 
suspenziyası onun üzərinə çilənir və daha sonra rütubətli kamera 
şəraitində 1 gün saxlayıb  (təkcə sporların yetişməsi üçün yox, həm 
də, onların toxumları içərisinə daxil olması üçün) sonra dənlər 
qurudulur.  

Budaq və yarpaqların peyvənd edilməsi. Bir çox bitkilərin 
yarpaqları üzərində göbələyin daxilə keçməsinə maneəçilik 
törədən və peyvəndin qarşısını alan mühafizə təbəqəsini aradan 
qaldırmaq üçün yarpaq iki nəmli barmaqla sürtülür. Peyvənd 
yarpaqlara su suspenziyası halında çiləyici ilə, neştərlə (yarpaq 
üzərinə yaymaqla), yaxud da quru spor şəklində steril fırca ilə 
nəmləndirilmiş yarpaqlara tətbiq edilir. Sporlu suspenziya ilə 
bitkilərin çilənməsi zamanı eyni anda gövdələrdə inokulasiya olur. 
Sonra bu yolla peyvənd edilmiş bitkilər rütubətli kameralara 
yerləşdirilir (içərisinə nəmli filtirli kağız sərilmiş şüşələnmiş taxta 
çərçivələr, daha kiçik obyektlər üçün isə, lampa şüşələri  və ya 
uyğun vasitələr). 

Bitkiləri pas göbələklərinin bazidiosporları ilə peyvənd 
etdiyimiz zaman özündə canlı teleytosporlu material saxlayan bitki 
hissəciklərini rütubətli kameraya peyvənd ediləcək bitki orqanının 
üzərinə elə hesabla yerləşdirirlər ki, teleytosporlar çüçərsinlər və 
əmələ gələn bazidiosporlar püxtələşərək peyvənd ediləcək bitki 
orqanının üzərinə düşsünlər. Teleytosporlu materialı olan 
hissəcikləri birbaşa peyvənd ediləcək bitki hissəciyinin üzərinə də 
yerləşdirmək olar.  

Bitkinin monobazidiosporlu yoluxmasını təmin etmək üçün, 
içərisində teleytosporlu material olan qapaqları vaxtaşırı (hər 2 – 3 
saatdan bir) yüngülcə çevirirlər, bunun nəticəsində bazidiosporlar 
peyvənd ediləcək bitki orqanının müxtəlif hissələrinin üzərinə 
düşür və bununlada bir bazidiosporla maksimum miqdarda 
yoluxmanı təmin etmiş olurlar. Monobazidiosporlu yoluxmanı 
yalnız özündə bir damcı spermoqonial nektar daşıyan bir spermo-
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qoniyada əmələ gələn spermoqonial ləkəyə görə fərqləndirmək 
olar. 

Peyvənd edilən bitkiləri rütubətli kameralarda  bir gündən az 
olmamaq və iki gündən çox olmamaq şərti ilə saxlamaq lazımdır. 
Bundan sonra bitkilər rütubətli kameralardan çıxarılaraq 
istixanadakı rəflər üzərinə yerləşdirilirlər.  

Rütubətli kameranın əsas məqsədi sporların çüçərməsinə və 
onların bitki hüceyrələrinin tərkibinə daxil olmasına şərait yarat-
maqdır. Pas göbələklərinin bazidiosporları ilə peyvənd zamanı 
rütubətli kameradakı bitki nümunəsini bir qədər uzadırlar, çünki 
teleytosporların çüçərməsi, bazidiosporların əmələ gəlməsi, onların 
sonrakı inkişafı və bitkiyə daxil olması üçün zaman tələb olunur. 

Gövdənin bəzi göbələklərlə peyvəndini şpiris vasitəsi ilə 
inyeksiya etməklə də həyata keçirmək olar. Əsasən, daş sürmə və 
qarğıdalı gövdəsinin diplodioz çürüməsinin patogeni belə inoku-
lasiya edilir. 

Əgər çiləmə zamanı suspenziyanın infeksiyalı damcıları 
yarpaq və ya gövdə üzərində qalmırlarsa (sürüşürlərsə) suspen-
ziyaya isladıcılar əlavə edilir. 

Bitkilərin traxeomikoz soluxmanın patogenləri ilə 
(Verticillium, Fusarium, Chephalosporium növləri) inokulyasiyası 
gövdənin kök yaxalığı nahiyyəsində kəsik etmək və buraya 
sınaqdan keçirilən göbələyin təmiz mühit hissəciyini aqarla 
birlikdə daxil etmək  olar. Peyvənd yerini nəmli pambıqa bükmək 
səmərəlidir. Bu üsul ilə V. dahliae göbələyi ilə pambıq bitkisinin 
peyvəndi zamanı xəstəliyin inkubasiya dövrü optimal temperatur 
həddində 7 – 12 gün uzanır.  

