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G İ R İ Ş 

 
Müstəqil inkişaf yolu ilə inamla addımlayan ölkəmizdə iqtisadiyyatın digər sa-

hələrində olduğu kimi aqrar sahədə də islahatlar genişləndirilir, yeni təsərrüfat for-
maları yaradılır, bazar münasibətlərinə uyğun yeni emal və sənaye müəssisələri 
formalaşır, sərbəst iqtisadiyyata geniş yol açılır. Azərbaycanda üzümçülük hələ qə-
dim zamanlardan bəri kənd təsərrüfatı sahələri arasında xüsusi çəkiyə malik ol-
maqla geniş sənaye xarakteri daşımışdır. Bu gün də ölkə iqtisadiyyatının yüksəldil-
məsi nöqteyi-nəzərindən üzümçülük  prioritet  sahələrdən biri  sayılır.  

Üzümçülüyün Respublika iqtisadiyyatı üçün ən böyük əhəmiyyətə malik oldu-
ğunu yüksək qiymətləndirən Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları 1970-
ci ildən başlayaraq üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafına xüsusi qayğı və diqqət 
yetirmişdir. 80-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən məq-
sədyönlü siyasi, iqtisadi və təşkilatı tədbirlər sayəsində üzümçülük sahəsinin 
yüksək templə inkişafına nail olunmuş, emal müəssisələrinin maddi-texniki bazası 
möhkəmləndirilmiş, güclü kadr potensialı yaradılmışdır. Belə ki, bu sahəsində apa-
rılan məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 1984-cü ildə Azərbaycanda üzümlüklərin 
ümumi sahəsi 280 min hektara çatdırılmış, həmin il ilk dəfə olaraq 2,1 milyon ton 
üzüm istehsalına nail olunmuş, hektardan məhsuldarlıq 100 sentner təşkil etmişdir. 
Hər il respublikada ticarət təşkilatlarına 30 min ton, o cümlədən Bakı şəhərinə 15-
16 min ton, respublikadan kənara isə 230-240 min ton süfrə üzümü ixrac  edilirdi.  

H.Əliyev üzümçülük və şərabçılığı müstəqil Azərbaycan Respublikasında 
yeni bazar münasibətləri şəraitində inkişaf etdirmək üçün hüquqi bazanın yaradıl-
masını zəruri hesab edərək, 2002-ci ildə “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə fərman imzaladı. Fər-
manın qüvvəyə minməsindən sonra respublikada çoxsaylı özəl üzümçülük təsər-
rüfatları formalaşdı, yeni üzümlüklər salındı.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin «Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair» qəbul etdiyi Dövlət 
Proqramı (2004-2008-ci illər üçün) aqrar sahənin, o cümlədən üzümçülüyün inki-
şafı üçün geniş perspektivlər açmışdır. Üzümçülüyün inkişafı üzrə tədbirlərin də 
nəzərdə tutulduğu "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" və "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Res-
publikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” kimi 
mühüm sənədlər təsdiq edilmişdir. Bununla yanaşı, Respublika Prezitenti bölgə-
lərə etdiyi mötəbər səfərlərində üzümçülüyün prioritet sahə olduğunu dəfələrlə 
qeyd etmiş və bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirmək zəruriyyətini vurğula-
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mışdır.  
Respublikamızda üzümçülüyə dair dövlət siyasətini və strategiyasını formalaş-

dırmaq, bu sahədəki tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsini, müvafiq təşkilatların 
bu sahədəki işlərinin koordinasiyasını və sürətləndirilməsini təmin etmək məqsə-
dilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 dekabr tarixli, 1890 
nömrəli sərəncamı ilə “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzüm-
çülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramında 
respublikamızda müasir bazar tələbləri səviyyəsində üzümçülük və onun emal 
sənayesinin inkişafını təmin etmək məqsədilə yeni üzümlüklərin salınması, süfrə 
və texniki üzüm sortlarının əkin sahələrinin genişləndirilməsi; tingçilik təsərrüfat-
larının yaradılmasının və üzümçülük təsərrüfatları üçün əsas və köməkçi material-
ların istehsalının dəstəklənməsi; üzümçülüyün infrastruktur təminatının yaxşılaş-
dırılması; üzümçülüyün və şərabçılığın elmi təminatının və kadr potensialının 
gücləndirilməsi; üzüm istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların 
tətbiqinin dəstəklənməsi; üzüm və şərabçılıq məhsullarının emalı müəssisələrinin 
fəaliyyətinin bərpası, yeni müəssisələrin yaradılması və üzüm məhsullarının “plan-
tasiya-istehlakçı” sxemi ilə satışının stimullaşdırılması; mövsümlərarası dövrlərdə 
əhalinin fasiləsiz olaraq süfrə üzümü ilə təmin edilməsi məqsədi ilə anbar şəbə-
kələrinin və saxlama kameralarının tikintisinin dəstəklənməsi; üzüm və şərabçılıq 
məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artırılması və ixracının stimullaşdırılması, 
daxili bazarın haqsız rəqabətdən qorunması, idxalın əvəzlənməsi səviyyəsinin 
yüksəldilməsi və onların istehsalı ilə əlaqədar sahələrin inkişafının dəstəklənməsi 
kimi vəzifələr müəyyən etmişdir.  

Respublikada aqrar sahə, o cümlədən üzümçülüklə bağlı qəbul edilən qanun 
və proqramlar artıq öz nəticəsini verməkdədir. Belə ki, 2012-ci ilin statistik 
məlumatlarına əsasən, Azərbaycanda üzümün əkin sahəsi ötən illərə nisbətən xeyli 
artaraq 16,3 min hektar, ishehsal həcmi isə 151,0 min ton olmuşdur. Hər il 
mütəmadi olaraq 100 hektarlarla müasir tipli üzüm bağları salınır.  

Qeyd edək ki, “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülü-
yün inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq 2020-ci ilə  qədər respubli-
kamızda 50 min hektar yeni üzüm sahəsi salınması, üzüm istehsalnınn isə  təx-
minən 455 min ton həcminə çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Üzümçülüyün sürətli inkişafı bu sahədə həyata keçiriləcək iqtisadi, aqrotex-
niki, aqrokimyəvi, mühafizə və s. kimi tədbirlərlə yanaşı, üzüm sortlarının düzgün 
seçilməsindən də əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ona görə də, üzümçülüyü bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində inkişaf etdirmək, ekoloji cəhətdən  təmiz məhsul istehsalına 
nail olmaq, üzümlüklərin ekoloji təmizlik problemlərini tam həll etmək üçün 
üzümçü seleksiyaçılar tədqiqat işlərini xəstəliklərə (mildiu, oidium, antraknoz, boz 
çürümə və s.), zərərvericilərə (filloksera, salxım yarpaqbükəni və s.), abiotik 
amillərə (şaxtaya, soyuğa, quraqlığa, duza və s.) davamlı, yüksək məhsuldar və 
keyfiyyətli üzüm sortlarının yaradılması və mövcud sortların davamlılıqlarının 
yüksəldilməsi və yaxşılaşdırılması istiqamətində qurmalıdırlar. Bu baxımdan, 
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müasir dövrdə üzümlüklərin sort tərkibinin zənginləşdirilməsi, az məhsuldar və 
keyfiyyətsiz üzüm sortlarının yeni, daha məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı davamlı sortlarla əvəz edilməsi, yeni üzümlüklərin belə üzüm 
sortlarından salınması, üzümün genetik ehtiyatlarından səmərəli və davamlı 
istifadə olunması, qiymətli üzüm sortlarının introduksiyası və s. kimi ampeloqrafik 
və seleksiya tədqiqat işləri aktuallığı ilə səciyyələnir. 

Hər bir tədqiqat işinin nəticəsi isə əsasən təcrübələrin metodik cəhətdən nə 
dərəcədə düzgün qoyulmasından asılıdır. Ona görə də tədqiqatçıdan ilk növbədə 
təcrübələrin qoyulma metodikasını yaxşı mənimsəmək, təcrübənin bütün mərhə-
lələrində metodikaya ciddi əməl etmək tələb olunur. Düzgün və vaxtında tətbiq 
edilən metodika dəqiq nəticənin alınmasına imkan verir, qarşıda duran məsələlərin 
işlənmə müddətini azaldır, etibarlı elmi tövsiyələrin əldə edilməsini təmin edir. 

Üzüm sort və formalarının xüsusiyyətləri becərildiyi yerin torpaq-iqlim şə-
raitindən və aqotexniki tədbirlərin təsirindən asılı olaraq kifayət qədər dəyişikliyə 
məruz qalır. Çünki tənəklər tarla şəraitində öyrənildiyindən, onlara bir çox xarici 
amillər həm ayrı-ayrılıqda, həm də kompleks şəkildə təsir edirlər. Bu amillərin 
sortlara, hətta sort daxilində ayrı-ayrı bitkilərə və onların əlamətlərinə təsiri müx-
təlif olur. Ona görə də, müxtəlif aqro-ekoloji fonda üzüm sortlarının əsas diaq-
nostik əlamətlər əsasında düzgün təyin edilməsi və təsviri, kompleks əlamətlər 
üzrə seçilməsi və qiymətləndirilməsi, perspektiv nümunələrin müəyyən edilməsi, 
müxtəlif əlamət və göstəricilər üzrə dəyişkənlik və polimorfizmin dərəcəsinin 
təyin edilməsi və s. kimi məsələlərin həlli ampeloqrafiya və üzümün seleksiyası 
elminin əsasını təşkil edir. Ampeloqrafiyanın qarşısında duran ən başlıca tapşırıq-
lardan biri konkret şəraitdə hər bir təsərrüfat üçün adaptiv və kifayət qədər 
məhsuldar, yüksəkməhsuldar və davamlı sortların seçilməsidir. Buna görə də üzüm 
genotiplərininin əlamət və xüsusiyyətlərini yalnız mənşəyi şəraitində deyil, 
gələcək geniş istehsalat tətbiqi şəraitində də öyrənmək vacibdir. Üzüm sort və 
klonlarının əlamətlərinin kodlaşdırılmış informasiyaları sənaye və təcrübi üzümlük 
sahələrində aprobasiyanın keçirilməsində və ampeloqrafiya, klon və kombinativ 
seleksiya işlərində istənilən an üçün iştirakçı “kamerton” rolunda xidmət edir. 
Ampeloqrafların müasir işlərininin hal-hazırkı reallığı üzüm sortlarının kodlaşdırıl-
mış kataloqlarının geniş həcimli nəşri, o cümlədən onun vahid dünya kataloqu 
çərçivəsinə salınması gələcəyin vacib ampeloqrafik tapşırığıdır. Dünyada üzüm 
genofondu olduqca zəngin və müxtəlif olduğundan  ampeloqrafiya elminin qarşı-
sında bu genotipləri öyrənmək, təsvir etmək və qorumaq kimi ən vacib tapşı-
rıqlarla yanaşı, ən qiymətli nümunələri introduksiya, seleksiya işləri və çoxaltmaq 
məqsədilə mobilizasiya edilməsi ən aktual  məsələ kimi durur. 

 Ümumiyyətlə, üzüm bitkisinin morfoloji əlamətləri, bioloji və texnoloji əla-
mət və göstəriciləri dəyişkənliyinə görə yüksəkdayanıqlı, azdəyişkən və güclü 
dəyişkən əlamətlər kimi təsnif olunur. Üzümdə əlamət və göstəricilərin becərildiyi 
yerin ekoloji şəraitindən, aqrotexniki tədbirlərin və s. amillərin təsirindən müəyyən 
həddə variasiya etmələrinə baxmayaraq onların təyin və təsvir edilməsində mor-
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foloji, bioloji, biokimyəvi, texnoloji və s. əlamət və xüsusiyyətlərə məxsus bir sıra 
vacib diaqnostik əlamətlərdən istifadə edilir.  

Ampeloqrafiya - üzümün növ və sortlarını, o cümlədən onların xüsusiyyət-
lərinə ətraf mühit amillərinin və aqrotexniki becərmə şəraitinin təsirinin dəyişmə 
qanunauyğunluqlarını öyrənən elmdir. 

Botanika elminin tətbiqi hissəsi olan ampeloqrafiya 2 bölmədən ibarətdir: 
ümumi  və xüsusi bölmə. 

Ümumi bölmənin vəzifələrini Vitaceae Juss. fəsiləsinin sistematikasının 
öyrənilməsi; bu fəsilənin taksonomik tərkib hissələrinin mənşə, irsiyyət və yayılma 
problemlərinin tətbiqi; ətraf mühitin biotik, abiotik və antropogen amillərinin təsiri 
altında üzüm bitkisinin cins, yarımcins, növ, yarımnöv, ekoloji-coğrafi qrup və 
yarımqrup, populyasiya, sort, klon və formalarının nümayəndələrində əlamət və 
xüsusiyyətlərin dəyişmə qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi; ampeloqrafik 
tədqiqatların aparılma metodikalarının və üsullarının işlənib hazırlanması təşkil 
edir. 

Xüsusi bölmənin vəzifələrinə üzüm genotiplərinin: sort, klon və formalarının 
botaniki təsviri, onların ampeloloji, fenoloji, aqrobioloji, uvaloji, biokimyəvi, 
fizioloji, texnoloji və təsərrüfat xarakteristikalarının tərtib edilməsi aiddir. 

Son dövrlərdə ampeloqrafiyanın yeni- interaktiv ampeloqrafiya bölməsi önə 
çəkilir. İnteraktiv ampeloqrafiya (ingilis mənşəli “interactive” sözündən əmələ 
gəlmişdir, tərcümədə “bir-birinə qarşılıqlı təsir edən” deməkdir) – ampeloqra-
fiyanın yeni perspektiv cərəyanıdır. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün lazımı 
alətlər komplekti ilə təmin olunmuş ekspertlərin və üzüm nümunələrinin fenotipik 
və genotipik əlamətləri barədə informasiyaya malik olan istifadəçilərin internet-
sistemdə bir-biri ilə qeyri-lokal surətdə (məhdudlaşdırılmamış) əlaqədə olması 
nəticəsində yaranan sistem effekti hesabına bu nümunələrin identifikasiyası apa-
rılır və onların əsil (həqiqi) adları müəyyən edilir. 

Ampelometriya ampeloqrafiyanın bölməsi olub, üzümün sort əlamətlərinin, 
yaxud üzümün öyrənilən hissəsinin kəmiyyət ölçüsünü və onların dəyişkənlik 
dərəcəsinin variasiya statistikası (biometriya) üsulları ilə təyin edilməsindən bəhs 
edir. Üzümçülükdə ampelometrik üsüllardan əlamətlərinə görə çox yaxın sortları, 
çətin ayrılan sortları (variasiya, biotip, klon) təyin etmək, tələb olunan diaqnostik 
əlamətlərin dəqiq variasiya dərəcəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. 

Üzümlüklərin sort tərkibinin yaxşılaşdırılması və üzüm sortlarına məxsus 
lazımi fərdi aqrotexnikanı işləmək üçün sortları düzgün təyin etmək olduqca 
vacibdir. Son illər dünya üzümçülük elmində üzüm biomüxtəlifliyinin qiymətlən-
dirilməsində, onların identifikasiyasında molekulyar-genetik markerlərə üstünlük 
verilsədə, yenə də genotiplərin fenotipik əlamət və göstəriciləri üzrə qiymətlən-
dirilməsi və  markerləşdirilməsi aktual tədqiqat işi olaraq qalmaqdadır. 

Biomüxtəlifliyin qısa zaman ərzində və daha dəqiqliklə təyin edilməsi üçün 
zəruri olan təyinat açarlarının işlənib-hazırlanması mühüm elmi və əməli əhəmiy-
yət kəsb edir. Hazırda yaşadığımız kompyuter əsrində müxtəlif imkanlı elektron 
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vasitələrdən yararlanmaqla biomüxtəlifliyin, o cümlədən istər bitki, istərsə də hey-
van fərdlərinin növ mənsubiyyətinin yüksək çeviklik və dəqiqliklə təyin edilməsi 
xüsusi diqqətə layiqdir. Bu baxımdan floramızın biomüxtəlifliyinə daxil olan 
müxtəlif bitki növ, sort və formalarının rəqəmsal politomik təyinat açarının və 
onların kodlaşdırılmış əlamətlər üzrə təsvirinin işlənib hazırlanması biologiya və 
aqrar elmlərində böyük aktuallıq kəsb edir.  

Hal-hazırda dünyada digər qiymətli kənd təsərrüfatı bitkiləri ilə yanaşı, üzüm 
genotiplərinin də məlumat bazasının yaradılması böyük aktuallıq kəsb edir. 
Üzümün məlumat bazasında genotiplərin (sort, forma, klon və s.) sortöyrənmə, 
introduksiya və seleksiya işləri üçün daha əhəmiyyət kəsb edən əlamət və 
xüsusiyyətlər haqqında məlumatlar toplanaraq, informasiya mərkəzləşdirilməlidir. 

Dünyanın əksər ölkələrində üzüm genofondu adətən vizual qaydada öyrənilir, 
bunun üçün klassik ampeloqrafik üsullardan istifadə edilərək genotiplər fenotipik 
əlamətləri üzrə şifahi öyrənilərək təsvir edilir. Son illərdə fərdi kompyuterlərin 
gündəlik elmi işlərə daxil olması ilə informasiya genotip xüsusiyyətlərinin təsvirini 
əvəz edən rəqəmsal məlumat şəklində “matritsa” formasını almağa başladı. 
Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının (OİV) üzüm klassifikatorları tərəfindən 
yabanı və mədəni üzümün botaniki formalarının rəqəmsal təsvirinin vahid şəkilə 
salınmış sistemi işlənib hazırlanmışdır. Orada ən əvvəl Vitis cinsinə aid növlərin, 
sortların və formaların tanınması və identifikasiyası  üçün zəruri olan əlamət və 
xüsusiyyətlərin təsviri metodikası təfsilatı ilə işıqlandırılmışdır. Fenoloji, 
aqrobioloji, bioloji-təsərrüfat, adaptiv, fiziobioloji, uvaloji, texnoloji, anatomik və 
s. kimi kəmiyyət əlamətləri ənənəvi olaraq nisbətlər şkalası ölçü sisteminin 
müxtəlif miqyas və vahidləri ilə ölçülür.  

OİV klassifikatorlarının müddəalarına uyğun olaraq, üzüm bitkisinin əlamət 
və xüsusiyyətləri üçrəqəmli qiymətlərlə (məsələn, gilənin böyüklüyü- 220 və s.), 
onların göstəricilər üzrə bölgüsü, yaxud dərəcələri isə indekslərlə (1- çox kiçik, 3-
kiçik, 5- orta ölçülü, 7- iri, 9- çox iri və s.) kodlaşdırılmışdır. Sortların təsvir 
edilməsi nəticəsində kodlaşdırılmış əlamətlərin sayına uyğun gələn təkrəqəmli 
kodların riyazi sırası əmələ gəlir. Üzüm genotiplərinin əlamət və xüsusiyyətlərinin 
vahid kodlaşma sistemi müasir ampeloqrafların işlərinin əsasında durur, 
beynəlxalq aləmdə yekdilliklə qəbul olunur və böyük əhəmiyyətə malikdir.  