Ağac bitkilərinin budaqlarının peyvənd edilməsi. Tətbiq 
edilən göbələyin patogenliyi və müqayisəli virulentliyinin 
öyrənilməsi üçün skelet ya da daha kiçik zoğların qabığının 
üzərində bir – birindən 1-1,5 sm aralıda iki paralel eninə kəsik edib 
bu kəsiklər arasında qalan qabığı isə ortadan uzunu boyunca 
kəsilir. Bundan sonra, kəsilmiş qabıq qatını əyərək çılpaq budağa 
neştər vasitəsi ilə bir neçə dərin olmayan kəsiklər edilir (cızıqlar 
şəklində) və bu yolla yaralanmış ağaca sınaqdan keçirilən göbə-
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ləyin təmiz mühit hissəciyini çəkirlər (aqarla birlikdə). Bunun ar-
dınca, qabıq qatlarını yenidən budağa tərəf əyərək peyvənd edilmiş 
nayihəni yaş pambıqla sarıyaraq üzərinə perqament kağız ya da 
polietilen paket yerləşdirilir. Paketin sonları (boru şəkilli ucları) 
sap vasitəsi ilə bağlanır. Bu pambıqdakı rütubətin saxlanılması 
üçün vacibdir.  

Subtropik iqlim şəraitində ağacların peyvənd edilən nayihə-
lərindəki yaş pambıq kağız örtüklə əhatələnməsinə baxmayaraq 
çox tez quruyur. Bunun qarşısını almaq üçün, peyvənd edilən 
budaqlara icərisində su olan sınaq şüşələri asılır ki, onun icərisində 
olan su xüsusi pambıqlı fitillə peyvənd olunan hissəyə axıb gəlsin 
və pambığın nəmliyini təmin etsin. 

Bitkilərin torpaq vasitəsi ilə peyvənd edilməsi. Ən sadə üsul 
– peyvənd edilən bitkinin yaxınlığında torpağa batırılmış kürəklə, 
bitki köklərinin zədələnməsidir. Kürəyi torpaqdan çıxartmadan 
onu bir kənara çəkirlər və əmələ gəlmiş aralığa sınaqdan keçirilən 
göbələyin spor suspenziyasını tökürlər. Bu üsuldan istifadə etdikdə 
Verticillium dahliae Kleb. patogeni ilə pambıq bitkisinin peyvəndi 
zamanı yüksək nəticələr əldə edilmişdir.  

Bir çox hallarda peyvənd torpağa köklər zədələnmədən də 
daxil edilə bilir. Bunun üçün peyvəndi xüsusi substratda çoxaldıb 
təmiz mühit şəklində torpağın üst qatına sınaqdan keçirilən toxum-
ların əkinindən ya əvvəl, ya da əkini zamanı daxil edirlər.  

Bir qabda aparılan istixana sınaqları zamanı taxıl bitkisi 
toxumlarında becərilən 25-30 q inokulyum 15-20 sm dərinlikdəki 
torpaqla qarışdırılır. Tarla şəraitində inokulyum toxumlarla birlik-
də bitki yuvalarına verilir. 

Bitkilərin patogenlə torpaq vasitəsilə peyvəndi zamanı bu üsul 
yuxarıda qeyd edilənlərdən daha üstündür. D.Haydarovun (1965) 
özünün pambığın vertesillioz soluxma araşdırmalarında qeyd et-
diyi kimi, bu üsul patogen ştamlarının virulentliyini daha yaxşı 
ortaya çıxardır, nəinki, şpris yaxud da kök yaxalığının kəsiyi ilə 
bitkilərin peyvənd edilməsi, ancaq, sonuncu iki üsul müqayisə 
olunmayacaq dərəcədə daha tez nəticə verir. 

Peyvənd etmənin nəticələrinin qeydiyyatı. Bitkilərin pey-
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vənd təcrübələrinin nəticələri ilk dəfə, peyvənd olunan sahib 
bitkilərin əksəriyyətində bu patogenin yaratdığı xəstəliyin simp-
tomları əmələ gəldiyi zaman qeydə alınır. Yoluxan bitkilərin növ 
tərkibini öyrənən zaman, bəzi bitkilərdə həssaslıq aşağı olduğu 
üçün ya simptomlar gec əmələ gələ bilər ya da, imunnitet olduğu 
hallarda isə heç əmələ gəlməyə bilərlər. Belə təcrübədə əsas sahib 
bitki üzərində potagenin iki inkubasiya dövrü davam edən müd-
dətdə əlamət müşahidə olunmazsa təcrübə bitmiş hesab olunur. 

Qeydiyyat zamanı aşağıdakı göstəricilər müəyyən edilir:  
1. Yoluxmuş bitkilərin miqdarı ədədlə və %-lə. 
2. Yoluxmanın intensivliyi (dərəcəsi) (zəif, orta, güclü, çox 

güclü). 
3. Yoluxmanın və yaratdığı əlamətlərin qeydiyyatı – 

(xlorozlu, nekrozlu quruma, soluxma və s. patogenin spor 
əmələ gətirməsi ilə və ya əksinin və s.) 

4. Xəstəliyin inkubasiya dövrü və göbələyin inkişaf dövrünün 
qetdiyyatı. (İnkubasiya dövrü dedikdə, parazitin bitkiyə 
daxil edildiyi andan etibarən xəstəliyin ilkin əlamətlərinin 
əmələ gəldiyi müddət nəzərdə tutulur. Göbələyin inkişaf 
dövrü – eyni ilə həmin vaxt intervalı və əlavə olaraq 
patogenin spor əmələ gətirməsi üçün lazım olan vaxtdır.) 

Taxıl bitkisinin yarpaqları üzərində olan pas göbələyinin 
uredosporların fərqli əmələ gəlmə halları məlumdu və onlar Mains 
a.Jacksonun ya da T.D.Straxovun şkalası ilə hesablanırlar.  

Bitkilərin kök cürümələri patogeni ilə inokulyasiyasının nə-
ticələrinin qeydiyyatı zamanı ting və şitillərin məhv olma faizi 
öyrənilir (bunun üçün, səpilən toxumların miqdarını, onların cücər-
mə faizini nəzərə almalıdır).  

Traxomikoz xəstəliklər zamanı, qeyd olunan əlamətlərdən 
başqa, saplağın çəpinə kəsiklərində tünd rəngli damarlara görə ya 
da saplağın müxtəlif kəsiklərini rütubətli kameraya qoymaqla pato-
genin saplaq üzərində qalxma hündürlüyü öyrənilir.  

Bu zaman patogenin bitki yarpaqlarına daxil olub olmamasını, 
onların hissəciklərinin rütubətli kameraya yerləşdirməklə asanlıqla 
dəqiqləşdirmək olar. 
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Yarpaqlarda ləkələr yaradan piknidli göbələklər, əmələ gə-
tirdikləri nekrozlarda meyvə bədəni formalaşdırmaya da bilərlər. 
Buna görə də yaxşı olardı ki, yarpaq hissəcikləri rütubətli kame-
raya yerləşdirib, piknid əmələ gələnə qədər saxlanılsın. 

Tarla təcrübələrində bitkilərin peyvəndi zamanı məhsul-
darlığın qeydiyyatını aparmaq vacibdir (1 ha hesabı ilə) çünki, bir 
çox hallarda güclü yoluxma dərəcəsi olsa da demək olar ki, normal 
məhsul əldə olunur. Belə hallarda bitkilərin “dözümlülüyü” 
mühüm rol oynayır. Ya da yoluxmuş bitkilərin inkişafını (daha 
dəqiq desək, parazitin zərərliliyini) saplağın uzunluğuna, yarpağın 
sahəsinə, kollanmasına, nəsil artıran elementlərin miqdarına görə  
müəyyənləşdirilir.  
 

Optimal qida mühitinin müəyyən edilməsi 
 

Göbələyin bioloji xüsusiyyətlərini öyrəndiyimiz zaman onun  
inkişafı üçün ən əlverişli qidalı mühitləri bilmək lazımdır. Bunun 
üçün göbələyi eyni anda içərisində müxtəlif qida mühitlər olan 
Petri nimçələrinin mərkəzinə əkir və optimal temperatur şəraitində  
saxlanır. 12-15 gün ərzində göbələyin inkişafı izlənir və qeyd 
edilir. Kaloniyanın inkişafı və diametri, spor əmələ gətirmə dövrü 
rəngi, sıxlığı, qida mühitində yaratdığı dəyişkənliklər və onların 
xarakteri öyrənilir. Bu məlumatlar təhlil edilir və müqayisə ilə qida 
mühitlərinin hansının patogen üçün əlverişli olduğu təyin edilir.   

Ümumi qəbul edilmiş aqarlı qida substratlarında, sintetik 
substratlarda, həmçinin öyrənilən bitkinin cövhərlərindən alınmış 
substratlarda patogenin inkişafı öyrənilməlidir. Bununla hansı qida 
substratlarında patogenin optimal inkişafının və spor əmələgə-
tirməsi dəqiqləşdirilir. 

 
Göbələyin ekoloji tələbatının müəyyənləşdirilməsi 

 
Bu sahədə aparılan araşdırmaları laboratoriyada həyata keçir-

mək daha yaxşıdır, çünki, təbiət şəraitində bu və ya digər amillərin 
təsiri kompleks amillər  yığımının təsirindən gizli qalır.  
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Kardinal temperaturun müəyyənləşdirilməsi. Fakultativ-
saprofit və fakultativ-parazit göbələklər eyni anda Petri nimçə-
lərindəki daha optimal qidalı mühitlərə əkilərək 2-3 ədəd olmaqla 
politermostat kameralarına yerləşdirilərək 2 həftə ərzində inkuba-
siya üçün gözlədilir. Kameraların temperaturları arasındakı in-
terval 3-50-dir. Boy artımının olub olmamasına, kaloniyanın dia-
metri və xarakterinə görə həmin göbələyin kardinal temperaturu 
(minimum, optimal və maksimum) haqqında fikir söyləmək olar. 

Obliqat-parazit göbələkləri kardinal temperatur həddi, bitkilə-
rin patogenlə peyvənd etməklə öyrənmək olar. Xəstəliyin ən qısa 
inkubasiya dövrü optimal temperaturun kriteriyası sayılır, çünki 
temperaturun optimaldan bu və ya digər tərəfə dəyişməsi inkuba-
siya dövrünü uzadır.  

Temperaturun təsinidən sonra göbələk öz həyat qabiliyyətini 
itirirsə bu, kritik nöqtə patogenin inkişafının minimal və ya 
maksimal temperatur həddidir. Bununla yanaşı kritik temperatur 
həddinin ekspozisiyası həddi və dövrü dəqiqləşdirilir.  