OİV-ni üzümün seleksiyası üzrə ekspert qrupu Vitis L. cinsinin genetik ehti-
yatlarının dünya kolleksiyasını mərhələli təsvir etməyi təklif edirlər. Birinci 
mərhələdə kolleksiyanın səkkiz “pasport” göstəriciləri əsasında təsviri həyata 
keçirilir. Bu əlamətlər çox yüksək fenotipik təzahür edərək təkrarlanır; ikinci mər-
hələdə genotiplər 77 əlamət üzrə təsvir edilir; nəhayət üçüncü, indiki mərhələdə 
təsvir edilmiş obyektlərin identifikasiyasının aparılması və dünya üzüm ehtiyat-
larının kataloqunun nəşr etdirilməsi məsələləri durur. 

Ümumiyyətlə, rüşeym plazması kolleksiyasının (məlumat bazası) kodlaşdırıl-
ması üçün təsvir olunacaq  əlamətlərin dəstinə 21 əlamətdən istifadə olunması tək-
lif olunur. Bunlara daxildir: 001, 003, 004, 011, 016, 065, 068, 076, 079, 084, 085, 
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151, 202, 206, 220, 223, 225, 230, 236, 241, 244. 
Üzüm sort və formanümunələrini ayırmaq (fərqləndirmək) və onların  xarakte-

ristikası məqsədilə (bunlar yeni hibrid formalar, yaxud sort populyasiyalardakı 
protoklonlar ola bilər) 37 məcburi (001, 002, 004, 006,007, 011, 012, 016, 017, 
065, 067, 068, 070, 075–081, 084–087, 090, 091, 102, 151, 202, 204, 206, 220, 
223, 225, 230, 236, 301) və 40  məsləhət bilinən  (003, 005, 008–010, 015, 051–
056, 069, 071–074, 082, 083, 089, 093, 101, 103–106, 207, 222, 224, 226–229, 
232, 235, 238, 240, 241, 303, 351) əlamətlərdən istifadə təklif edilir. 

Dövlət Sort Sınaq Komissiyasına təqdim olunmuş üzüm sortlarının patent-
ləşdirilməsi üçün, yaxud sort namizədlərinin təsvirində isə ən azı 44 əlamətin 
təsvir edilərək kodlaşdırılması təklif edilir. Bunlara daxildir: 001, 003-010, 012, 
017, 051, 053, 056, 065, 067-068, 070, 075-076, 079,082, 084, 087, 093-094, 103, 
151, 202, 204, 206, 220, 223, 225,228, 231, 35-236, 240-241, 301, 303 və 612. 

Seleksiyaçıların müəllif hüquqlarının  mühafizəsi və yeni sortların genetik ey-
nilik və sabitliyi ilə bağlı ekspertizaların keçirilməsi məqsədilə OİV klassifikato-
runun müddəalarına uyğun olaraq Yeni Bitki Sortlarının Mühafizəsi üzrə Beynəl-
xalq İttifaq (UPOV) 77 ən vacib biomorfoloji əlamətlərin kodlaşdırılmasını qəbul 
edərək, təsdiqlənmişdir. Bunlardan ən əsaslarını 004-cavan zoğun uc hissəsinin 
(tacının) torabənzər tüklülüyünün intensivliyi, 053-cavan yarpaqların altındakı da-
marların arasındakı sahədə-torabənzər tükcüklərinin yayılma dərəcəsi, 065-forma-
laşmış yarpağın böyüklüyü, 067-ayanın forması, 068-yarpaqdakı dilimlərin sayı, 
071-ayanın altındakı əsas damarların rənginin intensivliyi, 074-yarpağın profili 
(eninə köndələn kəsik əsasında), 075-ayanın səthindəki qabarcıqlar, 076-kənar diş-
ciklərin forması, 079-saplaq oyuğunun (çuxurunun) forması, 082-ayadakı yuxarı 
kəsiklərin forması (tipi), 084-yarpağın alt səthindəki torvari tükcülər, 085-yarpağın 
altındakı damarcıqlar arasındakı cod tükcüklər, 093-saplağın əsas damara nisbətən 
uzunluğu, 151-çiçəyin tipi, 202-salxımın böyüklüyü, 204-salxımın sıxlığı, 206-
salxımın saplağının uzunluğu, 220-gilənin böyüklüyü, 223-gilənin forması, 226-
gilənin rəngi, 228-gilə qabığının qalınlığı, 236-gilənin dad xüsusiyyəti, 238-gilə 
saplağının uzunluğu, 241-gilədəki toxumların inkişaf səviyyəsi, 243-toxumun 
kütləsi, 603-sortun istifadə istiqaməti, 629-məhsuldar dövrün davametmə müddəti, 
153-zoğdakı çiçək salxımının miqdarı, 504-məhsuldarlıq, 505-gilədəki səkərlilik, 
506-gilədəki turşuluq (üzüm turşusu üzrə), 351-zoğların boy gücü, 604-zoğların 
yetişmə dərəcəsi göstərmək olar. Kodlaşdırılmış sortların rəqəm massivlərinin 
kompyuter təhlili onların identifikasiyası, genotiplərin qohumluq dərəcəsinin tə-
yini ilə üzümün filogenetik klassifikasiyası, fenotipik indekslərə əsaslanaraq ən 
yaxşı sortların perspektivliyinin qiymətləndirilməsi, seleksiya naliyyətlərinin 
gerçəkləşdirilməsi üçün valideyn komponentlərinin təyin edilməsi, klonların seçil-
məsi və s. kimi məsələləri həll etmək mümkündür. 

Bütün bunları əsas tutaraq üzümçülükdə istifadə edilən ümümi qəbul olunmuş  
OİV-nin təklif etdiyi müasir üsullar əsasında üzüm sortlarının diaqnostik əhəmiy-
yətli əlamət və xüsusiyyətləri tədqiq edərək, yerli üzüm sortlarının özünəməxsus 
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xüsusiyyətləri də nəzərə alınmaqla əldə olunmuş faktiki əlamət və göstəricilər, 
onların müvafiq işarə kodları və ardıcıllığı kitabda əhatəli şəkildə verilmişdir. 

Artıq, ölkəmiz üzümçülük və şərabçılığın yeni inkişaf mərhələsinə keçdiyi bir 
dövrdə, bu sahədə elmi, texniki, iqtisadi və hüquqi məsələlər üzrə informasiya 
mübadiləsini təmin edən yeganə dünya forumu olan Beynəlxalq Üzüm və Şərab 
Təşkilatı (OİV) kimi nüfuzlu quruma, təşkilatın 11 Baş Assambleyasının iclasında, 
11 iyun 2013-cü il tarixdən 45-ci üzv dövlət qəbul olunmuşdur. Azərbaycanın 
OİV-ə üzv olması, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin, dünya elmində əldə edilmiş ən 
son elmi nailiyyətlərin, metodikaların və yüksək səmərəli, innovativ texnologi-
yaların öyrənilməsi və tətbiqi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu təşkilata 
üzv olmaqla,  ümumdünya üzüm və şərab sektoru üzrə beynəlxalq səviyyəli təklif 
və tövsiyələrin, standartların, metodikaların və digər normativ-hüquqi sənədlərin 
işlənib hazırlanmasında və tətbiqində iştirak etmək, ölkəmizdə istehsal olunan 
üzüm və şərab məhsullarının keyfiyyətini dünya standartları səviyyəsinə çatdır-
maqla, onların beynəlxalq bazara çıxarılması üçün zəmin yaradır. 

Bunları nəzərə alaraq, bu gün respublikamızda üzümçülük sahəsindəki təd-
qiqat işləri OİV-in tələbləri səviyyəsində həyata keçirilməli, üzüm genotiplərinin 
öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi, təsviri, başqa sözlə genotiplərin fenotipik əlamət-
ləri  qurumun beynəlxalq deskriptorları əsasında öyrənilərək müəyyən edilməlidir. 
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ÜZÜMÜN BOTANİKİ TƏSVİRİ, TƏSNİFATI,  
CİNS VƏ NÖVLƏRİN  XARAKTERİSTİKASI  

 

Yabanı və mədəni halda Yer kürəsinin tropik, subtropik və mülayim qurşaqla-
rında 52° şimal en dairəsindən 43° cənub en dairəsindək geniş yayılan, üzümkimi-
lər (Vitaceae Juss.) bitkilər aləminin ən böyük və zəngin fəsilələrindən biri hesab 
olunur ki, bu fəsiləyə 14 cins və 968 növün daxil olduğu qeyd edilir (sxem).  

Təsnifat baxımından üzümün bitkilər aləmindəki yeri: aləm - Plantae- 
Bitkilər; yarımaləm - Tracheobionta-Borulu bitkilər; şöbəüstü - Sperma-
tophyta-Toxumlu bitkilər; şöbə - Magnoliophyta-Çiçəkli bitkilər; sinif- Magno-
liopsida, Dicotyledonae-İkiləpəlilər; sıra - Vitales-Üzümçiçəklilər; fəsilə - 
Vitaceae Juss.–Üzümkimilər. 

Üzümkimilər-Vitaceae Juss. fəsiləsinin nümayəndələri filogenetik inkişaf tari-
xində müxtəlif mühit şəraitinin (tropik, subtrpoik və mülayim iqlimin) təsiri 
nəticəsində həmin torpaq-iqlim şəraitində uyğun xüsusiyyətlər qazanmışdır. Buna 
görə də, fəsilənin külli miqdarda növləri əmələ gəlmişdir. Bu fəsilənin nümayən-
dələri həyat formalarına görə təkgövdəli qısaboylu ağac, çoxgövdəli kol və torpaq 
altında yerləşən lətli gövdədən hər il inkişaf edən ot, əksər hallarda isə lian bitki-
ləri olub, bəzi cinslərin (Vitis, Ampelopsis və s.) əksər nümayəndələri xəzanlayan, 
bir sıra cinslərin (Cissus, Tetrastigma və s.) nümayəndələri isə həmişəyaşıldır. 
Fəsilənin əksər növlərinə mənsub olan bitkilərin zoğları hər il yarpaq qol-
tuğundakı, bəzi növlərdə isə yeraltı yoğunlaşmış gövdə üzərindəkı tumurcuqlardan 
inkişaf edir.Üzümkimilər fəsiləsinin nümayəndələri birevli və ikievli bitkilər olub, 
çiçəkləri ikicinsli və ya bircinslidir. Filogenetik inkişaf tarixindən asılı olaraq 
çiçəklər bəzi halda funksional dişi, funksional erkək, həqiqi (əsl) dişi və erkək 
olur. Erkəkciklər əksər hallarda 4-5, bəzən 6-7, dişicik isə bir ədəddir.  

Vitaceae fəsiləsnin nümayəndələri üçün zoğların budaqlanmasının 4 tipi xarak-
terikdir. Bunlara yarpaqları spiralşəkilli yerləşmiş monopodial, yarpaqları ikicərgəli 
növbəli düzülmüş monopodial, bığcıqsız (əsasən çiçək salxımlı) və bığcıqlı simpodial 
budaqlanma aiddir. Yarpaqları sadə, bəzən mürəkkəb olub, müxtəlif formadadır. 
Yarpaq saplaq və ayadan ibarətdir. Ayası bütöv, dilimlərlə bölünmüş, əlşəkilli-kəsikli, 
yaxud lələkvari olur. Bir çox növlərdə isə bir bitkidə, yaxud zoğlarda müxtəlif 
yarpaqlılığa (heterofiliya) da rast gəlinir. Fəsiləsinin nümayəndələri quruluşca beş, 
yaxud dördüzvülüdür. Çiçəkləri yalançı çətir, uzunsov süpürgə və ya saxımşəkilli olur. 
Çiçəkləri iki və bircinsiyyətli olub, xırda, əsasən yaşıl rəngli, kasacıqlı, ləçəklərin 
kənarı bütöv və ya narın dişli, ləçəklər sərbəst və ya üc tərəfdən bitişik, bəzən tam 
inkişaf etməmiş, tacı 4-5, bəzən 6-7 ədəd ləçəkdən ibarətdir. Erkəkciklər əksər 
hallarda 4-5, bəzən 6-7 ədəd olub, saplaqdan və tozcuq kisəsindən ibarətdir, tozcuq 
kisəsi ikiyuvalıdır. Dişiciyi isə bir ədəddir. Dişiciyin sütuncuğu qısa sapabənzər, 
ağızcıq başcıqlı və nəlbəkivari olub, iki meyvəyanlığından ibarətdir. 
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Yumurtacığın əsasında, dişiciklə erkəkciklərin arasında beş vəzicikdən ibarət 

bir halda sərbəst, digər halda isə birləşmiş vəziyyətdə dişi çiçəkaltı yastıqcıq 
yerləşir. Yumurtalıq əsasən ikiyuvalı, bəzən 3-8 yuvalı, hər yuvada isə iki, bəzən 
bir anatrop yumurtacıq yerləşir. Meyvələri giləmeyvə, qabıqlı, şirəli olub, 
içərisində 2-8 ədəd toxum yerləşir. Toxum qabığı bərk, bel hissəsində dəyirmi, 
yaxud oval göbəkcik, qarın hissəsində iki şırım yerləşir və endospermi lətli olur. 

Bu fəsiləyə daxil olan bitkilər çox polimorf və zəngin olduğundan yabanı 
halda bitən nümayəndələrinin sayı, arealı və ekoloji xüsusiyyətləri tam öyrənilmə-
miş hesab olunur. 
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Vitaceae Juss. fəsiləsi tarixinə, mənşəyinə, arealına, morfoloji, bioloji, ekoloji 
xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən kifayət qədər seçilən 14 cinsdən ibarətdir. 
Üzümkimilər fəsiləsinə daxil olan cinslər mənşəyinə, biomüxtəlifliyinə, arealına 
görə bir-birilərindən fərqlənirlər. Fəsilənin ən qədim, az öyrənilən və 319 növü 
əhatə edən cinslərindən biri Cissus L.-dir. Bu cinsin nümayəndələri Asiyanın, 
Afrikanın, Amerikanın və Avstraliyanın tropik və subtropik iqlimə malik bölgə-
lərində geniş yayılan kol tipli, lətli kökyumrularına bənzər kökləri olan bitkilər 
olub, əksəriyyəti dekorativ əhəmiyyətlidir.  

Ampelocissus Planch. cinsinə daxil olan bitkilər 90 növü əhatə etməklə Asiya 
və Afrikanın isti tropik rayonlarında və Avstraliyada yayılan dırmaşan, yaxud 
dikduran gövdəyə malik, yeraltı hissələri güclü inkişaf edən, kökləri kifayət qədər 
iri (şişkin) kökyumrularına bənzər tipdə olan bitkilərdir. Gilələri yüksək şəkər 
toplayır, lakin keyfiyyəti Vitis L. cinsinin nümayəndələrindən geri qalır. Bu cinsin 
nümayəndələri fillokseraya davamlılığı ilə seçilir. Əksər nümayəndələrinin meyvə-
ləri yeyilir və şərab hazırlanır. Ampelopsis Michx. cinsinə daxil olan növlərin nü-
mayəndələri əsasən Cənubi Amerikanın və Asiyanın mülayim bölgələrində yayıl-
mışdır  və bu cinsə dekorativ əhəmiyyəti ilə seçilən 23 növ daxildir ki, əsasən 
xəzanlayan lian tipli, tək-tək hallarda dırmaşan və sərilən formalı gövdələrə malik 
bitkilər daxildir.  

Partnenocissus Planch. cinsi 
Şimali Amerika, cənubi və qərbi Asiyanın kifayət qədər isti bölgələrində 

yayılmış və özündə 19 növü cəmləşdirən Partnenocissus Planch. cinsinin (Qız 
üzümü) vətəni Şimali Amerika hesab edilir. Bu növün nümayəndələri Şimali Ame-
rikanın, Cənubi və Qərbi Asiyanın mülayim iqlimə malik rayonlarında yayılmışdır. 
Dırmaşan bitkilərdir. Zoğları qalın üzəri qırış-qırış, açıq-qırmızı, yaxud yaşıl rəng-
dədir. Zoğların buğumlarında sonu çoxlu şaxələrdən (2-12 ədəd) yapışan bığcıqlar 
əmələ gətirir ki, onların vasitəsilə dayağa bərk yapışır. Yarpaqları bütov, yaxud 
bölümlü,  dilimli və ya mürəkkəb barmaqşəkilli olub, 6-7 ədəd ellipsvari yaxud 
tərsinə-yumurtavari paylardan ibarətdir. Çiçəkləri ikicinsli, yaxud yalançı ikicinsli 
və erkək tipli, mürəkkəb çətir, qalxanvari və süpürgəvaridir. Çiçək topasında bığ-
cıq olmur. Çiçəkləmə zamanı çiçək tacları ulduzcuq şəklində ayrılır. Gilələri xırda, 
qara, içərisində 1-2 toxum var, yeyilməyə yararlı deyil. Odunlaşmış zoğları ağ 
rəngdədir, qabıq zolaqlar şəklində ayrılmlır. 

Partnenocissus Planch. cinsinə daxil olan bütün növlər quraqlığa və şaxtaya, 
40°C istiliyə və -30°C şaxtaya davamlılığı ilə seçilir. Filloksera ilə sirayətlən-
mirlər, göbələk xəstəliklərinə qarşı immunitet xüsusiyyəti ilə fərqlənirlər. Güclü 
karbonatlı torpaqlar istisna olmaqla, torpağa tələbkar deyillər. İndiyə qədər bu 
cincə mənsub olan növlərlə digər cinsin, xüsusilə də  Vitis cinsinin nümayəndələri 
arasında çarpazlaşdırılma uğurla alınmayıb. Xromosom sayı 2n=40-dır. 

Yay boyunca gözəl yaşıl və payızda isə tünd-qırmızı yarpaqlara və gözəl 
görkəmə malik olduğundan onlar dekorativ bitki kimi geniş əkilir. 

Bu cinsə daxil olan bitkilər dırmaşan kol bitkiləridir. Gilələri qara, kiçik və  
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1-2 toxumludur. Keçmiş SSRİ məkanında iki növü - P.qinquefolia Planch. və P. 
tricuspidata Planch. yayılmışdır. Azərbaycanda isə P.qinquefolia Planch. növü de-
korativ bitki kimi bağlarda, parklarda becərilir. Göbələk xəstəliklərinə qarşı da-
vamlıdır. Sənaye şəhərləri şəraitində yetişdirilməyə yaxşı dözür. 

Tetrastigma Mig. cinsi 
Üzümkimilər fəsiləsinin kifayət qədər zəngin cinslərindən biri Asiyanın və 

Avstraliyanın mülayim və kifayət qədər isti bölgələrində yayılan və özündə  120-
yə qədər növü cəmləşdirən  Tetrastigma Mig. cinsinə daxil olan bitkilər ikicinsli-
dirlər. Bığcıqları uzun şaxələnməyən, dırmaşan lian bitkilərdir. Gövdələri düzdür, 
lentşəkilli formadadır. Yarpaqları 3-5 dilimli olub, dilimlər barmaqşəkillidir. Fəsi-
lənin digər cinslərindən fərqli olaraq çiçək topaları buğumda yarpağın əks istiqa-
mətində deyil, yarpağın qoltuğunda əmələ gəlir. İkievli bitkilərdir.  