 
Torpaqda yaşayan fitopatogen göbələklərin 

ekologiyasının öyrənilməsi 
 

İstənilən bitkinin göbələk xəstəliklərini öyrəndiyimiz zaman 
lazımi üsullardan istifadə etməklə parazit göbələyin bitki daxilində 
özünü aparmağını, onun yaratdığı xəstəliyin əlamətlərini, patoge-
nezini, onun inkişafının kardinal temperaturunu, mühitin rütubət-
liliyinin və turşuluğunun təsirini, onunla yoluxmuş bitkilərdə 
cücərmə şərtlərini, inkubasiya dövrünü və xəstəliyin inkişafını – 
bütün bunları çətinlik çəkmədən ortaya çıxartmaq olar.  

Bütün fitopatogen göbələklər obliqat – parazitlər də daxil 
olmaq şərti ilə, cürbəcür patogenlərlə yoluxmuş bitki hissəcikləri 
ilə birlikdə torpağa düşdükləri üçün bu və ya digər dərəcədə 
torpaqla əlaqəli olsalar da, birbaşa torpaqda olan patogenin 
inkişafını izləmək daha çətindi.  

Verticillium, Fusarium, Thielaviopsia, Rhizoctonia, Helmin-
thosporium, Macrosporium, Sclerotinia, Botrytis, Typhula, Sclero-
tium və s. cinslərdən olan torpaqda yaşayan fitopatogen göbələk-
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lərin ekologiyasının öyrənilməsində patogenlərin xüsusi yemlərlə 
tutulması, torpaqın funqistazisi (tərkibinin göbələyin inkişafı üçün 
yararlılıq səviyyəsi) öyrənilməlidir. Funqistazisin müxtəlif torpaq 
yaxşılaşdıran əlavələr ilə gücləndirilməsi və ya azaldılması 
torpaqda onların kəmiyyətcə qeydiyyatı üsullarının öyrənilməsi 
üçün əhəmiyyətlidir. 

 
Torpağın funqistaziyasının A.S.Dasenkoya görə  

müəyyən edilməsi 
 
Birinci üsul. Sınaqdan keçirilən torpaq nümunələrini Petri 

nimçələrinə yerləşdirib, 80% doyma faizinə qədər nəmləndirir 
sonra üzərini filtirli kağızla örtərək laboratoriyada 48-50 saat 
gözlədirlər. Sonradan nümunələrin üzərinə içərisində sınaqdan 
keçirilən göbələyin suspenziya əsasları olan ikiyə qatlanmiş sallo-
fan halqa yerləşdirib rütubətli kameraya qoyulur. 28-30 saatdan 
sonra halqalar nümunələr üzərindən qaldırılaraq mikroskopla 
cücərmiş göbələklərin faizi müəyyən edilir.  

Ikinci üsul. Steril qarışığı (40:60 nisbətində qum + gil) 
kolbalarda 0,25-0,5-1,0% nisbətində sınaqdan keçirilən torpaq 
nümunəsi ilə qarışdırılır. Petri nimçələri bu qarışığ ilə doldurulub 
laboratoriyada 48-50 saat saxlanır. Torpağın funqistativ aktivliyini, 
torpaq qarışığı ilə steril qarışığ üzərində 2 gün qalmış, sınaqdan 
keçirilən göbələyin ikiyə qatlanmış sallofan halqalarda cücər-
məsinin yatırılma dərəcəsi ilə müəyyən edirlər.  

X.M.Kərimova görə. Petri nimçəsinin içərisinə 100 q sınaqdan 
keçirilən torpaq yerləşdirib onu nəmləndirdikdən sonra üzərinə 
steril filtirli kağız sərilir. 2 gündən sonra filtirli kağız üzərinə xla-
midaspor suspenziyalı ikiyə qatlanmış salofan halqalar ya da başqa 
göbələk əsasları çəkilərək 48-50 saatdan sonra onların cücərmə 
faizi hesablanır.  

Qeyd edilən bütün hallarda nəzarət məqsədi üçün üzərinə 
sınaqdan keçirilən fitopatogen göbələk suspenziyalı ikiyə qatlan-
mış salofan halqa yerəşdirilmiş, avtoklavada sterilizə edilmiş tor-
paqdan istifadə edilir. 
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Kök ifrazlarının bitki rizosferasında göbələk  cücərtilərinə 
təsirinin öyrənilməsi 

 
X.M.Kərimova görə (1973). Steril Petri nimçələrinin dibinə 8 

cüt (ikiqat) aralarında sınaqdan keçirilən patogen olan əsaslı 
suspenziyalı salofan disk yerləşdirirlər, üzərlərini filtirli kağız ya 
da salofan ilə örtərək (birinci variant) steril qum, ya da (ikinci 
variant) təbii torpaq səpib, nəmləndirib, sınaqdan keçirilən mühit 
toxumlarını əkirlər. Nəzarət məqsədi üçün bitkisiz qum ya da 
torpaq istifadə olunur. 8-10 gündən sonra cücərmiş ocaqların faizi 
hesablanır.  