 Bir çox növlərinin, xüsusilə də T.oliviforme Planch. növünün meyvələri kifa-
yət qədər iri olub, yeyilməyə yararlıdır. Bu növ mədəni halda yetişdirilir. Xromo-
som sayı 2n=22, 44, 52-dir. 

Asiya qitəsinin tropik meşələrində yayılmışdır Pterisanthes Blume kol tipli 
lian bitkisidir. Bu cinsə aid olan bitkilərin nümayəndələri əsasən çiçək topasının 
xüsusiyyətlərinə görə digər cinsin nümayəndələrindən seçilirlər və bu cinsə 12 növ 
daxildir. Onlarda çiçək topası 40 sm-ə qədər uzunluqda olan saplaqda yerləşir. 

Üzümkimilər fəsiləsinin Cyphostemma Alst., Cayratia Cuss., Acareosperma 
Gagnep., Pterocissus Urb. et Ek. cinsləri isə öyrənilməsi kifayət qədər yaxın 
vaxtları əhatə edir. 

Vitis L. cinsi 
Özündə 70-ə yaxın növü birləşdirən üzüm- Vitis L. cinsi fəsilənin nümayən-

dələri arasında təsərrüfat-iqtisadi əhəmiyyəti, müxtəlifliyi və zənginliyi ilə seçilir. 
Bu cinsin nümayəndələri yer kürəsinin şimal yarumkürəsində mülayim və subtro-
pik iqlimə malik zolağında yayılmışdır. Cincə mənsub bitkilər meşələrdə, cay 
kənarlarında, dağ yamaclarında kifayət qədər nəmliklə təmin olunmuş torpaqlarda 
yayılmışdır. Çoxillik odunlaşmış lian və dırmaşan kol bitkiləridir. Zoğları buğum-
larla bölünmüş, buğumaraları uzun, buğumlarında növbəli düzülmüş yarpaqlar, əks 
tərəfində isə bığcıqlar və çiçək topaları inkişaf edir. Vitis cinsinin əksər növlərində 
(V.labrusca növü istisna olmaqla) zoğ boyunca bığcıqlar və çiçək topaları ardıcıl 
iki buğumda əmələ gəlir, sonrakı buğum sərbəst qalır. Bu qanunauyğunluq zoğun 
sonuna kimi davam edir. Yarpaqları sadə yarpaq olub, ayaları bütöv və yaxud bö-
lünmüş olur. Bölünmüş yarpaqlada 3, 5, 7, hətta 9 dilim inkişaf edir.  Çiçək qrupu 
mürəkkəb uzunsov fırçaşəkilli, yaxud salxımşəkillidir. Saplağı bəzən bığcıqlıdır. 
Çiçəyi yaşıl və xırdadır. Cinsin bütün yabanı formaları ikievli bitkilərdir. Bitkilərin 
bir hissəsində çiçkələr fertil tozcuqlu erkək, digərlərində isə steril tozcuqlu funk-
sional dişi çiçək tiplidir. Cinsin mədəniləşdirilmiş və yabanılaşmış formalarında 
funksional dişi çiçəklə yanaşı, ikicinsli çiçək tipi çoxluq təşkil edir. Çiçəkdə 4-7 
ədəd ləçək olur. Ləçəklərin ucu bitişik, oturacağı isə bitişməmiş şəkildə, sərbəstdir. 
Çiçəyin kasacığı 5 ədəd kasa yarpağından təşkil olunub. Erkək çiçək orqanı 5-7 
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ədəd olub, sapvari, uzunsovdur. Dişicik iki meyvəyanlığından ibarətdir. Yumurta-
lığı yuxarıdır, iki yuvalıdır. Hər yuvada isə 2 anatrop yumurtacıq yerləşir.  Yumur-
talığın əsasında bir-biri ilə biriləşmiş 5 vəzicik (nektarlıq) yerləşir. Meyvələri- iri, 
dadlı, şirəli olub, müxtəlif rəngdə və formadadır. Hər bir gilədə toxum 1-4 ədəd, 
bəzən isə çox olur. Toxumları xırda və iri, oval-armudvari formada, dimdikciyi 
uzun, yaxud qısa olub, qarın hissəsində iki çuxur (toxumun qarın tikişinin yanla-
rında), bel hissəsində isə girdə, yaxud oval göbəkcik yerləşir. 

Salxımları ölçüsünə, formasına, şaxələnməsinə, sıxlığına görə fərqlənirlər. 
Vitaceae fəsiləsinin digər nümayəndələrindən fərqli olaraq Vitis cinsinə məxsus 
bitkilərdə ikiillik odunlaşmış zoğlar sarı-boz-qəhvəyi rənglərdə olur, qabıq zoğdan 
zolaqlar şəklində ayrılır. Xromosom sayı 2n=38, 40-dır. 

Vitis cinsi 2 -Euvitis Planch. (68 növ), Muscadinia Planch. (2 növ-V.munsonia 
Simps. və V.rotundifolia Michx.) yarımcinslərinə ayrılır.  

V.munsonia Simps. və V.rotundifolia Michx. növlərinə mənsub bitkilər güclü 
inkişaf edən lianlar olub, ABŞ-ın Atlantik okeanı sahillərinin cənub-şərq subtropik 
və tropik meşələrində yayılmışdır.  Bu növün xarakterik əlamətləri- şaxələnməyən 
bığcıqların, möhkəm oduncağın,  xırda və çiçək topasında bir neçə çiçəyinin, eyni 
vaxtda yetişməyən və teztökülən gilələrinin olması onları Euvitis Planch. Ya-
rımcinsindən fərqləndirir. Muscadinia Planch. yarımcinsi yuxarıdakı əlamətlərlə 
yanaşı zoğlarının üzərinin mərciməklə örtülü olması, buğumaralarının diafrqama-
sız olması,  toxumun bel hissəsində göbəkcik ətrafında yarığın olmaması ilə də 
seçilirlər. 

Bu cinsin V.rotundifolia Michx. növü yabanı halda ABŞ-ın cənub şəraitində 
meşələrdə, cəngəlliklərdə, cay kənarlarında, Floridanın cənub rayonlarından Texa-
sədək, Verginiyanın şimalından Delevera, Kentukkinin cənub ərazilərində, Tenissi, 
Mussiri və Oklaxomanın cənub-şərq rayonlarında yayılmış, habelə Hindistanın 
şərqindəki adalarda bitir. 30 m-dək uzunluqda ağacabənzər lian bitki olub, çoxlu 
hava kökləri əmələ gətirir. Yarpaqları girdə-ürəkvari, ucu sivri, rəngi sarımtıl-
yaşıl, çiçəkləri əksər hallarda təkcinsiyyətli, bəzən ikicinsiyyətli, çiçək topası 
olduqca sıx, lakin qısadır. Xromosm  sayı 2n=40 ədəddir. Giləsi girdə, qabığı tünd-
qırmızı rəngli, olduqca bərk, kobud, ətirli, ləti olduqca dadlıdır. Göbələk 
xəstəliklərinə, fillokseraya davamlıdır. Çiliklərinin kökəmələgətirmə qabiliyyəti 
aşağıdır. Affinitet qabiliyyəti zəifdir. 

Polimorf növ olduğundan onun səpilmiş toxumlarından müxtəlif xüsusiyyət-
lərə malik genotiplər əmələ gəlir. Bu növün cinsi hibridləşmədə iştirakı, habelə 
sərbəst tozlanmadan əmələ gələn toxumların səpilməsi və fərdlərdən ən yaxşıla-
rının seçilməsi nəticəsində 70-dən artıq üzüm sortu yaradılmışdır. ABŞ-ın cənub-
şərq ştatlarında təxminən 180 il qabaq V.rotundifolia növünün mədəni şəraitdə 
seçilməsi və hibridləşdirilməsindən 20-dən çox sort alınmışdır. Bunlardan ən geniş 
yayılanı Skappernonq sortudur. Bu sort və onun hibridləri digər üzüm sortlarından 
fərqlənir. Bu sort və hibrdlərdə gilələr salxımda əmələ gəlmir (yarpağın saplağı 
üzərində əmələ gəlir), albalı ölçüsündə olmaqla, yaşıl-bürüncü rəngdədir. Tənək-
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ləri güclü inkişaf edir. Onun bir tənəyinin çətiri 0,4 ha sahəni tuta bilir ki, ondan 
bir ton gilə əldə etmək olur. Bu sortun gilələrini tənəyin altına müəyyən bir parça, 
yaxud  çadır sərilərək silkələnərək yığılır. Gilələr yeyilməyə tam yararlıdır.  Yerli 
əhali bu sortun meyvələrini təzə halda istifadə edir və müxtəlif məişət məhsulları 
(şərab, mürəbbə, cem, şirə və s.) istehsal edirlər. Lakin gilələrinin  keyfiyyətinə 
görə V.vinifera növündən geri qalır. 

V.rotundifolia növü fillokseraya immundur, göbələk xəstəliklərinə və nema-
todlara qarşı nisbətən orta davamlıdırlar. Yeganə növdür ki, Şimali Amerikanın 
subtropik və tropik zonalarında mədəni şəkildə yetişdirilir. Avropa və digər qitə-
lərdə bu növ yetişdirilmir. Bu növ çox istisevən bitkidir. Torpaqdakı karbonatlara 
olduqca həssasdır. Torpaqda cüzi miqdarda karbonatın olması belə,  bu növün 
bitkilərinə olduqca mənfi təsir edir. 

V.munsonia Simps. növü. Bu növ yabanı halda ABŞ-da Floridanın 
bataqlıqlarında bitir. Biomorfoloji xüsusiyyətlərinə görə  V.rotundifolia növünə 
yaxındır, lakin ondan fərqlənərək boyu alçaq, gilələri nisbətən xırda tünd-qaramtıl 
rəngli, qabığı və ləti zərif və ətirsizdir.  Bu yarımcinsə Meksikada və  Qvatemelada 
yabanı halda bitən və ABŞ-da çox qədim vaxtlardan becərilən üçüncü növün- Vitis 
popenoei Fennel daxil olması da göstərilir. Bu növdə də xromodomların miqdarı 
2n=40-dır.  

Euvitis Planch. yarımcinsi. Bu yarımcins Muscadinia Planch. Yarımcinsin-
dən fərqləndirən xüsusiyyət onda xromosomların miqdarının 2n=38 ədəd olması, 
birillik zoğlarının mərciməsizliyi, buğumların diafraqmalı olması, ikinci qat qabı-
ğın zolaq kimi soyulması, salxımlarının iri olması, gilələrinin eyni vaxta yetişməsi, 
gilələrin salxıma möhkəm biriləşməsi, bığcığın haçalanması və toxumun bel 
hissəsində, göbəkcik ətrafında yarığın mövcudluğudur. Bu növə daxil olan 68 
növdən 20-si mədəni şəkildə yetişdirilir ki, bunlardan keyfiyyətli gilələrin alınma-
sında və seleksiya işində keyfiyyətli, fillokseraya davamlı calaqaltıların alınmasın-
da istifadə olunur. Onların gilələri yüksək dad keyfiyyəti ilə seçilir ki, bundan da 
təzə və qurudulmuş halda, mürəbbə, cem, şirə, şərab alınmasında istifadə olunur. 

Buzlaşma dövrünə qədər Euvitis cinsinin çoxsaylı növləri Avropa qitəsində, o 
cümlədən qitənin kifayət qədər nəmliklə və istiliklə təmin olunan tropik iqlim 
zonası bölgələrində, həmçinin Şimali Amerika və Şərqi Asiya ərazilədində geniş 
yayılmışdır. Materiklərin ayrılması və buzlaşma dövründən sonra bu yarımcinsin 
bir-birindən xeyli fərqlənən 3 coğrafi-ekoloji qrupu meydana gəlmişdir: 
 Avropa-Asiya növü  - V.vinifera  L.; 
 Şərqi Asiya növləri  - V.amurensis Rupr. və s. (40 növ); 
 Şimali Amerika növləri - V.labrusca L. və s. (30-a qədər).  
Buzlaşmadan və materiklərin ayrılmasından sonra meydana çıxan müxtəlif iq-

lim şəraitinin təsirindən bəziləri məhv oldu, digərləri isə əlverişli şəraitə düşdüklə-
rindən həyat fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Avropa qitəsində yalnız bir növ- 
V.vinifera qorunub saxlanıldı.  

Şərqi Asiyada isə 42 növ, o cümlədən V.amurenssis Rupr., V.coignettae Pull. 
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və başqaları təbiətin sınağından çıxaraq bu ərazilərdə yayılmağa başladı. Şimali 
Amerikada digər materiklərə nisbətən buzlaşma prosesinin zəif getməsi oradakı 
yerli qədim növlərin, o cümlədən Şərqi Asiya növlərinin (28 növ) dövrümüzə qə-
dər saxlanılmasına gətirib çıxarılmışdır.  

Bütün bu qruplar təkamül prosesində materiklərin ekoloji amillərinin təsiri 
altında morfoloji, bioloji və texnoloji xüsusiyyətləri üzrə kəskin müxtəlifliklər 
qazanmışdırlar. Bu qruplar arasında daha çox dəyişkənliklərə V.vinifera növü 
Avrasiya qitəsinin müxtəlif təbii-iqlim və müxtəlif yetişdirilmə şəraitinin təsiri 
altında məruz qalmış və onların çoxsaylı müxtəlif formaları meydana gəlmişdir. 
Lakin eyni zamanda ortaq əcdadlarının olması ilə əlaqadar olaraq Vitis cinsinin 
bütün növləri onlara xas olan bəzi xüsusiyyətləri- öz aralarında asan çarpazlaşma 
və calağın asan bitişməsi və s. qoruyub saxlayırlar. Onlarda gilələr xırda, qara 
rənglidir, ləti şirəlidir, sürətlə şəkər toplamaq qabiliyyətinə malikdir. 

Vitis L. cinsinin içərisində geniş diapozonda təsərrüfat əhəmiyyətinə malik 
olanı  mədəni üzüm (V.vinifera L.) növüdür.  

Vitis virifera L. çox polimorf olduğu üçün onu iki yarımnövə- Vitis vinifera 
ssp. sylvestris C.C. Gmel. (yabanı üzüm) və Vitis vinifera ssp. sativa DC. (mədəni 
üzüm) ayrılmışdır. Bir çox mənbələrdə yabanı üzüm- Vitis vinifera sylvestris C.C. 
Gmel. sərbəst növ kimi verildiyi halda, üzümçülükdə bu V.vinifera növünün 
yarımnövü kimi göstərilir. 

Vitis vinifera ssp. sylvestris C.C. Gmel.- yabanı üzüm xəzanlayan, tək-tək 
formaları isə həmişəyaşıl, bığcıqları vasitəsilə dırmaşan, sarmaşan lianşəkilli və ya 
kolşəkilli bitkilərdir. Yabanı üzüm əsasən meşə, çay (Tuqay meşəliklərində) 
kənarları və meşələrdə (kifayət qədər nəmliyin olmasına görə) bitir. Yarpaqları 
sadə, yumru-yumurtaşəkilli, yaxud böyrəkşəkilli, kiçik, kənarları kəsiklərlə bölün-
məmiş, yaxud dayaz kəsikli 3-5 dilimli, alt səthi tüklü, yaxud çılpaqdır. Erkək və 
funksional dişi tipli çiçəkləri olur. Salxımları seyrək, gilələri dəyirmi, qara rəngli, 
şirəli, turş tamlı bəzən dadlıdır. Toxumu kiçik, uzunluğu 6 mm olub, dimdiyi qısa-
dır. Azərbaycan florasında üzümün iki növünə (V. vinifera L. və V.labrusca L.) tə-
sadüf edilir. Burada V.vinifera növü isə mədəni (Vitis vinifera ssp. sativa DC.) və 
yabanı halda (Vitis vinifera ssp. sylvestris C.C. Gmel.) yayılmışdır. 

Yabanı üzümün 4 taksonomik qrupu ilə (Vitis sylvestris var. typica Negr., 
Vitis sylvestris var. aberrans Negr., Vitis sylvestris var. balcanica Negr., Vitis 
sylvestris var. tabasaranica Negr. ) yanaşı M.V.Amanov [2000-2007] uzun illər 
apardığı tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanda elmə indiyə qədər məlum olmayan 
yabanı üzümün daha iki növ müxtəlifliyini də aşkar etmişdir: a) Vitis vinifera ssp. 
sylvestris var. Zangezur Mail – Zəngəzur mahalının Mehri, Zəngəzur meşələrində 
geniş ərazilərdə yayılmışdır. Giləsi ağ, xırda, gilədə 1-3, bəzi hallarda 2-4 toxum 
olur. b) Vitis vinifera ssp. sylvestris var. Alpan Mail- Quba rayonunun Alpan 
kəndinin meşələrində aşkar edilmişdir. İkievli bitkilərdir. Giləsi xırda ağ, 2-4 
toxumludur.  

Ukrayna alimləri tərəfindən Yalta və Aluşta ərazilərində yayılmış yabanı 
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üzüm populyasiyalarındakı bitkilərin yarpaqlarında 30 əlamət üzrə differensasiya 
apararaq onların bir neçə növmüxtəlifliklərini (var. tipica Negr., var. tipica Bol. 
Et. Mal. (yarpaq ayası yarılmış), var. balcanica Negr., var. balcanica Bol. Et. 
Mal. (yarpaq ayası yarılmış), var. aberrans Negr.,  var tuarica Bol. Et. Mal., var. 
tabasaranica Negr., var. colhica Ram., var. meridiestaurica Vol. et. Poll.) ayırd 
edilmişdir.  

V. Vinifera L. növünün ən populyar yarımnövü mədəni üzümdür (V.v.ssp. 
sativa DC.). Bu yarımnöv sort, forma və klon zənginliyi və polimorfizmi ilə se-
çilir. Bu yarımnövə mənsub olan bitkilər dünyada geniş miqyasda əkilib-becərilir, 
məhsulu xalq təsərrüfatında və istehsalatda geniş istifadə edilir. V.v.ssp. sativa DC. 
(mədəni üzüm) Vitis L. cinsinin ən böyük və populyar taksonudur. Mədəni üzüm 
(V.v.ssp. sativa DC.) yarımnövünə mənsub olan sort, forma və klonlar biomorfo-
loji, texnoloji xüsusiyyətlərinə görə bir-birilərindən seçilərək, bir sıra müsbət 
təsnifat və seleksiya əhəmiyyətli əlamətləri özlərində daşıyırlar. Yarımnövün 
(V.v.ssp. sativa DC.) zəngin müxtəlifliyə malik olması seçmə və seleksiya işlərində 
onlardan başlanğıc material kimi istifadə edərək yeni keyfiyyətə, xüsusiyyətlərə 
malik formaların yaradılmasına geniş imkanlar yaradır . 

Təsərrüfat-iqtisadi və seleksiya əhəmiyyəti ilə səciyyələnən cinslərin nüma-
yəndələri getdikcə dünyanın bir çox ölkələrinə yayılmışdır. 

Mədəni halda becərilən üzümün (Vitis vinifera ssp. sativa D.C.) coğrafi yayıl-
ması və bioloji xüsusiyyətlərinə görə üç ekoloji-coğrafi qrupa bölünür: 
 convar orientalis Negr. – şərq qrupu;  
 convar pontica Negr. – Qara dəniz hövzəsi qrupu; 
 convar occidentalis Negr. – qərbi Avropa qrupu.  
Orta Asiya, Azərbaycan, Gürcüstanın şərq rayonları, Dağıstan, İran, Əfqanıs-

tan, Yaxın Şərq ölkələri və Afrikada becərilən üzüm sortları Şərq qrupu sortlarına 
(convar orientalis Negr.) aid edilir. Şərq qrupu iki -subconvar caspica Negr. və 
subconvar antasiatica Negr. yarımqruplarına ayrılır. Subconvar caspica Negr. 
yarımqrupuna Əfqanıstanın, İranın, Orta Asiyanın, Şərqi Gürcüstanın, Azərbay-
canın və Dağıstanın süfrə-texniki üzüm sortları, subconvar antasiatica Negr. 
yarımqrupuna isə- Azərbaycan, Dağıstan və Türkmənistanın gilələri bərk, lətli 
süfrə üzüm sortları daxildir. Bu qrupa daxil olan sortların yarpaqlarının alt səthi 
çılpaq, yaxud seyrək qılcıqşəkilli tükcüklü olub (damar üzəri və ətraflarında və s.), 
salxımları iri və çox iri, forması əsasən şaxəlidir. Çiçəkləri ikicinsli və funksional 
dişi tiplidir. Gilələri orta ölçüdə və iri, oval, yumurtavari, tərsinə yumurtavari, 
uzunsov və uzun formada olub, ləti ətvari-şirəli, ətvari və xırtıldayandır. Əksəriy-
yətinin gilələrini rəngi ağ, yaxud çəhrayı rəngdədir. Toxumları çox iri olub, dim-
dikciyi çox uzundur. Bu sortlar əsasən Xəzər dənizinin cənub və cənub-qərb 
ərazilərində yayılmış (dağlıq və dağətəyi ərazilərdə) yabanı üzümün uzunmüddətli 
xalq seleksiyasının nəticəsində meydana gəlmişdir. Bu qrupa daxil olan sortlar 
yerli şəraitə uyğun olaraq uzun vegetasiya müddətinə malik olub, bəzi sortlar 
quraqlığa və isti küləklərin təsirinə qarşı davamlılıqları ilə seçilirlər. Tənəkləri 
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güclü və çox güclü boyatır, barlı zoğların miqdarı aşağı olub (0,3-0,5), onlarda 
adətən bir, bəzi hallarda 2 salxım inkişaf edir. Lakin salxımları çox iridir, salxımın 
orta kütləsi yüksəkdir (250-4000 qram arasında). Məhsuldarlıqları yüksək və çox 
yüksəkdir (12-25 ton/ha). Qrupda gilələri qismən partenokarpiya (noxudlaşma) yo-
lu ilə inkişaf edən qiymətli toxumsuz üzüm sortları (kişmişlər) çoxluq təşkil edir. 

Tarixi inkişaf prosesində süni seçmə nəticəsində bu qrupa daxil olan sortların 
yaranma və formalaşmasında tədricən dəyişkənliklər baş vermişdir. Bu ekoloji-
cografi qrupun formalaşdığı əraziləri əhatə edən ölkələrdə üzümçülük və şərabçılı-
ğın inkişafı sortmüxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Qədim zamanlarda Qərbi Asiya 
vadisi, Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan ərazisində şərabçılığın güclü inkişafı bu 
ərazilərdə orta, yaxud xırda salxımlı, xırdagiləli, yerli yabanı üzümə oxşar olan 
texniki üzüm  sortların becərilməsinə təkan vermişdir. Bu cür xüsusiyyətə malik 
olan sortlar hal-hazırda da Mərkəzi Asiya respublikalarında, Azərbaycanda və Şər-
qi Gürcüstanda əkilib-becərilir. Bu sortlar Xəzər yarımqrupuna (caspica Negr.) aid 
edilir. Sonralar şərqdə islam dininin yayılması ilə əlaqədar olaraq daha çox təzə 
halda istifadə və qurutma üçün irigiləli, irisalxımlı süfrə istiqamətli üzüm sort-
larına üstünlük verildi. Bu sortlar şərq qrupunun antasiatica Negr. yarımqrupuna 
ail edilir. 

Qara dəniz hövzəsi (convar pontica Negr.) qrupuna mənsub olan sortlar 
əsasən Moldaviya, Rumıniya, Bolqarıstan, Macarıstan, Yunanıstan, Türkiyə, Azər-
baycan və Gürcüstanın qərb ərazilərində yayılmışdır. Bura daxil olan sortlar 
yarpaqlarının alt səthinin keçəvari (pambıqşəkilli), torvari və cod tükcüklülüyü, 
salxımlarının orta ölçülü, sıx, bəzən seyrək, gilələrinin iri, orta ölçülü, dəyirmi 
formada, lətinin şirəli, gilənin rənginin ağ və qara, bəzən isə çəhrayı olmaları ilə 
səciyyələnirlər. Toxumları xırdadır. Bu sortlar Qara dəniz hövzəsi daxil olan 
ölkələrdə yerli yabanı üzüm formalarının uzun illər xalq seleksiyası yolu ilə 
seçilməsinin məhsuludur. Qrupa daxil olan sortlar morfoloji əlamətlərinə görə 
yabanı üzümə oxşardı. Onlar kifayət qədər qısa vegetasiya müddətinə malik olub, 
şaxtaya davamlılıqları və quraqlığa davamsızlıqları ilə seçilirlər. Tənəklərinin boy 
gücü orta və yüksəkdir. Tənəklərində barlı zoğların miqdarı xeyli yüksək olub, 2 
və daha çox salxımlı zoğlar çoxluq təşkil edir (zoğların bar əmsalı 0,6-0,8). 
Sortların əksəriyyəti yüksəkməhsuldardır (10-15 ton/ha). Qrupa daxil olan sortların 
əksəriyyəti texniki (Rkasiteli, Saperavi, Çinuri və s.), yaxud süfrə-texniki (Ağ 
çauş, Şabaş, Qalan və s.) istiqamətli olub, bir qismi tipik süfrə sortlarıdır.  

Bu qrupda gilələri qismən partenokarpiya (noxudlaşma) və tam partenokar-
piya (obliqat) yolu ilə inkişaf edən sortlar (korinka, yaxud yunan üzümü qrupu) 
çoxluq təşkil edir. 

Qərbi Avropa sortlar qrupuna (convar occidentalis Negr.) daxil olan 
sortlar Avropa ölkələrində (Fransa, İtaliya, Almaniya, İspaniya, Portuqaliya və s.) 
yayılıb və onların hər biri bu qrupdan olan yerli sortların zəngin genofonduna 
malikdir. Bu qupa daxil olan sortların mənşəyi yerli yabanı üzüm formalarıdır. 
Onlar morfoloji əlamətlərinə görə yabanı üzümə çox oxşardırlar. Yarpaqlarının alt 
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səthi tükcüklüdür. Sortlar kifayət qədər qısa vegetasiya müddətinə malik olub, 
şaxtaya davamlılıqları ilə seçilirlər. Tənəkləri zəif və orta boy gücünə malikdir. 
Barlı zoğlarda 3-4 və daha çox çiçək salxımı inkişaf edir (zoğların bar əmsalı 1,0-
1,8). Salxımları xırda olub, kütləsi aşağıdır (kütləsi 60-140 q). Məhsuldarlıqları 
aşağı və orta səviyyədədir. Qrupa daxil olan sortların hamısı texniki istiqamətlidir. 
Bu qrupda gilələri partenokarpiya yolu ilə inkişaf edən sortlara rast gəlinmir. 

Şimali Afrika qrupuna (convar Nord-Africa Gram.) məhsub olan sortlar 
uzun vegetasiya müddətinə malik, əksərən həmişəyaşıl bitkilərdi. Tənəklərində 
tumurcuqları gec açılır, yarpaqları gec tökülür. Xəstəlik, zərərvericilərə, o cümlə-
dən şaxtaya davamsızdırlar. Qrupa daxil olan sortlar hamısı süfrə istiqamətlidir. 

Azərbaycan alimləri müəyyən etmişdirlər ki, respublikamızda yayılmış  üzüm 
sortlarının ümumi tərkibinin 80-90%-ni şərq (convar orientalis Negr.), 10-15%-ni 
Qara dəniz hövzəsinə (convar pontica Negr.) aid sortlar təşkil edir. 

Dünyanın V.v.ssp. sativa D.C. növünə mənsub nümayəndələrinin yayılmış 
ərazilərində təkamül və süni seçmə prosesi zamanı ən yaxşı nümunələri seçilərək 
əkilib-becərilmiş və daima qiymətli sortlarla zənginləşdirilmişdir. 

Son ədəbiyyat  məlumatına görə V. vinifera L. növünə (Avrasiya növünə) 12 
mindən çox sort, forma və klon daxildir. V. vinifera L. növünə mənsub olan üzüm 
genofondunun böyük bir hissəsinə əsasən xalq seleksiyasının məhsulu olan 
aborigen üzüm sortları daxildir. 

Hal-hazırda üzüm bitkisinin sistematikasında, xüsusilə V. vinifera L. növünün 
təsnifatında professor A.M.Neqrulun (1959, 1968) sistematikası əsas götürülür və 
onun gələcək inkişafında xüsusi yer tutur. A.M.Neqrul şərq ekoloji-coğrafi 
qrupunu texniki (subconvarietas caspica Negr), süfrə (subconvarietas antasiatica 
Negr.) yarımqruplarına və kişmiş (conculta apirinea Negr.), muskat (conculta 
apiana Negr.) şasla (conculta aminea Negr.) sorttiplərinə bölmüşdür. 1975-ci ildə 
P.M.Qramotenko özündə 199 sortu birləşdirən daha 22 sorttipi ayıraraq xarakterizə 
etmişdir. 

A.M.Neqrul (1959, 1968) Qara dəniz hövzəsi ekoloji-coğrafi (convar. pontica 
Negr.) qrupunu gürcü (subconvarietas georgica Negr.), balkan (subconvarietas 
balcanica Negr.) yarımqruplarına, irigiləli sortlar (conculta macrocarpa Negr.) və  
korinka, yaxud yunan üzümü (conculta corinthiaca Negr.) sorttiplərinə ayırmışdır. 

 Macar ampeloqrafı M.Nemet (1966, 1967) Şərq Avropa ekoloji-coğrafi 
qrupunu (convarietas occidentalis Negr.), subconvarietas gallica Nem. və 
subconvarietas iberica Nem. Yarımqruplarına və onların hər birini proval. 
microcarpa Nem. və proval. mesocarpa Nem. provariyasiyalarına bölmüşdür. 
M.Nemet ilk dəfə olaraq – provarietas və subprovarietas kimi adlandırıldığı ən 
kiçik taksonomik vahid təklif etmişdir. M.Nemet Pino, Şardone, Qamə, Melon, 
Tresso, Traminer, Semilyon, Malbek, Kaberne, Fol, Muskadel və s. sorttiplərini ən 
kiçik sistematik vahid olan subprovarietasa (A.M.Neqrula görə- conculta) aid 
etmişdir. 

P.M.Qramotenko (1975, 1988) professor A.M.Neqrulun üzümün təsnifatına 
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dair elmi nəticələrindən və üzümün təbii filogenetik sistematikasının inkişafını 
nəzərə alaraq yeni bir ekoloji-coğrafi qrup – convar. tetis Gram. (Aralıq dənizi 
hövzəsi sortlar qrupu) ayırdı ki, bu qrupu da subconvar. boreali-africana Gram. 
(Şimali Afrika) və subconvar. orientali-mediterranea Gram. (şərqi Aralıq dənizi 
bölgəsi) yarımqruplarına bölmüşdür. Ampeloqraf Şimali Amerika sortları yarım-
qrupuna Alfons lavelle, Asma, Barbaru, Vestfriziya, Zabalkanskiy, İspanskiy, 
Qaraburnu, Qara Katolonu, Fluron və s. sortları aid etmişdir. Bu yarımqrupa 
mənsub sortlar xəstəlik, zərərvericilərə və şaxtaya davamsız olub, filloksera ilə 
güclü sirayətlənirlər, tumurcuqlarının açılması bir qədər gec başlayaraq, xəzan-
lama prosesi olduqca gec müşahidə olunur. Şərqi Aralıq dənizi yarımqrupuna 
mənsub olan sortlar (İsgəndəriyyə muskatı, Ağ muskat, Macar muskatı, Muskat 
krasnıy de Madeyra, Çəhrayı muskat, Royal Vinyard, Ağ Servan, Ağ şasla və s.) 
kifayət qədər uzun sürən vegetasiya müddətlərinin, xəstəlik və zərərvericilərə, 
şaxtaya davamsızlıqları, yüksək keyfiyyətləri və gilələrin muskat ətirli olmaları ilə 
seçilirlər. Şərqi Aralıq dənizi və Şimali Afrika yarımqruplarının subtropik iqlim 
şəraitində inkişaf etməsini və mənşə yaxınlığını nəzərə alaraq P.M.Qramotenko 
onları convar. Nord Africa qrupunda birləşdirmişdir.  

Bir çox tədqiqatçılar mədəni üzümün çoxillik ampeloqrafik məlumatlar əsa-
sında üzüm sortlarının sistematikasında və təsnifatlaşdırılmasında yeniliklər təklif 
etmişlər: 

convar orientalis  Negr.-qrupu üzrə: 
-convar orientalis subconvar caspica Negr. var. transcaucasica Gram. et 

Trosch. (Qara mələyi, Bayanşirə, Xərci, Dik xərci, Mədrəsə, Misqalı, Tavkveri, 
Xindoqnı); 

-convar orientalis subconvar antasiatica Negr. var. transcaucasica Gram. et 
Trosch. (Ağadayı, Ağ üzüm, Ağ mələyi, Haçabaş, Təbrizi, Rişbaba, Xətmi, Ağ 
şanı, Şabaş və s.); 

-convar orientalis subconvar antasiatica Negr. var. mediiasica Gram. et 
Trosch. (Kata-Kurqan, Ağ Xəlili, Nimrəng, Moldavskiy, Ağ çilyəki, Çəhrayı tayfı 
və s.);  

convar pontica  Negr. qrupu üzrə: 
-convar pontica subconvar georgica Negr. (Saperavi, Asıl qara, Qara simil-

yanskiy və s.); 
-convar pontica subconvar balcanica Negr. (Ağ çauş, Plavay, Ağ kokur və s.);  
-convar pontica Negr. subconvar meridionali-balcanica Trosch. (Portugizer, 

Kabassiya, Kadarka, Slitnoy, Qara may üzümü, Limberqer və s.);  
-convar pontica Negr. subconvar georgica-caspica Gram. (Rkasiteli, Cikuri, 

Qorula, Danqur, Sirqula və s.);  
convar occidentalis Negr. qrupu üzrə: 
-convar occidentalis Negr. subconvar gallica Nem. (Aliqote, Qara hame, 

Kaberne-Sovinyon, Merlo, Rislinq, Semilyon, Silvaner, Şardone, məhsuldar Qara 
pino və s.);  



 
 

25

-convar occidentalis subconvar pyrenaica Gram. (Verdelo, Sarı verdo, 
Murverd, Quveyo, Turiqa,  Qış katolonu, Sersial və s.) aid etmişlər. 

Akademik Ş.İ.Korjinskinin əvvəllər təklif etdiyi proles., hal-hazırda isə 
convar. adlandırılan A.M.Neqrulun üç ekoloji-coğrafi qrupu üzrə Beynəlxalq 
sistemin keyfiyyət nümunəsi əsas tutulur. 

 
Convarietas orientalis Negr. pontica Negr. occidentalis Negr. 
Subconvarietas casrica Negr. balsanica Negr. gollica Nem. 
Provarietas aminea Negr. mesocapra Nem. microcarpa Nem. 
Subprovarietas vulgaris Andras. dolmatica Nem. Noirien Lev. 
Conculta Şasla Kadarka Pino 
Cultivar Ağ şasla Kadarka Qara pino 
cubcultivar Çəhrayı şasla Göy kadarka Məhsuldar qara pino 

 
N.V.Tsertsvadze (1986, 1987) Gürsüstanın yerli üzüm sortlarınının təsnifat 

xüsusiyyətlərini öyrənərkən onların iki ekoloji-coğrafi qrupa (pontica Negr., və  
orientalis Negr.) aid olduğnu qeyd edir. Lakin tədqiqatçı üzüm sortlarının əlamət 
və xüsusiyyətlərində müşahidə edilən geniş polimorfizmi nəzərə alaraq onları 3 
yarımqrupa ayırmışdır: 

1. Convar. pontica subconvar. Georgica Negr. provar. tomentosae Trests. 
(Bura daxil olan sortların yarpaqlarının alt səthi keçəşəkilli tüklə örtülü olub, onlar 
V.vinifera subsp. sylvestris Gmel. – yabanı üzümdən başlanğıc götürüb və xalq 
seleksiyası yolu ilə seçilərək yaradılıb). Məsələn, Saperavi və s. (cəmi 162 sort). 

2. Convar. pontica subconvar. Georgica Negr. provar. araneosae Trests. 
(Bura daxil olan sortların yarpaqlarının alt səthi torvari tüklə örtülü olub, onlar 
V.vinifera subsp. sylvestris Gmel. – yabanı üzümdən başlanğıc götürüb və xalq 
seleksiyası yolu ilə seçilərək və Convar. pontica subconvar. Georgica Negr. 
provar. tomentosae Trests. sortlarının mədəni surətdə becərilməsi vasitəsilə yara-
dılıb). Məsələn,  Qomus tetri, Rkasiteli və s. (cəmi 76 sort). 

3. Convar orientalis subconvar. caspica Negr. (Bura daxil olan sortların 
yarpaqlarının alt səthi çılpaq (tüksüz) olub, onlar  yabanı üzüm yarımnövündən  
(V.vinifera subsp. sylvestris Gmel.) seçilmiş, həmçinin Convar. pontica 
subconvar. Georgica Negr. provar. tomentosae Trests. və Convar. pontica 
subconvar. Georgica Negr. provar. araneosae Trests.-ə daxil olan sortların mədəni 
surətdə becərilməsi ilə yaranmışdır). Məsələn, Qorula, Çinuri, Tavkveri və s. (cəmi 
53 sort). 