 
Göbələklərin növdaxili dəyişkənliyinin öyrənilməsi 

 
Patogenin müxtəlif növdaxili formalarının aşkar edilməsi 

təbiətdə onunla baş verən dəyişkənlik prosesinin göstəricisidir. 
Amma göbələyin müxtəlif növdaxili formalarının ixtisaslaşdırılmış 
formalar, coğrafi və fizioloji rass, biotip və s. şəklində müəyyən 
edilərək ortaya çıxardılması belə dəyişkənliyin qanunauyğunluq və 
səbəblərini tam aydınlaşdırmır. Dəyişkənliyin müxtəlif tiplərinin 
mövcudluğunu başa düşmək üçün onları, statik olaraq deyil, 
eksperimental üsullardan istifadə edərək dəyişkənlik prosesi 
öyrənilməlidir. 

Müxtəlif ekoloji amillərin göbələyə təsiri yaxud da göbələyin 
öz daxili səbəb və xüsusiyyəti nəticəsində növdaxili dəyişkən-
likləri meydana gəlir. Müxtəlif növ dəyişkənliklərin hamısı feno-
tipik və genotipik dəyişkənliklərə ayrılırlar. Fenotipik dəyişkənlik 
adətən xarici amillərin təsiri nəticəsində əmələ gəlir, və bir qayda 
olaraq göbələk orqanizminin irsi əsasları dəyişmir. Fenotipik təsir-
lərdən olan dəyişkənliklər irsən ötürülmür, orqanizm adi şəraitə 
qayıtdıqda isə reversiya – ilkin növə qayıdış, müşahidə olunur. 
Fenotipik dəyişkənliklərə mühitin və substratın dəyişkənlikləri, 
temperatur, işıq, rütubət və cansız təbiətin digər amillərinin səbəb 
olduğu dəyişkənliklər (ekoloji dəyişkənlik)  aid edilir. 

Genotipik dəyişkənlik çox zaman cinsi proseslə əlaqəli, 
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yaxın qohumluq əlaqəsində olan müxtəlif göbələk formalarının 
carpazlaşması, vegetativ hibridləşmə həm də, mutasiya nəticəsində  
baş verir. Əvvəlki nəsillərlə müqayisədə bu üsulla əmələ gələn 
göbələk formaları öz əlamət və xüsusiyyətlərini sonrakı nəsillərdə 
saxlayır; onlar ilkin formaya qayıtmaq qabiliyyətinə malik deyil. 
Genotipik dəyişkənliyin səbəbi cinsi çarpazlaşma vegetativ 
hibridləşmə və mutasiyadır.  

Göbələklərin genotipik dəyişkənlik tərəflərinin araşdırılması 
əsasən də nüvə proseslərindəki ribonuklein və dezoksiribonuklein 
turşularında baş verən dəyişkənliklərin qanunauyğunluqlarını və 
bununla şüurlu surətdə idarə edilmənin öyrənilməsi lazımi göbələk 
formalarının əldə edilməsi üçün vacibdir.  

Göbələk genetikası sahəsinə təbii populasiyalarda göbələk 
orqanizmlərinin nəsil tərkibinin öyrənilməsi də aid edilir. Göbə-
ləklərin dəyişkənliyi ilə əlaqədar bu və ya digər məsələnin həlli 
üçün, təbii papulasiya ilə deyil, onun monospor izolyatları (klon-
ları) ilə təcrübələr aparmaq lazımdır. Bu nəinki, müxtəlif virulent-
lik dərəcəsinə malik patogenin rasalarını ortaya çıxartmaq üçün, 
həm də təbiətdə bu patogenin təbiətdə olan belə virulentliyə malik 
növlərinin tapılmasına şərait yaradır. 

Müxtəlif göbələk növləri təbiətdə öz populasiya tərkibinə görə 
heterogen olması sübut tələb etmir. Bu, bir sıra nümunələrlə, 
əsasəndə, pambıqçılığın müxtəlif coğrafi zonalarından yığılan və 
müxtəlif pambıq bitkilərində Verticillium dahliae göbələyinin təbii 
populasiyalarının monospor analizi D.Heydərov ortaya çıxartmış-
dır. Verticillium dahliaenin monosporlu klon kompleksləri 3 əsas 
qrupa ayrılmışdır. Qida mühitində qaranlıq rəng yaradan klonlar və 
ya pambıq yarpaqlarından alınmış ştammlar daha virulent ol-
muşlar. 

Göbələk dəyişkənliyi, əsasəndə mutasiya dəyişkənliyi məsələ-
lərinin düzgün metadiki həlli üçün patogenin alınmış monosporlu 
təmiz mühiti sonradan, 2-3 dəfə təkrar əkilməli və alınmış material 
əsasında  müvafiq sınaqlar keçmək olar.  

Göbələklərin monosporlu tətqiqi. Göbələyin dəyişkənliyini 
və növdaxili müxtəlifliyini öyrənmək üçün onların monosporlu 
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mühitlərindən istifadə etmək lazımdır. Monosporlu mühiti çox 
vaxt təcrübə aparılan göbələyin bir damla spor suspenziyası (o 
dərəcədə həll edilməlidir ki, bir damlada bir spor nisbətinə uyğun 
gəlsin) Petri nimçələrindəki aqara əkmək yolu ilə əldə edirlir. Bu 
zaman spor suspenziyasını təmiz mühitdən və steril sudan istifadə 
etməklə hazırlamaq lazımdır. Bu üsulla Petri nimçələrində inkişaf 
etmiş kaloniyaları sonradan sınaq borularında əkirlir. Ya da tərki-
bində bir spor daşıyan və  Petri nimçəsində steril şüşəsi üzərində 
yerləşən suspenziya damcısındakı spor cücərdikdən sonra oraya 
sterilliyi qorumaq şərti ilə aqar hissəciyi əlavə edirlər. Hissəciyin 
göbələk mitselilərlə inkişaf edərək əhatələnməsindən sonra, ma-
terial sınaq borularındakı ya da Petri nimçələrindəki qidalı mühit-
lərə təkrarən əkirlir.  