N.V.Tsertsvadze (1987) yazır ki, öz-özünü tozlayan toxmacarların təhlili gös-
tərmişdir ki, onların çiçək tipi, yarpaqlarının alt səthinin tüklülük dərəcəsi, ayanın 
yarılma dərəcəsi, salxım və gilənin forması, gilənin qara rəngi kimi əlamətləri 
heteroziqot, gilənin ağ rəngi isə homoziqotdur. Müəyyən edilmişdir ki, cavan 
zoğun və yarpağın zəif və orta dərəcədə tüklənməsi, funksional dişi çiçək tipi, 
ayanın bütün növ yarılma dərəcələri, salxımların silindrik-konusvari, konusvari və 
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silindrik formaları, gilələrin oval və girdə forması, gilənin ağ rəngi kimi əlamətlər 
gizli, ressesivdir. Funksional dişi çiçək tipinə malik sortlarla ikicinsli sortların 
çarpazlaşdırılması zamanı yarpaqların keçəvari tüklənməsi və gilənin qara rəngi 
dominant əlamətlər kimi özünü büruzə verir. 

N.V.Tsertsvadze (1987) təsnif etmə zamanı istifadə olunan əsas əlamətlərdən 
biri olan yarpağın alt səthinin tüklülük dərəcəsini əsas götürərək Gürcüstanın yerli 
sortlarını 3 təsnifat qrupunda cəmləşdirmişdir. Müəllif müəyyən etmişdir ki, 
Gürcüstan sortlarının əksəriyyəti (55,7%) yarpaqlarının alt tərəfi sıx keçəvari 
tükcüklü sortlar qrupu təşkil edir. Sortların 26,1%-i yarpağın alt səthi torvari 
tükcüklə örtülü olan qrupa, 18,2%-i isə alt  səhti çılpaq (tükcüksüz) olan qrupa 
daxildir. Tədqiqatçı təsnif etdiyi qruplar arasındakı qarşılıqlı əlaqələri, oxşarlıq və 
fərqləri, onların filogenetik inkişafını öyrənərkən bir-birinə daha çox yaxın olan və 
əksinə, bir-birindən uzaq olan qrupları ayırmışdır. Aydınlaşdırılmışdır ki, 
yarpaqları keçəvari tüklənməyə malik olan sortlar qrupu yarpaqları torvari 
tüklənməyə malik sortlar qrupuna yaxındır və ya aralıq xüsusiyyətlərə malikdir ki, 
bu da onların dominant genlərin konsentirasiyası olan formalaşma ocağından 
divergensiya nəticəsində meydana gəlmə fərziyyəsini təsdiq edir. N.V.Tsertsvadze 
(1987) alt səthi çılpaq yarpaqlı sortların filogenetik baxımdan nisbətən gec əmələ 
gəldiyi fikrini irəli sürür. Müəllif nəzəri olaraq, onların genezisində keçəvari və 
torvari tüklənməyə malik yerli mədəni üzüm sortlarının iştirak etdiyini fərz edir. 
Şərqi Gürcüstanın çılpaq yarpaqlara malik üzüm sortları convar orientalis 
subconvar caspica Negr. ekoloji-coğrafi qrupunun arealının kənar, qərb hissəsini 
tutaraq sıx tüklənməyə malik yarpaqları və ilkin dominant əlamətlər kompleksi 
olan convar pontica subconvar georgica Negr. qrupu ilə sıx əlaqədə olduğu mey-
dana çıxır. Şərqi Gürcüstan variantının ayrı-ayrı tarixi-coğrafi qrupları arasındakı 
sıx əlaləqələr isə, çılpaq yarpaqlara və girdə gilələrə malik sortların ilkin olaraq 
Zaqafqaziyanın mərkəzi və şərq rayonlarında əmələ gəlməsi barədə fikir söyləmə-
yə əsas verir. 

 Krımın aborigen üzüm sortlarının 38%-i convar. pontica Negr., 17%-i 
convar. occidentalis Negr., 45%-i isə convar. orientalis Negr. coğrafi-ekoloji 
qruplarına mənsubdur. Ukraynada Yalta və Aluştanın yabanı üzüm populyasiyala-
rındakı bitkilərin yarpaqlarında 30 əlamət üzrə differensasiya apararaq onların bir 
neçə növmüxtəlifliklərini (var. tipica Negr., var. tipica Bol. Et. Mal. (yarpaq ayası 
yarılmış), var. balcanica Negr., var. balcanica Bol. Et. Mal. (yarpaq ayası yarıl-
mış), var. aberrans Negr.,  var tuarica Bol. Et. Mal., var. tabasaranica Negr., var. 
colhica Ram., var. meridiestaurica Vol. et. Poll.) ayırd etmişdirlər.  

Azərbaycanda da yerli üzüm sortları geniş polimorfizmi ilə xarakterizə olunur. 
Yerli üzüm sortlarının morfoloji, bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin araşdırılması 
zamanı onlar bir neçə qrupda cəmləşdirilmişdir: 

- Gilələri iri, çox iri, uzun və uzunsov formada, ləti sıx, xırtıldayan, ətvari və 
ətvari-şirəli, salxımları seyrək və orta sıxlıqda, iri və çox iri, şaxəli formada, 
yarpaqları iri və çox iri, ayası orta dərəcədə və dərin yarılmış, alt səthi çılpaq üzüm 
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sortları; 
- Gilələri orta və iri ölçülü, girdə və zəif oval formada, ləti şirəli, ətvari şirəli, 

zəif xırtıldayan, salxımları orta ölçülü və iri, orta sıxlıqda, sıx və çox sıx, yarpağın 
alt səthi çılpaq süfrə və süfrə-texniki üzüm sortları; 

- Gilələri girdə, yaxud oval, iri və çox iri ölçülü, salxımları orta və iri ölçülü, 
seyrək və orta sıxlıqda, ləti ətvari, ətvari-şirəli, sıx, zəif xırtıldayan, yarpağın alt 
səthi keçəvari, torvari, yaxud cod tükcüklü, ayası zəif, orta dərəcədə və dərin 
yarılmış süfrə üzüm sortları; 

- Gilələri girdə yaxud, oval, xırda və orta ölçülü, ləti şirəli, salxımları orta 
ölçülü, iri və çox iri, sıx və çox sıx, bəzən orta sıxlıqda, yarpaqlarının alt səthi 
keçəvari, torvari və cod tükcüklü, ayası orta dərəcədə və dərin yarılmış texniki 
üzüm sortları;  

- Gilələri xırda və orta ölçülü, oval, tək-tək hallarda girdə formada, ləti ətvari, 
toxumsuz, sıx, zəif xırtıldayan, salxımları orta, iri və çox iri, orta sıxlıqda, sıx və 
çox sıx, nisbətən tezyetişən, yarpağın alt səhti çılpaq üzüm sortları; 

-Gilələri xırda və orta ölçülü, ləti şirəli, ətvari-şirəli, salxımları xırda və orta 
ölçülü, zoğun bar əmsalı xeyli yüksək, yarpağın alt səthi seyrək, sıx torvari, yaxud 
keçəvari tükcüklü texniki üzüm sortları. 

M.V.Amanovun fikirincə Azərbaycanın Qara dəniz hövzəsi qrupuna daxil 
olan bir sıra sortlar qrupdakı digər sortlardan fərqli olaraq, salxım və gilələri iri və 
çox iridir. Lakn bu sortlar bu qrupun tipik əlaməti olan yarpağın alt səthinin 
keçəvari tükcüklü olması ilə səciyyələnir. M.V.Amanov bu sortları Qara dəniz 
qrupundakı sortlarla digər qrudakı sortların təbii hibridi hesab etmişdir. 

Tədqiqatlar zamanı aydınlaşdırılmışdır ki, Azərbaycanda 50-yə yaxın sort 
Qara dəniz hövzəsi sortları qrupunun əlmətlərini daşıyır. Bunların isə əksəriyyəti 
universal və süfrə istiqamətli üzüm sortlarıdır. Naxçıvanda becərilən üzüm sortla-
rının 94%-i şərq ekoloji-coğrafi (convar orientalis Negr.), 6%-i isə Qara dəniz 
hövzəsi (convar pontica Negr.) üzüm sortları qrupuna mənsubdur. 

Ədəbiyyat mənbələrindən məlumdur ki, bu qrupa daxil olan sortların 
salxımları və gilələri xırda, yaxud orta ölçüdə olub, əsasən texniki istiqamətlidirlər. 
Əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq söyləmək olar ki, bu sortlar Qara dəniz hövzəsi 
qrupunun formalaşma istiqamətinin bir qolu olub,  Azərbaycan bölgəsinə məxsus 
inkişaf yolu keçmiş, bu şəraitə adaptasiya olunmuş bir qrup üzüm sortlarıdır. 

 
Şərqi Asiya növləri 
 
Bu növ özündə üçüncü dövrdən qorunub saxlanılmış 39 növü birləşdirir. Bu 

növlər gilələrinin pis keyfiyyətə malik olub, istifadə olunmaması səbəbilə az 
öyrənilmişdir. Bunlar arasında yalnız əhəmiyyət daşıyan növ V.amurensis Rupr.-
dur. Buzlaşma dövründən sonra bu növ kəskin iqlim, torpağın dərin donması və 
yüksək rütubətlik şəraitində şaxtaya yüksək davamlılıq və rutubətə tələbkarlıq 
xüsusiyyəti qazanmışdır. Bu növə daxil olan bitkilər qısa vegetasiya müddəti və 
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güclü inkişafı ilə xarakterizə olunurlar. Avrasiya materikinin cənub rayonlarında 
bitən digər Şərqi Asiya növləri yuxarıdakı əlamətləri qazanmamışdırlar.  

Bu növ filogenetik inkişaf tarixində uzaq Şərqdə, Amur və Ussuri  çayı 
ətrafında qumsal, rütubətli, qışı şaxtalı şəraitdə iynəyarpaqlı bitkilər, xüsusilə sidr 
ağacları ilə birilikdə, qalın meşələrdə, habelə ağac və kol seyrək olan 
cəngəlliklərdə, Cində, Yaponiyada açıq sahələrdə yayılmışdır. Amur üzümü Ussiri 
üzümü  adı ilə də məlumdur. Bu üzüm yabanı halda yağıntıların miqdarı 700 mm, 
güclü şaxtaların baş verdiyi (-40 və -44°C) Primoriski diyarının meşələrində və 
Saxalin adasında da yayılmışdır. 

Amur üzümü morfoloji əlamətlərinə və bioloji xüsusiyyətlərinə görə Avropa-
Asiya üzüm növündən fərqlənir. Bu bitkilərin lianları çox güclü inkişaf edir, 
uzunluğu 25 m-ə qədər çatır, gövdələri yoğun (diametri 18 sm-ə qədər) olur. Bu 
növün növmüxtəlifliklərinin əksəriyyəti ikievli bitkilərdir. Onlar arasında 
hermafrodit çiçək tipinə malik olan bitkilər də aşkar olunmuşdur.  

Zoğu uzun, güclü, dırmaşan və ya səriləndir. Zoğ yayda yaşıl-qırmızımtıl, 
payızda sarı-qonur və ya qırmızı-qonur rəngli olur. Yarpağı iri tüksüz, 3-5 dilimli, 
ayası tünd-yaşıl rəngli, qabarıq kənarları əyri dişli, yarpaq altındakı damarlar 
qabarıqlı, saplaq tərəfi tünd qırmızı rəngdədir. Yarpaq yanlığı əmələ gəldikdən az 
vaxt keçdikdən sonra tökülür. Bığcığı haçalıdır. Çiçək topası ikinci buğumda 
əmələ gəlir. Salxımda 45-50 gilə olur. Salxımın kütləsi 35-40 qramdır. 

Gilələri xırda, girdə, 4-15 mm uzunluğunda, rəngi qara, üzəri mum təbəqəsi 
ilə örtülü, dadı turş, turşaşirin, içərisində 1-4 ədəd toxum olur. Tənəklərində şirə 
hərəkəti +5°C-də başlayır. Zoğları tez yetişməyə başlayır, yarpaqları tez tökülür. 
Gilələri sentyabr ayının ikinci yarısında yetişir. Gilələrində şirə çıxımı 50%-ə 
qədər olub, 10-13% şəkərlilik, 20 q/l turşuluq toplayır. Gilə tam yetişmiş halda 
yeyilir, ondan mürəbbə, kisel, sirop, şərab hazırlanır. Cecədən isə tartarat turşusu 
istehsal olunur. Axtarışlar nəticəsində Uzaq Şərqdə gilələri şirin, dadlı, yüksək-
keyfiyyətli və bol məhsul verən formalar da tapılmışdır. 

Amur üzümü şaxtaya yüksək davamlılıqları (-40°C) ilə yanaşı, qısa vegetasiya 
müddəti, göbələk xəstəliklərinə, xüsusilə də milduya nisbətən davamlı olmaları 
seçilirlər. Fillokseraya isə davamsızdırlar. Avropa-Asiya sortları onlara calaq 
olunduqda sortların yetişmə dərəcəsi yaxşılaşır, şaxtaya davamlılıqları yüksəlir. 

 Mildiu və fillokseraya davamsızlıqları bu növün çatışmayan cəhətidir. Lakin 
şaxtaya yüksək davamlılıqları onlardan seleksiya işində yeni qiymətli şaxtaya 
davamlı sortların alınmasında istifadə edilir. Bu növdə xromosomların miqdarı 
2n=38 ədəddir. Odur ki, bu növ xromosom sayı 2n=38 olan növ və sortlarla cinsi 
hibridləşdirilməsi müsbət nəticə verir və bura daxil olan formalar vacib təsərrüfat 
əhəmiyyətli bitkilərdir.  

V.amirensis növü uzun müddət homogen növ hesab edilmişdir. Lakin bu növ 
polimorfdur. 

İ.V.Miçurin, M.İ.Tixonov və baş. bu növü müxtəlif üzüm sortları ilə 
hibridləşdirmək yolu ilə şaxtaya, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, məhsuldar, 
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gilələri yüksəkkeyfiyyətli sortlar (Rus Konkordu, Şimal qarası, Tayqa üzümü, 
Metalliçeskiy, Arktik, Sibir məhsuldarı, Buytur və s.) yaratmışdılar.  Son dövrdə 
V.amurensis növü ilə V.vinifera və V.labrusca növlərinə mənsub sortlarla 
çarpazlaşdırılması işlərinə üstünlük verilərək, bu işlər davam etdirilir. 

Y.İ.Potapenko adna Ümumrusiya ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun 
seleksiyaçıları uzaq hibridləşdirmə yolu ilə Tezyetişən bənövşəyi, Şimal Sape-
ravisi, Vıdvijenes və s. kimi yüksəkkeyfiyyətli şaxtayadavamlı sortlar yaratmışlar. 

 V.E.Tairov adına Ukrayna ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunda Avropa-
Amur və Avropa-Amerika hibridlərinin təkrar hibridləşdirilməsi nəticəsində 
E.N.Dokuçayev şaxtaya və milduya davamlı Qızılı davamlı, Vınoslivıy, Şabskiy  
və s. sortlarını əldə etmişdir. 

Moldova ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunda N.İ.Quzun tərəfindən 
Merlo sortu ilə Amur üzümünün hibridləşdirilməsi nəticəsində Neqru de Yaloven 
sortunu yaratmışdır.  

Son illərdə tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, V.amurensis Rupr. növü 
çox polimorfdur. 1981-ci ildə İ.M.Martınov bu növün 3 ekotipini təsnif etmişdir: 

- Şimal ekotipi (Xabarovsk en dairəsində yayılmış); 
- Cənub ekotipi (Vladivostok en dairəsində yayılmış; 
- Çin ekotipi (əsasən mənşəcə Çinin cənub rayonlarına məxsus). 
Şimal və Çin ekotipləri öz aralarında bir-birindən fərqlənirlər. Bu ekotiplər 

arasında çin ekotipi seleksiya baxımından daha çox maraq doğurur. V.amurensis 
Rupr. növünün bu ekotipi şaxtaya yüksəkdavamlılığı, kifayət qədər yüksək məh-
suldarlığı, iri salxım və gilələri, güclü boyatmaları ilə seçilirlər. Bu ekotip çərçivə-
sində yaradılan hibridlər qiymətli təsərrüfat xüsusiyyətləri ilə səciyyələnirlər.  Cə-
nub ekotipi aralıq vəziyyətdə yer tutur. 

Lakin tumurcuq və zoğların yüksək şaxtaya davamlılıq xüsusiyyəti amur üzü-
münün bütün ekotiplərinin xarakterik əlamətləridir. Amur üzümünün ekotipləri  
milduya qarşı davamlılığa münasibətdə heterogendirlər. V.amurensis növü qiy-
mətli bioloji əlamət olan şaxtaya davamlılığın donoru kimi üzümün seleksiyasında 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Amerika növləri 
 
Bu qrupa 28 növ daxildir ki, onlardan 18-i yaxşı öyrənilmişdir. Onlardan isə 

yalnız bir neçəsi praktiki əhəmiyyətə malik olub, seleksiya işlərində istifadə üçün 
əkilib-becərilir. Təbbi şəraitdə yayılmış amerika növləri güclü inkişaf edən bitkilər 
olub, əksər nümayəndələri Şimali Amerikanın şərq hissəsindəki meşələrdə və çay 
kənarlarında yayılmışdır. Bütün növləri ikievli bitkilər olub ayrıcinslidirlər. Bir 
bitki yalnız erkək çiçək tipinə, digərləri isə yalnız funksional dişi çiçək tipinə 
malik olur. Amerika növlərinin nümayəndələri öz aralarında asan çarpazlaşır və 
çoxlu sayda təbii növlərarası hibridləri formalaşır. Salxımları xırda və seyrəkdir. 
Gilələri xırda, əsasən qara rəngdə olub və xüsusi dada (çiyələk dadı) malikdirlər. 
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Bir sıra növlərinin meyvələri yeməli olsada, keyfiyyətləri çox yüksək deyil. 
Yayılma və yetişmə yerindən asılı olaraq amerika növləri təkamül prosesində 
müxtəlif bioloji xüsusiyyətlər qazanmışlar. Amerikanın şimal bölgələrində bitən 
növlər, bir qədər cənub və cənub-şərq ərazilərdə yayılanlardan şaxtaya davamlılıq-
larına görə seçilirlər. Cənub və cənub-şərq bölgələrdə yetişən növlər isə quraqlığa, 
fillokseraya kifayət qədər davamlılıqları ilə seçilir. 

Kanada və ABŞ-ın şimal rayonlarında soyuq iqlimdə və filloksera kifayət 
qədər gec meydana çıxan ərazilərdə biləvasitə qumlu və qumlu-çınqıllı torpaqlarda  
bitən amerika növləri, xüsusildə də V.labrusca L. və V.lincecumii Buckl. və o 
cümlədən, bəzi növlər fillokseraya davamlılıq qazanmamışdırlar.  

Amerika növləri mədəni şəraitdə Amerikanın kəşfindən sonra becərilməyə 
başlamışdır. Həmçinin XVII əsrdə Amerika qitəsində yüksəkkeyfiyyətli Avropa-
Asiya üzüm sortlarının becərilməsinə cəhd edilsə də bunlar uğursuz alınmışdır. 
Amerika torpaqlarının yüksək miqdarda karbonatlı olması, göbələk xəstəlikləri, 
xüsusilə də güclü inkişaf edən fillokseranın təsirindən Avropa-Asiya üzüm sortları 
məhv olmuşdur. 

Lakin Şimali Amerikanın meşələrində bilavasitə təbii çarpazlaşma nəticəsində 
kifayət qədər yüksək dad keyfiyyətinə malik, gilələri iri, ağ və çəhrayı rəngli, iki-
cinsli çiçək tipinə malik olan hibridləri yaranmışdır. Amerika növlərinin Avropa-
Asiya növü ilə təbbii hibridləri müqayisədə fillokseraya və göbələk xəstəliklərinə 
qarşı davamlılıqları ilə seçilmişlər. Meşədə bitən belə təbii hibridlərin ən yax-
şılarının seçilib mədəni şəkildə becərilməsi nəticəsində təzə halda istifadə və emal 
üçün yararlı olan nümunələr meydana gəlmiş və bunlar "amerikanın bilavasitə 
törədici hibridləri" adı ilə məlumdurlar. Onlardan ən geniş yayılanları ameri-
kanın İzabella, Konkord, Katavba, Lidiya, Noa  sortlarıdır. Hal-hazırda bu üzüm 
sortları ABŞ-ın şərq ştatlarında geniş, Avropanın bəzi üzümçülük bölgələrində az 
miqdarda əkilib-becərilir.  

Amerika növləri Avropada, xüsusilə də Fransa, İtaliya və digər ölkələrin 
üzümlüklərində filloksera yayıldıqdan və Avropa-Asiya üzüm sortlarından ibarət 
üzüm bağlarının kütləvi məhv olduqdan sonra daha da populyarlaşdılar. 

Amerika növlərinin üzərində aparılan çoxillik tədqiqatlar nəticəsində onlar 
arasından fillokseraya və göbələk xəstəliklərinə qarşı davamlı nümayəndələri seç-
məyə imkan vermişdir. 

Bunlardan V.vulpina L. (V.riparia Michx.), V.rupestris Scheele., V.berlandieri 
Planch. növləri daha çox praktiki əhəmiyyətə malik olduğundan onlar daha çox 
miqdarda  Avropaya, xüsusilə də Fransaya aparılmışdır. Bu növlərin gilələri 
yeyilməli olmasada, onlar calaqaltı kimi istifadə olummasına cəhdlər edilmişdir. 
Lakin bu növlər Avropa qitəsinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğunsuzluq göstərdilər. 
Onların Avropa-Asiya sortları ilə calağı zamanı calaqlar zəif affinet xüsusiyyəti, 
zəif boyatması, barsızlığı və xlorozla sirayətlənmələri ilə nəticələndi. Lakin 
uzunmüddətli seleksiya tədqiqatları aparılaraq amerika növlərinin seçilməsi, onla-
rın öz aralarında və Avropa-Asiya üzüm sortları ilə çarpazlaşdırılmasından əldə 
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olunan hibridlərin Avropa şəraitində becərilməsi nəticəsində, buranın müxtəlif 
torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olan, fillokseraya davamlı onlarla çalaqaltı sortlar 
yaradılmışdır. 

Fillokseraya davamlı calaqaltıların yaradılması və seçilməsi tədqiqatları ilə 
yanaşı alimlər amerika növlərinin Avropa-Asiya sortları ilə hibridləşdirilməsi nəti-
cəsində Avrasiya üzümünə məxsus yüksək məhsuldarlıq və keyfiyyət əlamətlərini 
və amerika növlərinə xas fillokseraya davamlılıq xüsusiyyətini özündə daşıyan 
sortların yaradılması məqsədilə növlərarası hibridləşmələr də həyata keçirmişlər. 

Belə hibridlər "bilavasitə törədici hibridlər" adlandırılır. Bunlara Kuderk 
4401, Zeybel 1, Zeybel 14, Zeybel 1000, Bako 1, Kastel 120, Terras 20 və baş. 
misal göstərmək olar. 

Bu hibridlər Avropa ölkələrinin və Rusiyanın üzümlüklərində kifayət qədər 
geniş yayılsada onların xüsusiyyətlərindəki fillokseraya davavamlılıqlarındakı və 
gilələrinin keyfiyyətindəki çatışmazlıqlar sonradan onların fillokseraya qarşı 
davamlı amerika calaqaltıları ilə calaq olunmuş yüksəkkeyfiyyətli və məhsuldar 
Avropa-Asiya  üzümləri ilə əvəz olunmasına gətirib çıxardı. 

Amerika növləri arasında kifayət qədər geniş yayılanları, hərtərəfli tədqiq 
olunanları və təcrübi əhəmiyyəti ilə seçilənləri V. labrusca L., V.vulpina L. 
(V.riparia Michx.), V.rupestris Scheele.,V.berlandieri Planch., V.lincecumii 
Buckly, V.cordifolia Michx. növləridir. 

Vitis labrusca L. növü yabanı halda Kanadanın cənub hissəsində çay kənarları 
boyu başlayaraq  ABŞ-ın Florida ştatına qədər düzənlik nəmlik ərazilərdə və 
qumlu torpaqlarda yayılmışdır. Növünün lianları 30-40 m uzanan, gövdəsinin 
diametri 20-25 sm, zoğu qonur rəngli və ya tünd-şabalıdı, tükcüklü, bığcığı qısa, 2-
3 haçalıdır. Yarpaqları iri, enli, yumurtaşəkilli yaxud dəyirmi formalı, kənarları 
bütöv, çox da aydın hiss olunmayan kəsiklə 3-5 dilimə bölünür. Gilələri orta 
ölçülü və ya iri, şarşəkilli, tünd-bənövşəyi, qara yaxud çəhrayı rəngli, muskat dadı 
verir. Giləsi 2-4 toxumlu olub, toxumunun dimdiyi çox qısadır.  

Əsas xarakterik əlaməti zoğun əsasından 2-3-cü buğumdan sonra başlayan və 
bütün buğumlarda ardıcıl əmələ gələn bığcıqların olmasıdır. Şaxtaya davamlılıqları 
xeyli yüksəkdir (-30°C-yə qədər). Xəstəliklərə qarşı davamlılıqları orta dərəcədir, 
lakin Avropa-Asiya sortlarından olduqca yüksəkdir.  Bu növün V.vinifera növü ilə 
təbii hibridlərinin seçilməsi və mədəniləşdirilməsi nəticəsində İzabella, Konkord, 
Katavba, Lidiya, Tezyetişən Mur və s. kimi qiymətli sortları alınmışdır. V.labrusca 
L. növü seleksiyada həm şaxtaya, həm də fillokseraya davamlı üzüm sortlarının 
yaradılmasında istifadə edilir. 

A.A.Qrossheymə görə, Şimali Amerika növləri qrupuna aid edilən  V.labrusca 
L. (İzabella üzümü) cırlaşmış şəkildə Talış meşələrinin Lənkəran-Astara 
bölgəsində daha geniş yayılmışdır və bu bölgənin relikt bitkilərindəndir. 

Sort V.labrusca L. və V.vinifera L. növlərinin təbii hibridi olan İzabella sortu 
dünyanın bir sıra daha çox yağıntılar düşən üzümçülük bölgələrində geniş yayıl-
mışdır. Izabella sortunun Şimali Amerikanın Dorçester meşələrində tapıldığı və 
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1816-cı ildən mədəni hala keçirildiyi ehtimal edilir. Sort xeyli müddətdən sonra 
Cənubi Amerikaya, Afrikaya, Asiyaya və Avstraliyaya yayılmışdır. İzabella sortu 
Avropaya yayılan ilk Amerika mənşəli sortlardan biridir. Sortun əlverişsiz iqlim 
şəraitinə, xəstəlik və ziyanvericilərə davamlılığı, yüksək məhsuldarlığı Avropa 
üzümçülərinin diqqətini cəlb etdi və tezliklə geniş yayıldı. Sort Rusiyaya XIX 
əsrin 50-ci illərində Fransadan gətirilmiş, oradan isə Gürcüstana, daha sonra isə 
Azərbaycana introduksiya olunmuşdur. Rusiyada Krasnodar, Krım və Dağıstan 
ərazilərində, Gürcüstanda isə daha çox Abxaziya və Acariyada əkilib becərilir. 
Gürcüstanda sortdan həm təzə halda, həm də ki, şərab istehalında istifadə edilir. 
Burada Mqaloblişvili və Dzvelşavi sortları ilə İzabella sortunun qarışığından 
“Salxino” markalı desert şərabı istehsal olunur. 

Vaxtılə Azərbaycanda İzabella sortunun becərildiyi sahələr 300 hektardan çox 
ərazini əhatə edirdi ki, bunun da 200 hektara yaxını Lənkəran rayonunda və 
Qarabağ ərazisində yerləşirdi. Azərbaycanın bəzi rayonlarında “Ayı üzümü” adı 
ilə məşhurdur. Bu sort respublikamızın sort standartlarına daxil edilmişdir. 

V.vulpina L. (V.riparia Michx.) – Sahil üzümü. Bu üzün növü Şimali 
Amerikanın şərq hissəsində- Kanadanın şimal rayonlarından ABŞ-ın cənub ştat-
larına (Texas, Kolorodo və s.) qədər yayılmışdır. Bu növün nümayəndələri Missipi 
və Missuri çaylarının sahillərində yüksək humuslu yüngül qumsal və az miqdarda 
əhəngli (10-15%) gilli-qumsal torpaqlarda bitir. Yüksək miqdarda karbonatlı və 
əhəngli torpaqlarda bitən növün nümayəndələrində xloroz xəstəliyinin inkişafı 
müşahidə edilir. Bu növ yüksək şaxtaya davamlılıqları (-30°C-yə qədər) ilə 
səciyyələnirlər. Bunlar göbələk xəstəlikləri ilə sirayətlənmirlər və fillokseranın kök 
formasına davamlıdırlar. Növün tənəkləri cubuqla yaxşı çoxalır və yüksək 
kökatma qabiliyyətinə malikdir. V.vulpina L. və V.labrusca L. növlərinin 
hibridləşməsindən çoxlu təsərrüfat əhəmiyyətli hibridlər alınmışdır.  V.vulpina L. 
növündən seleksiyada fillokseraya davamlı calaqaltı sortların alınmasında istifadə 
edilir. Seleksiya nəticəsində bu növə məhsub olan təcrübi əhəmiyyətli Riparia 
Qluar de Monpele (Riparia Qluar), Riparia Qran, Qlabr sortları və Solonis x 
Riparia 1616 və s. hibridləri alınmışdır. 

V.rupestris Scheele. növü. Bu növ ABŞ-ın mərkəzi və cənub ştatlarında geniş 
yayılmışdır. Əksəriyyəti çox da hündür olmayan güclü şaxələnən kol bitkiləridir. 
İşıqlı, günəşli, isti və açıq sahələrdə çınqıllı, quru və yüngül, karbonatın miqdarı 
18-20%-dən yuxarı olmayan torpaqlarda normal bitir. Xəstəliklərə, fillokseraya, 
şaxtaya, quraqlığa davamlıdırlar. İstiyə tələbkar bitkilərdilər. Bu növ yeni təsərrü-
fat əhəmiyyətli hibridlərin və fillokseraya davamlı sortların alınmasında geniş isti-
fadə edilir.  

Bu növün kolu sərilən, ətrafa şaxələnən, bığcıqsız və ya bığcıqları tez tökülən, 
yarpaqları xırda, geniş, ürəkvari, böyrəkvari, ayası  zəif yarılmış, üzəri hamar, 
kənarları dişcikli, ucu sivri, rəngi tünd-yaşıldır. Bu növün nümayəndələri iikievli, 
əksər hallarda funksional dişi çiçəkli bitkilərdir. Salxımları orta irilikdə, uzunluğu 
8-10 sm, gilələri xırda, qara rəngli, üzəri mumlu, içərisində 2-4 ədəd toxum olur. 



 
 

33

Xromosomların miqdarı 2n=38-dir. Bu növə mənsub olan Rupestris dyu Lo sortu 
və Riparia x Rupestris 101-14, Riparia x Rupestris 3309, Murverd x Rupestris 
1202, Aramon x Rupestris Qanzen № 1 hibridləri  qiymətli fillokseraya davamlı 
calaqaltılardır. 

V.berlandieri Planch. növü (Dağ üzümü, Qış üzümü). Bu növün nümayən-
dələri ABŞ-da Texas ştatının mərkəzi və cənub  və Meksikanın şimal ərazilərində 
yayılmışdır. Kolları çox da böyük olmayan lianlardır. Fillokseraya və xəstəliklərə 
ən davamlı növdür. Avropaya 1887-ci ildən sonra gətirilmişdir. 22-28°C şaxtaya, 
40-45°C temperatura davam gətirir. Əhəngli torpaqlarda normal bitir, lakin 
torpaqda ənəng həddindən artıq çox olduqda davamsızlıq göstərirlər. Digər 
Amerika növlərindən fərqli olaraq torpaqda əhəng qarışığının miqdarı 65%-ə qədər 
olduqda, V.vinifera növü ilə hibridləri isə 40-45% əhəngli torpaqlarda davamlılıq 
göstərirlər. Şaxtaya davamlılığı digər növlərə nisbətən aşağıdır. Bu növdən 
seleksiyada yüksək əhəngli torpaqlara davamlılıqları ilə səciyyələnən fillokseraya 
davamlı calaqaltı sortların alınmasında istifadə edilir. 

V.berlandieri x V.riparia Kober 5BB, V.berlandieri x V.riparia 420A, 
V.berlandieri x V.riparia Teleki 8B, V.berlandieri x V. riparia CO4, Kreçunel 2, 
Şasla x Berlandieri 41B, V.berlandieri x V. Riparia Rixter 99 və s. yüksəkkeyfiy-
yətli geniş yayılmış fillokseraya davamlı çalaqaltı formalardır.  

V.berlandieri növünün tənəkləri dırmaşan lian olub, zoğu boz-qəhvəyi rəngli, 
zərif tükcüklü, qalın diafraqmalı, buğumaraları qısa, yarpağı eninə oval, ürəkvari, 
3 ədəd dar dilimli, tünd-yaşıl rəngli, xırda tükcüklərlə örtülü, yarpaqyanlığı kiçik, 
ayanın kənarları dişcikli, bığcığı 2-3 haçalı, uzundur. Ikievli bitkilərdir. Çiçəkləri 
funksional dişi və erkək tiplidir. Salxımı iri, giləsi xırda, üzəri mum təbəqəsi ilə 
örtülü, qara, şirəli, xoşa gələn dadlı, ağız büzüşdürücüdür. Gilə tam yetişdikdə şi-
rəsi şirindadlı olur. Toxumu az, xırda, oval və ya girdədir. Xromosomlarının sayı 
2n=38-dir. 

V.lincecumii Buckly növü. Bu növ istiliyə çox tələbkar bitki olub, Mərkəzi və 
şərqi Texasda, Luizanada, çay kənarlarında, adətən palıd meşəliklərində, isti və 
quraq iqlim şəraitində yayılmışdır. Göbələk xəstəliklərinə davamlılıqları orta, 
fillokseraya davamlılığı yüksəkdir. Bu növə mənsub olan bitkilər əhəngli torpaq-
larda zəif inkişaf edir. V.lincecumii, V.rupestris və V.vinifera növlərinin öz arala-
rında çarpazlaşdırılmasından təsərrüfat əhəmiyyətli bir sıra hibrid formaları 
(Zeybel 1, Zeybel 20, Zeybel 1000, Zeybel 4986 və s.) alınmışdır. Sortlarının əksə-
riyyətinin gilələri iri və yeyilməlidir. 

V.cordifolia Mİchx. növü. Güclü boyatan, yaxşı inkişaf edən, yoğun 
gövdələrə malik lian bitkilərdir (gövdələrinin diametri 80 sm-ə qədər çatır). Güclü 
polimorf növdür. ABŞ-da, Pensilvaniya ştatının şimalından Florida ştatının şima-
lına qədər, Kazansın qərbində, Okloxomanın şərqindən Texasın mərkəzinə kimi 
Missuri cayının hövzəsində yayılmışdır. Tənəkləri gilli əhəngli-cınqıllı torpaqlarda 
yaxşı bitdiyi halda, əhəngli və quru torpaqlarda zəif inkişaf edir. Torpaqdakı 
əhəngin miqdarına (10-12%-ə qədər) həssasdırlar. Xəstəliklərə, fillokseraya və 
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quraqlığa davamlıdırlar. Digər amerika növləri ilə asan çarpazlaşır. Fillokseraya 
davamlı calaqaltıların alınması baxımından təcrübi əhəmiyyətlidir. Bu növün 
xüsusilə V.rupestris növü ilə çarpazlaşdırılmasından alınan fillokseraya davamlı 
calaqaltı sortu ((Riparia x Cordifolia) x Rupestris 106-8) kifayət qədər geniş 
yayılmışdır. 
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ÜZÜM BİTKİSİNİN POPULYASİYA QURULUŞU VƏ POLİMORFİZMİ 
 
Üzüm bitkisi mədəni surətdə becərilməyə başlandığı zaman ilk sortlar primitiv 

və yabanı üzümə oxşar idi. Onlar həmcins populyasiya olmaqla, ümumi xassələrlə 
xarakterizə olunurdular. Ən qədim üzüm sortlarından bəziləri-toxumların səpilmə-
si və toxmacarların seçilib vegetativ surətdə artırılması nəticəsində alınmış, özlə-
rinə məxsus xassələri qoruyub saxlamış sort-populyasiyalardır. Hal-hazırda həmin 
qədim sortlar variasiyaların və çoxsaylı populyasiyaların cəmidir. Misal olaraq 
şərq qrupunun texniki istiqamətli üzüm sortlarını, Qara dəniz hövzəsi sortlarından 
bəzilərini və Qərbi Avropa sortlarını göstərmək olar. 

Becərmə prosesində süni və təbii hibridləşmə zamanı baş verən kombinasiya 
dəyişkənliyi nəticəsində sortların polimorfizmi get-gedə artırdı. Buna ən çox şərait 
yaradan-daha yaxşı əlamətlərə malik formaların süni və təbii seçilməsi idi. 

Üzüm çarpaz tozlanan bitki olduğu üçün ana fərdə heteroziqotluq xasdır. 
Toxum səpini ilə alınan üzüm nəsli, əlamətlərin parçalanmasına görə ana bitkidən 
fərqlənir. Əlamətlərin yenidən birləşməsi mutasiyalar baş verməmək şərtilə, yalnız 
vegetativ artım zamanı mümkündür. 

Müəyyən bir sort almaq üçün adətən bir ana bitkinin təbii və ya süni 
tozlanması nəticəsində alınmış toxumlar səpilir daha yaxşı xassələrə malik 
toxmacarlar seçilib vegetativ surətdə artırılırdı. Nəticədə sort-klon əldə edilirdi. 
Mədəni sortların əksəriyyəti sort-klondur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, eyni sortun toxumlarından alınmış üzüm sortları 
kombinasiya dəyişkənliyi səbəbindən bir çox xassələrinə görə fərqlənsələr də, bir-
birinə yaxındırlar. Bu cür sortlara sort-tip deyilir. 