Coğrafi dəyişkənliyin öyrənilməsi. Geniş yayılmış eyni bir 
göbələk növünün  onun arealının qarşı tərəflərindən götürülmüş 
nümayindələri bir sıra əlamət və xüsusiyyətlərinə görə bir- 
birilərindən fərqlənəcəklər. Göbələklərin fərqi ilk növbədə mühiti 
əlamətlərdə özünü büruzə verir. Müxtəlif coğrafi mənşəyə malik 
göbələklərinin müqayisəli öyrənilməsi üçün, onları eyni anda 
içərisində eyni qida mühiti olan Petri nimçələrində əkilir və poli-
termostat kameralarına yerləşdirilir. Bu zaman təcridlərin kolo-
niyanın əlamətlərində və spor daşıyanlarındakı fərqliliklər ortaya 
çıxacaq. Bundan əlavə, koloniyanın diametrinə onun artım sürətinə 
görə fərqləri təyin edərək növdaxili dəyişmənin qeydə alınmasına 
qərar vermək mümkündür.  

Əmələ gəlmiş təcridlərdə olan mühiti fərqləri onların morfo-
logiyası ilə üst-üstə qoymaq sporların ölçüsü və patogenlikdəki 
fərqlər baxımından daha maraqlıdır. Sporların ölçüsünü öyrənmək 
üçün 100 dən çox olmamaq şərti ilə hər bir izolyatın sporları 
ölçülür və alınan məlumatlar variasiyalı – statistik analizlə emal 
edilir. Bu zaman sporların uzunluğunun onların eninə olan nisbə-
tinin öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. 

Patogen xüsusiyyətlərin müqayisəli öyrənilməsinə əsas və 
əlavə sahib bitkilərin adi peyvənd etmə sınaqlarına müraciət 
edirlir. Yoluxma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi əsasında coğrafi 
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təcridlərin patogenliyindəki fərq haqqında fikir söyləyirlər.  
Göbələklərin hibridləşdirilməsi. Göbələk dəyişkənliyinin 

mümkün yollarından biri də onların qohum formalarının çarpaz-
laşdırılmasıdır. Belə hibridləşdirmə heterotallizm halları ilə məh-
dudlaşdırılır və ona görə də bəzi mukorlu, kisəli, sürməli və paslı 
göbələklərdə mümkündür. Keyfiyyətli yeni göbələk əmələ gəlməsi 
ilə nəticələnən çarpazlaşmaya, növdaxili göbələk formaları ya da 
onların fizioloji ümumiliyini itirməyən qohum növləri qadirdir.  

Fizioloji əlaqə cəhətindən uzaq növlər arasında hibridləşmə 
mümkün olmadığından, bir üsul kimi hibridləşmə müxtəlif göbə-
lək formaları arasında qohumluq dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi 
üçün istifadə olunur. Növün digər amilləri ilə birlikdə hibridləşmə 
növün taksonomik yerinin, sərhəd və strukturunun müəyyən edil-
məsi üçün yaxşı rol oynaya bilər.  

Sürməli göbələklərin hibridləşməsi. Bunu Tilletia cinsinin 
nümayindəsinin misalında müşahidə edək. Onu ilkin (bazidisporla) 
və ikincili sporlarla da həyata keçirmək olar. Hər iki halda təcrid 
edilmiş bazidisporu, su suspenziyası ilə qarışdırmaq üsulu ilə əldə 
etmək olar. Steril Petri nimçəsinin qapağının içəri səthinə bir 
damcı həmin suspenziyadan çəkib mikraskop altında içərisindən 
yalnız bir bazidispor olanı  ayrılır. Onu sonra kartoflu – qlükozalı 
aqar hissəciyi ilə qidalandırıb nimçələri termostatda inkubasiya 
edir, 5-6 gündən sonra isə cücərmiş bazidiasporlar inkişaf edən 
mitselilərlə birlikdə aqarlı sınaq borularına təkrar əkilir. Kartoflu – 
qlükozalı aqarda inkişaf zamanı monobazidiasporlu mühitlər 
ikincili sporidilər əmələ gətirirlər. Ikincili sporidilər arasında bir-
ləşmə birincili sporidilərin birləşməsi kimi baş verir və Heltona 
əsasən, Tilletia cinsindən olan müxtəlif göbələk formalarında bu, 
onların cinsi uyğunluğunun göstəricisidir.  

İlkin sporidilərin (bazidiasporlar) dərəcəsi çox olmayacaq.  
Pas göbələklərinin hibridləşdirilməsinin özəlliyi onların 

obliqat parazitlik xüsusiyyəti olduğundan bütün  manipulasiyaları-
nın hamısı canlı bitkilər üzərində həyata keçir. Bu cür tədqiqatın 
uğuru ilk növbədə sınaqdan keçirilən pas formasında teleytospor-
ların cücərmə prosesinin nə qədər mənimsənilməsindən asılıdır. 
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Sınaqda öz teleytosporlarının cücərmə sürəti və xarakteri ilə 
fərqlənən bir necə göbələk forması iştirak etdiyi üçün, tempera-
turun kəskin surətdə müsbət və mənfiyə doğru dəyişməsi onları 
bazidiaspor əmələ gətirmək şərti ilə eyni anda cücərməyə məcbur 
edir. 

Promitseldə 4 əmələ gəlmiş bazidiaspordan 2 əks cinsə mən-
sub olduğu üçün əsas sahibin onlarla peyvəndi zamanı monoba-
zidiasporlu spermaqoniyalı başcıqlar almaq vacibdir. Sonuncular 
lupa vasitəsilə yaxşı görünən bir damcı spermaqonial nektar ifraz 
edən yalnız bir spermaqoniya əmələ gətirirlər. Yalnız belə başcığın 
əks işarəli spermoqanial nektar ilə mayalanması zamanı onlarda 
esidisporlu esidilər inkişaf edəcək.  

Peyvənd metodu sınaqdan keçirilən əsas sahib bitkini rütubətli 
kameraya yerləşdirmək, yarpaqlardan mumlu ərpi silmək, pulivi-
zatorla bitkiyə su çiləməkdən ibarətdir.  

Rütubətli kameraları hazırlamaq üçün ən yaxşı üsul, divarları 
içəridən nəmli filtirli kağız sərilmiş “Yarasa” tipli fənərlərin şü-
şəsindən istifadə etmək və qapaq əvəzi isə icəri tərəfində su 
damcıları ilə cücərmiş teleytosporlu material bərkidilmiş Petri 
nimçələrinin qapağından istifadə etməkdir. Çoxlu sayda bazidia-
spor və teleytosporlu material əmələ gətirən oxşar monoba-
zidiasporlu başcıqlar əldə etmək üçün qapağı bitki üzərində 2-3 
saat saxlamaq, sonra isə 10-12 saat ərzində qapağı növbəli olaraq 
yavaş çevirmək və onu içərisinə nəmli filtirli kağız sərilmiş adi 
qapaq ilə əvəz etmək lazımır. Bu üsulla peyvənd edilmiş esidial 
sahiblər 2 gün rütubətli kameralarda saxlanılır, sonra isə təcridli 
stasionara köçürülür.  

Yoluxma əlamətləri spermoqanial başcıqlar şəklində 5-7 gün-
dən sonra əmələ gəlir. 6-cı gün lupanın köməkliyi ilə monobazidial 
sporlu başcıqlar müəyyən edilərək tuşdan dairələrlə işarələnərək 
nömrələnir, digər yoluxmuş yarpaqlar isə qoparılır. Monoba-
zidialsporlu başcıqlar eyni yarpaq üzərində bir-birindən 0,4 sm 
məsafədə olmalıdırlar. 

5-ci gündən tez olmamaqla çarpazlaşma aparmaq məsləhət 
görülmür, çünki, bu müddət ərzində çətin (monobazidiasporlu ol-
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mayan) başcıqlarda esidilər formalaşmağa başlayır və mono-
bazidialsporlu başcıqlar isə yetkinləşirlər.  

Çarpazlaşma manipulasiyasının özü, bir pas göbələyi forma-
sında olan monobazidialsporlu başcıqların üzərinə nazik steril 
neştər köməkliyi ilə digər pas göbələyindəki bir neçə başcığın 
spermoqanial nektarının köçürülməsindən ibarətdir. Hər çarpaz-
lasdırmadan öncə neştər spirtlə sterilizə edilməlidir. 

 Sınaqdan keçirilən bitkilər sonra maksimal izolyasiya şə-
raitində saxlanılırlar. Mayalandırılmış başcıqlarda esidilər əmələ 
gəlməyə başladığı andan etibarən izolyasiya evciklərinin dibinə 
nəmli kağız sərir ya da başqa yolla nəmləndirirlər ki, esidisporlar 
yaxşı ayrılsın və onları ayrı sınaq şüşələrində yığmaq olsun.  

Pas göbələyinin hibrid formasının patogenlik xüsusiyyətinin 
tətqiqi bir sıra dənli bitkiləri peyvənd etməklə həyata keçirilir.  

Öz aralarında uyğun gəlməyən pas göbələklərinin çarpazlaş-
dırılması zamanı esidilər əmələ gəlmir və ya  əmələ gəlmiş 
esidilərdəki esidiasporlar yetişmək qabiliyyətinə malik olmur, 
yaxud esidilər ümumiyyətlə cücərmir (açılmır).  