Lakin üzüm bitkisinin müxtəlif irsiyyətli toxumları və hüceyrələri (bunlara 
ximer deyilir) olduğu üçün o, bəzən müxtəlif xassəli zoğlar əmələ gətirir. Vaxt 
keçdikcə eyni sortun tənəklərinin vegetativ artımı və təkamülü prosesində ve-
getativ nəsil arasında tumurcuq və nöqtəvi mutasiyalar nəticəsində tamamilə başqa 
cür müsbət və ya mənfi xassəli formalar yaranır. Bu dəyişikliklər vegetativ artım 
zamanı nəsildə möhkəmlənir, beləliklə də sort-klonlar klonların sort qarışığına 
çevrilir. Köhnə sortların əksəriyyəti klonların sort qarışığıdır. Onlar qiymətli 
klonların seçilməsi və sortun yaxşılaşdırılması üçün əsasdır. Bu yolla muskatlar və 
kişmişlər arasında yeni sortlar (Çəhrayı muskat, Çəhrayı kişmiş və s.) seçilmişdir. 
Rislinq sortu bir neçə illik təkamül dövründə klonların sort qarışığına çevrilmişdir. 
Buna görə də bu sortun tənəkləri arasında yüksək və az məhsuldar tənəklərə rast 
gəlinir. Rislinq sortunun yüksək məhsuldar və əla keyfiyyətli tənəklərinin seçil-
məsi istiqamətində böyük işlər aparılmışdır. 

Qara Pino sortunun daha yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə malik, başqa 



 
 

36

əlamətlərinə görə isə ana oxşar formaları (Qara Pino məhsuldar və b.) seçilib 
vegetativ surətdə artırılmışdır. Mutasiya nəticəsində əlamətləri dəyişilmiş zoğların 
artırılması yolu ilə alınmış sortlar adətən bir və ya bir neçə əlamətlərinə görə bir-
birindən fərqlənirlər. Belə sortlar  sortqrupunda  cəmləşirlər. 

Təkamül prosesində bəzi üzüm sortlarında N.İ.Vavilovun homoloji sıralar 
qanununa uyğun irsi dəyişikliklər baş vermişdir. Bu zaman müxtəlif sortlar bəzi 
orqanlarının eyni (oxşar) əlamətlərə malik olmaları ilə səciyyələnirlər. Bunlara 
misal cəfəri yarpağına oxşar yarpaqları olan Ağ şasla və Ağ kokur sortlarını və 
(qara, çəhrayı, ağ, qırmızı rəngdə gilələrlə müşahıdə olunan) Muskat kişmişi, Pino, 
Hame, Şasla qrupuna aid sortları da göstərmək olar. Göründüyü kimi, üzüm sort-
ları çox mürəkkəb və müxtəlif yollarla formalaşmışdır. Əksər üzüm sortları forma-
laşdıqları ərazilərdə dar arealı əhatə edərək istehsalatda tətbiqi geniş olmamış, zəif 
tədqiq olunmuşlar. Bəzi sortlar isə hətta öz vətənindən kənarda da geniş yayılaraq, 
dünyada şöhrət qazanmış, hərtərəfli tədqiq olunmuşdur. Belə sortlara Bayanşirə, 
Rkasiteli, Rislinq, Şasla, Təbrizini və s. aid etmək olar.  

Ximer- irsi cəhətdən müxtəlif olan hüceyrələrdən və ya toxumlardan ibarət 
orqanizmlər və yaxud onun ayrı-ayrı hissələridir. 

Polimorfizm- eyni növdən olan orqanizmlərin quruluşca müxtəlif formalarda 
mövcud olmasıdır. 

Heteroziqotluq- tərkibcə müxtəlif hüceyrələrə (ziqotlara) malik olma xüsusiy-
yətidir. 

Üzümün biotipi- sortpopulyasiya və klon arasında aralıq xarakteri daşıyan 
taksonomik vahid olub, bir və yaxud bir neçə əlamətlər üzrə genetik eyniliklərlə, 
oxşarlıqlarla xarakterizə olunan fərdlərin cəmidir. 

Üzümün təbii hibridi- təsadüfi çarpazlaşma və yaxud spontan mutasiyalar 
nəticəsində əmələ gələn heteroziqot orqanizmlərdir. 

Üzümün süni hibridi- seleksiya prosesi zamanı təyin edilmiş tapşırıqdan asılı 
olaraq seçilmiş valideyn cütlərinin məqsədyönlü çarpazlaşdırılması yolu ilə 
alınmış orqanizmdir. 

Üzümün kompleks hibridi- çoxsayda sortun, hibridin, növün iştirakı ilə yara-
dılan üzüm orqanizmdir. 

Üzümün sadə hibridi- qədim tarixə və mənşəyə malik olan iki sortun çarpaz-
laşdırılmasından alınan orqanizmdir. 

Üzümün mürəkkəb hibridi- ikidən çox valideyn formalarının-növün, sortun, 
formanın iştirakının, yaxud valideyn formalarının biri ilə hibrid nəslin təkrar, 
əksinə çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış üzüm orqanizmdir. 

Üzümün klon seleksiyası üzümdə sponton mutasiya nəticəsində əmələ gələn 
tumurcuq dəyişkənliklərinin, ximer (irsi cəhətdən müxtəlif olan hüceyrələrdən və 
ya toxumalardan ibarət orqanizmlər və yaxud onun ayrı-ayrı hissələri) və uzun-
müddətli modifikasiyaların fərdi seçilməsi üsuludur. 

Üzümün kütləvi seleksiyası əkilib-becərilən üzüm sortlarının əlamət və key-
fiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə sağlam və məhsuldar bitkilərin seçilməsi 



 
 

37

əsasında aparılan seleksiya tədbiridir. 
Şərti aborigen üzüm- qədim zamanlardan əhali tərəfindən müəyyən bir əraziyə 

gətirilmiş yerli üzüm. 
Aborigen üzüm- müəyyən bir ərazidə əkilib-becərilən, yabanı növlərdən yaxud 

onların formalarından törəmiş bitkilərdir. 
Üzümün yabanı bitən forması- mədəniləşdirilmiş və yabanı formaların təbii 

hibridləşməsi prosesi zamanı əmələ gələn üzüm formasıdır. 
Yabanılaşmış (cırlaşmış) üzüm forması- təbii halda bitən, xalq seleksiyası yolu 

ilə alınmış mədəni üzümdür. 
Genotip- oxşar genetik sturuktura malik orqanizmlər qrupu, yaxud orqanizmin 

müxtəlif ətraf mühit şəraitinə reaksiya norması ilə müəyyən olunan irsi 
xüsusiyyətlərinin cəmidir. 

Fenotip- ətraf mühit şəraitinin və genotipin qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən olunan 
orqanizmin anatomik, fizioloji, biokimyəvi, morfoloji və digər xüsusiyyət və əla-
mətlərinin kompleksidir (məcmusudur). 

Üzüm variasiyası- hər hansı bir genotipin çoxaldılması zamanı əmələ gələn və 
populyasiyanın digər fərdlərindən modifikasiya və ya genetik fərqləri olan üzüm 
fərdinin genotipik dəyişməsidir. 

Üzüm sortu- istehsalatda məhsul əldə etmək məqsədilə əkilib-becərilən, eyni 
mənşəyə malik, bir sıra əlamət və xüsusiyyətləri üzrə oxşar olan üzüm bitkisinin 
fenotipik qrupudur. 

Klon sortlar- vegetativ çoxalan bitkilərdə fərdi klon seçmə yolu ilə alınan 
genotiplərə deyilir. 

Oxşar irsiyyətə malik olan, bir-biri ilə qohum olan və tarixən eyni ərazidə 
yaşayan orqanizmlər qrupuna populyasiya deyilir. 

Eyni irsiyyətə malik olan morfoloji, bioloji və təsərrüfat əlamətlərinə görə bir-
birinə oxşar bir qrup bitkilərə biotip deyilir. Bir sorta daxil olan biotiplər əsasən 
bioloji xüsusiyyətləri (vegetasiya müddətləri, davamlılıq, boyatma və s. xüsusiy-
yətləri), bəzən də morfoloji əlamətlərinə (salxımın ölçüsü, salxımda gilənin sayı, 
gilənin ölçüsü və s.) görə fərqlənirlər. 

Yerli sortlar adətən böyük populyasiyalardır. Yerli sortlar bir neçə 
növmüxtəlifliyindən və biotipdən ibarət ola bilər. 

Üzümün seleksiyası üsullarının əsasında, təbii tozlanma və çarpazlaşdırma 
yolu ilə alınmış toxumların səpilməsi durduğundan demək olar ki, bütün sortlar 
əksər əlamət və xüsusiyyətlərinə görə heteroziqotdurlar. Bu onunla izah olunur ki, 
üzümün mədəni yetişdirilən formaları öz-özünə, yaxud çarpaz və ya fakultativ öz-
özünə tozlanan bitkilərdir. 
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ÜZÜMÇÜLÜKDƏ SORTÖYRƏNMƏ VƏ AMPELOQRAFİK 
TƏDQİQATLARIN, DÜNYADAKI ÜZÜM KOLLEKSİYALARININ 

YARANMA TARİXİ, FƏALİYYƏTİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 
 
 
Bioloji müxtəlifliyin önəmli tərkib hissəsi olan bitki genetik ehtiyatları, o 

cümlədən üzüm genofondu, təkcə bu günün tələbatlarının ödənilməsi üçün qiy-
mətli material deyil, həmçinin bir sıra növ, sort və formalar gələcəkdə seleksiya, 
biotexnologiya və gen mühəndisliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
genlərin daşıyıcıları ola bilərlər. Ona görə də hal-hazırda bitkilərin genetik 
ehtiyatlarını və biomüxtəlifliyini öyrənən beynəlxalq təşkilatlar, hazırkı aqro-
biomüxtəlifliyi təşkil edən bitkilərin yaranma, formalaşma mərkəzlərində, onların 
yabanı əcdadlarının öyrənilməsinə və qorunmasına (in-situ və ex-situ şəraitində), 
qiymətli genotiplərin geniş istehsalata və biotexnologiya tədqiqatlarına cəlb 
olunmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Hazırda bütün dünyada özünün müxtəlifliyinə 
və ehtiyatlarının zənginliyinə görə fərqlənən, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsa-
lının əsasını təşkil edən mədəni bitkilərin genetik ehtiyatları, o cümlədən onların 
yabanı əcdadları ciddi təhlükə qarşısında olmaqla, itib yox olmaq təhlükəsi ilə 
üzləşmişdir. 

Qeyd edək ki, bitki genetik ehtiyatlarının etibarlı qorunması və səmərəli 
istifadəsi hər bir ölkədə milli problem olub, bu məsələlərin reallaşdırılması yalnız 
milli proqramların həyata keçirilməsi əsasında mümkündür. Bu problemin qlobal 
xarakterli olması son illərdə Respublikamızda bioloji müxtəlifliyin qorunmasına 
və davamlı istifadəsinə dair ciddi Dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsinə səbəb 
olmuşdur. Belə ki, bioloji müxtəlifliyin qorunması sahəsində beynəlxalq əmək-
daşlığı genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası 2000-ci ildə BMT-nin 
“Bioloji müxtəliflik haqqında” Konvensiyasına qoşulmuşdur. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 24 mart tarixli, 1368 saylı sərəncamı ilə təs-
diq edilmiş “Azərbaycan respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və da-
vamlı istifadəsinə dair Milli strategiya və fəaliyyət planı” ölkəmizdə yoxsulluğun 
aradan qaldırılması, ekoloji tarazlığın tənzimlənməsi, ölkədə olan bioloji müxtəlif-
liyin qorunması və davamlı istifadəsi sahəsində səmərəli və təxirəsalınmaz təd-
birlərin həyata keçirilməsi və konkret nəticələrin əldə edilməsinə yönəlmiş, 
vaxtında imzalanmış tarixi bir sənəddir. 

O cümlədən “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”ındakı “Biomüxtəlifliyin 
qorunması, saxlanması və istifadəsi, milli genetik bankın zənginləşdirilməsi”, 
“Xarici mühitin əlverişsiz amillərinə, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı, 
yeni yüksəkməhsuldar bitki sortlarının və heyvan cinslərinin yaradılması” və s. 
tədbirlər respublika elmi ictimayyəti qarşısında kənd təsərrüfatı üçün qiymətli bitki 
genetik ehtiyatlarının qorunması, toplanılması, səmərəli istifadəsi, zənginləşdiril-
məsi və yeni qiymətli nümunələrin yaradılması kimi ciddi vəzifələr qoyur. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 dekabr 2011-ci il tarixdə təsdiq et-
diyi “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu vaxtında qəbul olunmuş tarixi bir 
sənəd olmaqla, ölkəmizin milli sərvəti olan bitki genofondunun qorunmasında 
hüququ bazanın yaranmasına təkan verəcək, bu sahədə çalışan mütəxəssislərə sti-
mul yaradacaqdır. Hesab edirəm ki, bu qanun xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli mədəni 
bitkilərin, o cümlədən onların yabanı əcdadlarının genetik ehtiyatlarının mü-
hafizəsi və səmərəli istifadəsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət siya-
səytini və strategiyasını formalaşdıracaq və onların uğurla həyata keçirilməsini, 
müvafiq təşkilatların bu sahədəki işlərinin koordinasiyasını və sürətlənməsini 
uğurla təmin edəcəkdir. 

Respublikamızın biomüxtəlifliyində qədimliyi, zənginliyi, müxtəlifliyi və xalq 
təsərrüfatı əhəmiyyəti ilə seçilən bitkilərdən biri üzümdür. Azərbaycan üzüm 
bitkisinin ən qədim vətənlərindən biri olub, qiymətli yerli üzüm sortları və yabanı 
üzüm formaları ilə zəngindir. Son araşdırma və tədqiqatlardan məlum olur ki, 
Azərbaycan ərazisində 600-ə qədər aborigen və introduksiya olunmuş üzüm sortu 
əkilib-becərilmişdir ki, bunun da təxminən 400-nü yerli üzüm sortları təşkil edir. 
Lakin çox təəssüf ki, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da bitki genetik 
ehtiyatlarının, o cümlədən üzüm genofondunun məhv olmasına, genetik 
eroziyasına yönəlmiş mənfi amillərin təsirindən onlarla qiymətli yerli, seleksiya və 
introduksiya olunmuş üzüm sortları artıq itirilmiş, bir qismi isə itmək, məhv olmaq 
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. Son araşdırma və tədqiqatlara görə, respublikada 
əkilib-becərilən 75-ə qədər sort artıq itirilmiş, 80-ə yaxın sort isə itmək təhlükəsi 
qarşısındadır. Digər tərəfdən isə bədxah qonşularımız olan ermənilərin məkirli 
hərəkətləri nəticəsində respublikamızın bir çox qiymətli üzüm sortlarının adları 
dəyişdirilərək mənimsənilir və yanlış adlar altında nəşr etdirilərək, erməni sortları 
kimi qələmə verilir. 

Artıq, üzümün rəngarəngliyi, zənginliyi ilə seçilən, bu bitkinin ən qədim və 
əsas yaranma ocaqlarından olan vətənimiz üçün Milli Ampeloqrafik Kolleksiya 
bağının yaradılması milli və tarixi bir məsələdir. Ona görə də respublikada 
mövcud olan kolleksiyalar yenidən müasir tələblər səviyyəsində qurulmalı, daimi 
zənginləşdirilməli, maddi-texniki bazaları yaxşılaşdırılmalı və onlar Milli Kollek-
siyalara çevrilməlidir. Ampeloqrafik kolleksiya bağlarının müsir tələblər səviy-
yəsində qurulması və davamlı mühafizəsi milli sərvətimiz olan aborigen üzüm 
genofondunu etibarlı şəkildə qorunmasını və səmərəli istifadəsini təmin edəcək, 
üzümçülüyün inkişafına əhəmiyyətli tövhələr bəxş edəcəkdir. Gələcəkdə 
respublikamızın müxtəlif təbii-iqtisadi bölgələrində də zonal kolleksiya bağlarının 
salınması aktual məsələdir. Bu kolleksiyalarda əsasən qiymətli yerli və intro-
duksiya olunmuş üzüm sortları ilə yanaşı, yeni yaradılan seleksiya sortlarının 
toplanması və qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir. Bu məsələlərinin həlli respub-
likanın müxtəlif bölgələrinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun, müasir bazar rəqabəti 
ilə uzlaşan qiymətli üzüm sortlarının toplanmasına, müəyyən edilməsinə, yeniləri-
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nin yaradılmasına və gələcəkdə onlardan əkin materialı tədarük edib yeni fermer 
bağlarında geniş becərilməsinə təkan verəcəkdir. Göründüyü kimi, bu məsələlər 
ölkəmiz üçün təxirəsalınmaz tarixi bir hadisədir. Odur ki, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”na əlavə olaraq Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 2.1.4 bəndində “Azərbaycan respublikası üzrə 
ənənəvi üzüm bitkisi genofondunun toplanması, uçotu, öyrənilməsi, qorunub 
saxlanılması və səmərəli istifadəsi məqsədi ilə müasir kolleksiya bağının yara-
dılması” tədbirlərinin həyata keçirilməsi və “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyat-
larının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununun “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının Milli kolleksiyaları” (11-ci 
maddə) madəsində xalq təssərüfatı əhəmiyyətli, qiymətli və nadir bitkilərin 
qorunub saxlanılması məqsədilə kolleksiyaların yaradılması vacib məsələ kimi 
qarşıya qoyulmuşdur. Yeni qəbul olunmuş “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda digər mühüm 
məsələlərlə yanaşı, üzümün genetik ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, 
yeni qiymətli sortların yaradılması məsələləri xüsusilə öz əksini tapmışdır. 

Məlumdur ki, xalqımızın iqtisadi həyatında üzümçülük və şərabçılığın rolu 
əvəzsizdir. Üzümçülük xalqımızın əkinçilik mədəniyyətinin ən qədim və  zəngin 
abidələrindən biridir. Ölkəmizdə üzümçülüyün qədimliyini sübut edən zəngin, 
ampeloqrafik, paleontoloji, arxeoloji, linqivistik, tarixi məlumatlar vardır. Belə ki, 
üzüm bitkisinin qazıntı halında tapılan yarpağının qalıqları və toxumları sübut edir 
ki, üzüm 55 milyon il bundan qabaq, bizim planetin geoloji tarixinin üçüncü 
dövründə meydana gəlmişdir. Buna əyani sübut olaraq Azərbaycanın Naxçıvan 
bölgəsindən  tapılan yabanı üzümün daşlaşmış qalıqlarını ən dəyərli tapıntı kimi 
göstərmək olar. Təxminən 500 min il tarixə təsadüf edən yabanı üzüm yarpağının 
daşlaşmış qalıqları Araz çayının ətrafında yuxarı pliosen qatında Naxçıvan ərazi-
sindən tapılmışdır. Bozdağın qərb hissəsində (Göy-göl rayonunda) geoloji tədqiqat 
apararkən 1-2 milyon il bundan qabaq əmələ gəlmiş Abşeron adlanan çöküntülərdə 
yabanı üzümün yarpaqlarının daş üzərindəki izlərindən ibarət zəngin tapıntılar 
aşkar olunmuşdur. 1962-ci ildə Ağstafa yaxınlığında eramızdan əvvəl V-IV 
minilliyə aid Şomutəpə abidəsində arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan ən azı 7000 
illik tarixi olan mədəni üzüm toxumları ölkəmizdə üzümçülüyün tarixinin qədimli-
yinin əyani sübutudur. 