Natamam tsikili göbələklərin hibridləşməsi. Sınaqdan keçi-
rilən göbələyin hər ştammından hazırlanan suspenziya damcısını 
steril pipet köməkliyi ilə steri şüşə şpatellə sürtmək yolu ilə qazon 
hazırlamaq üçün Petri nimçələrindəki aqarlı mühitə yerləşdirirlər. 
Bu pipetdəki suspenziya damcısını halqa dəliklərindən birinə 
yerləşdirirlər. Bu manipulasiyaları sonrakı hər bir ştamla həyata 
keçirirlər. Qazonların miqdarı içərisində fərqli ştam suspenziyaları 
olan quyuların miqdarına uyğun gəlməlidir.Sonra tikanlı replika-
toru üzərindəki spirti yandırmaqla sterilizə edib, Petri nimçələrində 
olan aqarlı halqaların içərisinə (göbələk qazonu olmadan)  yerləş-
dirmək yolu ilə soyudur və yalnız bundan sonra replikator halqa 
üzərinə elə hesabla yerləşdirilir ki, hər bir tikan hər hansı bir 
suspenziyalı quyunun içərisində olsun. Yalnız bütün bunlardan 
sonra replikatorun bütün tikanları hər hansı bir göbələk ştammına 
toxunur.Bu yolla içərisində bir göbələk ştammı qazonu olan bir 
Petri nimçəsində təcrübədə iştirak edən bütün digər ştammlar da 
yerləşdirilir. Müxtəlif cinsli işarəli ştamların Petri nimçəsində 
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yerləşdirilməsi zamanı təcrübədən keçirilən göbələyin kisəli 
mərhələsinin əmələ gəlməsi mümkündür. Sayılan manipulasiya-
ların hamısını sınaqdan keçirilən göbələyin hər ştammına qarşı hər 
dəfə replikatoru sterilizə etmək şərti ilə təkrar edilir. 

Göbələklərin “vegetativ hibridləşməsi” sitoqamiyadan sonra 
plazmaqamiya əmələ gəlib karioqamiya əmələ gəlmədiyi zaman 
hif anastamozu vasitəsilə həyata keçirilir. Yenə də, belə hibrid-
ləşmə nəticəsində irsən dəyişmiş hibridlər əmələ gəlir. Bu hal 
heterokarioz adı ilə tanınır, alınan hibridlər isə heterokarionlar 
adlandırılır. 

Çox zaman anastamozlar artıq cücərmiş kanidi budaqları 
arasında müşahidə olunur. Mayalanmış budaqdan yetişən mitselidə 
yüksək inkişaf müsahidə edildiyi zaman digər budaqlar məhv olur. 
Bununla yanaşı böyük mitseli hifləri arasında da anastamozlar 
olur.  

Həqiqi cinsi prosesdə olduğu kimi, qohum çarpazlaşma kom-
panentləri ilə çox asan anastamoz baş verir. Əksinə, heterokarioz 
kompanentlərinin öz aralarındakı genetik fərqləri nə qədər çox 
olarsa, heterokarionlar bir o qədər çətin əmələ gəlir, amma buna 
baxmayaraq onlar valideyn formalarından bir o qədər fərqlənmir.  

Təcrübədə heterokarioz steril şəraitdə bir damcı içərisində 
olan iki müxtəlif göbələk formasının tək konidilərini yetişdirməklə 
həyata keçirirlir. Bunun üçün sporların təcrid edilməsi, onların 
cücərmə prosesi və budaqların anastamozlarının inkişafına nəzarət 
mikraskop altında edilir. Sonra əldə edilən heterokarion steril aqar 
hissəciyi ilə yedizdirilir və bütünlüklə sınaq borusuna və ya Petri 
nimçəsinə əkilir. Bu zaman fərqli nüvələrin müxtəlif mitseli hissə-
ciklərinə düşməsini güman edərək əldə edilən mühitdən hiflərin 
yuxarı hissələrini təcrid edib onlar əkilir. Daha dəqiq nəticələrin 
əldə edilməsi üçün vegetativ hibridləşmə təcrübələri maksimal 
təkrarda həyata keçirilir. 

Vegetativ hibridləşməni təkcə natamam göbələklərdə deyil, 
həm də pas göbələklərinin diploidli uredosporlu cücərtilərində də 
yerinə yetirmək mümkündür.  

Göbələklərin mutagenezi. Göbələklərdə mutagenez onlara 
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bir sıra amilin əsasəndə, ultrabənövşəyi ya da bir başa günəş 
şüalarının təsiri, radioaktiv şüalanmanın, etilen – imin tipli güclü 
təsir edən kimyəvi reaktivlərin, ya da substrata bəzi bakteriyaların 
ölü mühitlərini əlavə edilməsinin və s. təsiri nəticəsində əmələ gələ 
bilər.  

Güclü təsir edən amillərin bir çoxu kimi, bu mutagenlər az 
dərəcədə təcrübəli orqanizmlərin inkişafını stimulizə edə, orta 
dərəcədə onları yora, güclü dərəcədə isə öldürə bilər. Təcrübə 
aparılan populasiya ərazisindəki nümunələrin hamısı mutagenlərin 
təsirini heç də eyni qəbul edilmir. Bəziləri hətta məhvedici dozada 
sağ qalaraq mutasiya dəyişkənliklərinə məruz qalmırlar. Əldə 
edilən mutantları təkrar əkərək yeni əmələ gəlmiş əlamət və 
xüsusiyyətlərin sonrakı əkin proseslərində stabilliyini yoxlayır, 
onları morfoloji – mühitin əlamətləri və patogenlik xüsusiyyətləri 
nöqteyi nəzərindən yuxarıda qeyd edilən adi üsullarla tətqiq edilir.   
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