Müxtəlif dövrlərdə yaşamış dünyanın məhşur tarixçi, səyyah, coğrafiyaşünas 
və alimlərinin əsərlərində, qeydlərində, xatirələrində də Azərbaycanın üzümçülüyü 
və şərabçılığı haqqında dəyərli fikirlər vardır. Dünyanın məhşur səyyah, coğrafiya-
şünas və alimləri Heredotun (e.ə. V əsr), Plininin (e.ə. 23-79-cu il), Strabonun (e.ə. 
I əsr-eramızın II-III əsri, 330-400-cü illər), Əbü Düləfilin (X əsr), Afanasi Niki-
tinin (XI əsr), Məsud ibn Nəmdarın (XII əsr), Yexstafinin (XII əsr), Həmdullah 
Qəzvinin (XIII əsr), Mikluxo-Maklayın (XIII əsr), Rəşid əd-dinin Əbdürəşid Qa-
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mivinin (XIII əsr), Marko Polonun (XIII-XIV əsr), Adam Oleraninin (XVII əsr), 
Evliya Çələbinin (XVII əsr), Korneli de Bruinin (XVII-XVIII əsr), İ.İ.Şopenin 
(XIX əsr), Fridrix Marşal fon Biberşteynin (XVIII-XIX  əsr) və başqalarının əsər, 
xatirə və qeydlərində üzümün ən qədim vətənlərindən birinin Azərbaycan olduğu 
barədə fikirlər vardır. 

Bunlarla yanaşı  Azərbaycan xalqı üzümçülük və şərabçılıqla bağlı qədim, 
zəngin əkinçilik və istehsalçılıq mədəniyyətinə malikdir. Xalqımız tarixən  müxtə-
lif məişət və sənaye məhsulları (mürəbbə, riçal, doşab, sirkə, abqora, sucuq, kiş-
miş, mövüc, turşaşirin, şirə, şərbət, şərablar, spirt və s.) əldə etmək,  xalq təsərrü-
fatının müxtəlif sahələrini inkişaf etdirmək və dekorativ (bəzək) məqsədlə üzümü 
geniş əkib-becərmişdirlər. Göründüyü kimi, xalqımız üzümçülük və şərabçılıqla 
kor-koranə deyil, məqsədyönlü şəkildə məşğul olmuş və xalq seleksiyası yolu ilə 
Azərbaycan aqrobiomüxtəlifliyinə müxtəlif istifadə istiqamətləri (süfrə, texniki, 
universal, kişmiş) ilə seçilən yüzlərlə qiymətli aborigen üzüm sortları bəxş 
etmişdilər. Xalqımız yaratdığı və yetişdirdiyi üzüm sortlarını rənginə (Ağ şanı, 
Qara şanı, Ala şanı, Sarıgilə, Qırmızı səabi, Ağ səabi, Qara üzüm, Qızıl üzüm, Bə-
növşəyi üzüm, Qırmızı üzüm, Qırmızı çiləyi, Göy gəzəndayı, Qara sərmə, Çil 
üzüm, Qara, ağ, qırmızı və çəhrayı kişmişlər və s), keyfiyyətinə, dadına, ətrinə 
(Gülabi, Kişmişi, Şəkəri, Təmbeyi, Şirəyi, Kərimqəndi, Qara qənd üzümü və s.), 
salxım və giləsinin görkəminə, böyüklüyünə (Quşürəyi, Bababeli, Misqalı, Tülkü-
quyruğu, Dəvəgözü, Tulagözü, Keçiməməsi, İnəkəmcəyi, Gəlinbarmağı, 
Xatınbarmağı, Gözəl üzüm, İri salxım, Sıxsalxım və s.), yetişgənliyinə (Ağa 
görməz, Novrast, Kal üzüm və s.), gilə qabığının qalınlığına və lətinin bərkliyinə 
(Xart-xart, Daş üzüm, Qalınqabıq, Nazikqabıq, Su üzümü, Daş kişmiş, Daş 
mərəndi və s.), toxumun, gilənin iriliyinə və salxımın görkəminə (Sapdadurmaz, 
Haçabaş, Bəndi, Misqalı, Təbərzə və s), müalicəvi əhəmiyyəti və məişətdə istifa-
dəsinə (Şəfeyi, Sirkeyi, Şərabı, Qara urza, Kişmiş, Mövücü, Çərəz, Şəkərbura və 
s), geniş yayılma və yetişdirilmə yerinə (Təbrizi, Beyləqani, Bayanşirə, Mədrəsə, 
Şirvanşahı, Ordubadi, Şaxtaxtı, Şabranı, Dərbəndi, Tatlı, Fatmayi, Xalac üzümü, 
Salyan üzümü, Aldərə (ağ və qara), Xəzəri və s.) görə adlandırmışdır. Bi sıra 
sortlar isə onları yetişdirən, yaxud yaradıcısının adları ilə (Xəlili, Əsgəri, Hüseyni, 
Səkinə xanım, Cəlali, Muxtarı, Sərdari, Hacı Abbas, Əziz, Nadirqulu, Əliməm-
məd, Şıxverdi, Talibi, Yaqubi, Zeynəbi və s.) adlandırılmışdır. 

Təbidir ki, üzümçülüyün inkişafının əsasını istehsal vasitəsi olan üzüm sortu 
təşkil edir. Tarixi inkişaf prosesində xalqımız xalq seleksiyası yolu ilə yüzlərlə 
qiymətli yerli üzüm sortları yaradaraq canlı abidəyə çevirmişlər. Bunlardan 
məhsuldarlığı, dadı, keyfiyyəti, rəngi, istifadə istiqaməti ilə bir-birilərindən seçilən 
Təbrizi, Bayanşirə, Mədrəsə, Ağ və Qara şanılar, Ağ Xəlili, Sarıgilə, Şirvanşahı, 
Həməşərə, Xindoqnı, Arna-qrna, Mələyi, Hüseyni, Nəqşəbi, Misqalı, Şamaxı 
mərəndisi, Qara və Ağ Aldərələr, Qırmızı səabi, Ağ şireyi, Rişbaba, Bəndi, 
Zeynəbi sortlarını, kişmişləri və digərlərini göstərə bilərik. Sevindirici haldır ki, 
dünyanın ən məhsuldar, ən keyfiyyətli, salxım və gilələrinin gözəl görkəmi ilə 
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seçilən, o cümlədən qiymətli kişmişi üzüm sortları (Ağ kişmiş, Ağ oval kişmiş, 
Çəhrayı kişmiş, Qırmızı kişmiş, Qara kişmiş, Mərməri kişmiş və s.) ölkəmizdə 
bitir. Bu sortlar nəinki vətənində, hətta dünyanın əksər üzümçülük ölkələrində də 
məşhurdurlar və digər sortlarla yanaşı əkilib-becərilirlər. Xalq seleksiyası sortları 
uzun illər təbiətin əlverişsiz sınaqlarından çıxaraq bu günümüzə qədər gəlib çatmış 
və yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşmışlar. Yerli üzüm sortları üzümçülüyün inkişafında 
da əvəzsiz rola sahib olmuşdur. Belə ki, respublikamızda vaxtilə mövcud olan 
sənaye üzüm bağlarının 60% qədərini yerli üzüm sortlarının becərildiyi sahələr 
təşkil edirdi. Bununla yanaşı yerli üzüm sortlarını xalqımız həmişə öz həyətyanı 
təsərrüfatlarında becərərək bütün dövrlərdə qoruyub saxlamışlar. 

Keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyinin alkoqolizm və sərxoşluğa qarşı mübarizə 
tədbirləri haqqında qəbul etdiyi qərar əslində üzümçülüyə qarşı  mübarizəyə 
çevrilmişdir. Bu qərəzli qərardan sonra Azərbaycanda 130 min hektardan çox 
məhsuldar üzüm bağı məhv edilmiş, uzun illər boyu böyük zəhmət hesabına yara-
dılan infrastruktur dağıdılmışdır. Bu öz növbəsində üzüm bağlarında yetişdirilən 
qiymətli yerli və introduksiya olunmuş üzüm sortlarının məhv olmasına səbəb 
oldu, sortların əksəriyyəti itirildi, bir çoxu isə itmə təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. 
Üzümçülüyə diqqətin azalması nəticəsində respublikamızda üzüm sort və for-
malarının qorunub saxlanıldığı yeganə məkanlar- Azərbaycan ET Üzümçülük və 
Şərabçılıq İnstititunun Gəncə Təcrübə Stansiyası və Abşerondakı kolleksiya 
bağları demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətə düşdü. Qeyd edək ki, sonradan 
Abşeron (Mehdiabad qəsəbəsində) kolleksiya bağı tamamilə məhv oldu, oradakı 
sortlar isə demək olar ki tamamilə dağıldı. Sevindirici hal budur ki, yerli əhali bu 
üzüm sortlarının dəyərini bildiyindən kolleksiya dağılarkən qiymətli üzüm 
sortlarının bir çoxunu öz həyətyanı sahələrinə əkmişdilər.  

Məlumdur ki, son illərdə respublikamızda bitki genetik ehtiyatlarının qorun-
ması, davamlı istifadəsi ilə yanaşı üzümçülüyün inkişafına da xüsusi diqqət yetiri-
lir. Araşdırmalarımızdan məlum olmuşdur ki, son illərdə respublikamızda salınan 
üzümlüklərdə yalnız xarici sortlardan istifadə edilir. Yerli üzüm sortlarından ibarət 
geniş üzüm bağları olduqca məhduddur. Yerli sortlardan ibarət üzüm bağları yal-
nız fərdi və kiçik üzümçülük təsərrüfatlarında mövcuddur. Bunun əsas səbəblə-
rindən biri yerli üzüm sortlarını bütünlüklə tam əhatə edən müasir kolleksiya bağ-
larının və yerli üzüm sortlarından ting istehsal edən müasir tinglik təsərrüfatlarının 
olmamasıdır. Üzümçülük fermer təsərrüfatı yaradan sahibkarların yerli üzüm sort-
larına böyük marağı olsa da sənaye miqyaslı bağların salınması üçün yerli üzüm 
sortlarının tinglərini əldə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu isə yerli üzüm sortlarının 
genofondunun məhvinə yönəlmiş ən təhlükəli amillərdən biridir. Gətirilmə sort-
ların sınaqdan keçirilmədən kor-koranə fermer üzümüçülük və şəxsi təsərrüfatlar-
da əkilməsi, üzüm sortlarının biologiyası becərildiyi bölgənin torpaq-iqlim şəraiti-
nə və şablon şəklində tətbiq olunan aqrotexnikaya uyğun gəlmədiyinə və düzgün 
seçilmədiyinə görə əksər hallarda qoyulmuş xərc bəzən özünü doğrultmur, təsər-
rüfatın rentabelliyi tamamilə aşağı düşür. Üzümün sort tərkibinin müxtəlifliyi və 
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onun biologiyasının xüsusiyyətləri, hər hansı bir aqroiqlim zonası şəraitində becə-
rilmək üçün yararlı sortların seçilməsində xüsusi yanaşma tələb edir. 

 Buna görə də respublikamızda yayılmış yerli üzüm sortları təxirə salınmadan 
aşkar olunaraq, toplanılmalı, müasir tələblərə cavab verən genofond bağı yaradıl-
malı, yerli sortlardan ibarət ting istehsal edən tinglik təsərrüfatları fəaliyyətə başla-
malıdır. 

Üzümün biomüxtəlifliyinin qorunub saxlanmasının və davamlı istifadəsinin 
etibarlı təminatı yalnız ampeloqrafik kolleksiya bağlarıdır. 

Ampeloqrafiyanın əsasını təşkil edən üzüm sortlarının təsvirinə qədim zaman-
lardan - yunan və roma alimləri Teofrast (b.e.ə 375-297-ci illər), Verqiliy (b.e.ə 
70-19-cu illər), Kolumella (b.e. I əsri), Pliniy (b.e. 23-79-cu illəri) və digərlərinin 
əsərlərində rast gəlinsədə, “ampeloqrafiya“ termini ilk dəfə olaraq Filipp Yakob 
Saks tərəfindən işlədilmişdir. Onun “Ampeloqrafiya” kapital əsəri 1661-ci ildə 
Leyptsiq şəhərində latın dilində nəşr edilmişdir. Buna görə bu tarix dünyada 
ampeloqrafiyanın yarandığı gün sayılır. Dünyada üzüm sortlarının toplanılması, 
qorunması, istifadəsi, qiymətləndirilməsi, təsviri və adlandırılması sahəsində uzun 
müddət xaos müşahidə edilirdi. Hələ o dövrdə üzüm sortlarının bir yerdə toplana-
raq becərilməsinə və orada təsvirlərinin həyata keçirilməsinə cəhdlər edilsədə, yal-
nız 1780-ci ildə Fransanın Marsel şəhərində rahib Roze ampeloqrafik kolleksiya 
bağının salınmasını təklif etmiş və onun planını işləyib hazırlamışdır. Roze kollek-
siya üzüm bağının salınmasına nail ola bilməsə də, onun ideyası bu sahənin inkişa-
fına böyük təkan verdi. Dünyada ilk kolleksiya isə 1795-ci ildə Lüksenburqda 
salındı və 1852-ci ildə buradakı sortnümunələr 2050-yə (hər sortdan 2 tənək ol-
maqla) çatdırıldı. Bu kolleksiyanın əsasında Odar 1841-ci ildə “Universal ampe-
loqrafiya” kitabını hazırlayıb nəşr etdirdi. Dünyanın ən böyük kolleksiyalarından 
biri olan “Maqaraç” Üzüm və Şərab İnstitutunun ampeloqrafik  kolleksiya bağları-
nın əsası isə 1824-cü ildə qoyulmuşdur. Artıq 190 ildən çoxdur ki, bu kolleksiya 
bağı fəaliyyət göstərir. Müasir ampeloqrafiyanın elmi əsasları isə 1806-cı ildə Si-
mon de Roxas Klementenin “Andaluziyada becərilən üzüm sortlarının öyrənilməsi 
təcrübəsi” əsərində qoyulmuşdur. Rusiyada ampeloqrafiya üzrə ilk əsər 1802-ci 
ildə akademik Ballas tərəfindən 16 ən geniş yayılmış üzüm sortunun təsvirini əhatə 
edən “Astraxan quberniyasındakı üzüm bağlarının təsviri” əsəridir. Rusiyada ilk 
kolleksiyanın yaradılması akademik Ballasa məxsusdur. O, 1804-cü ildə Sudaks 
Şərabçılıq Peşə Məktəbinin ərazisində ilk kiçik üzüm kolleksiyasını salmışdır. 
XIX əsrin axırlarına qədər üzüm sortlarının təsvirinə dair müxtəlif əsərlər və kata-
loqlar yaradılsa da, bu sahədəki işlərin sistemliliyinin və səmərəliliyinin yüksəldil-
məsi məqsədilə 1873-cü ildə “Beynəlxalq ampeloqrafik komissiya” təşkil edildi və 
bu komissiya üzüm sortlarının təsvir edilməsi üçün vahid sistem yaratmaq təklif 
etdi. Dünyada bu vaxta qədər mövcud olan kolleksiyalarda aparılan tədqiqatlar nə-
ticəsində “Ampeloqrafiya” adı altında çoxlu sayda məqalələr, monoqrafiyalar, 
kataloqlar və kollektiv əsərlər meydana gəldi. Bunlardan ən fundamentalı 1901-
1910-cu illərdə Fransada P.Viala və V.Vermorelya tərəfindən nəşr etdirilən 
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“Universal  ampeloqrafiya” kitabıdır. Bu əsər 7 cilddən ibarətdir. Bu çoxcildli əsə-
rin I cildinə ümumi hissə, II-VI cildlərinə 500 sortun təsviri, VII cildinə isə 25 
mindən çox sortun adı və sinonimləri və biblioqrafiya daxildir. Həmin dövrdə 
ampeloqrafiya elminin inkişafını özündə əks etdirən əsərlərdən biri də 1904-1910-
cu illərdə akademik S.İ.Korjinski tərəfindən nəşr etdirilmiş “Krımın ampeloq-
rafiyası” monoqrafiyasıdır. Bu əsərin üstün cəhətlərindən biri sortların təsviri ilə 
yanaşı onların fotoşəkillərinin də verilməsidir. 

Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının üzümün genetik ehtiyatlarının in-
ventarizasiyası  əsasında dünyanın ən böyük kolleksiyaları müəyyən edilmişdir. 
Bunlara Fransanın Üzümçülük üzrə Təcrübə Stansiyasının (Marsel, 6781 sortnü-
munə), ABŞ-ın Florida ştatının Aqrar Universitetinin (5952 sortnümunə), Hindis-
tan Aqrar İnstitutunun (Banqalor, 3900 sortnümunə), “Maqaraç” Üzüm və Şərab 
İnstitutunun (Krım, 3220 sortnümunə), Kanadada Üzümçülük Təcrübə Stansiya-
sının (Ontario, 2401 sortnümunə), İspaniya Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun 
(Frontera, 2246 sortnümunə), ABŞ-ın Kaliforniya Universitetinin (Devis, 2245 
sortnümunə), Almaniyanın üzümün seleksiyası üzrə İnstitutunun (Qaylvaylerxof, 
2235 sortnünunə), İspaniyanın Üzümçülük və Şərabçılıq üzrə Departamentinin 
(Madrid, 1926 sortnümunə), İtaliyanın Üzümçülük İnstitutunun (Konelyano, 1621 
sortnümunə), Bolqarıstanın Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun (Pleven, 1565 
sortnümunə) kolleksiya üzüm bağları daxildir. Bununla yanaşı Hindistanın Yeni 
Dehli (1518 sortnümunə), İsveçrənin  Jeneva (1325 sortnümunə), İtaliyanın Mişel 
(1041 sortnümunə) və Macarıstanın Peçe (1013 sortnümunə) şəhərlərində də iri 
kolleksiya bağları fəaliyyət göstərir. Qonşu Rusiyanın ampeloqrafik kolleksiya 
bağlarında (Krım Təcrübə Stansiyası, Anapa ZÜŞTS və Kuban DAU-nun təcrübə 
sahəsinin genofond bağları) isə son illərdə introduksiya olunmuş 3068 sort, klon 
və forma toplanaraq əkilib-becərilir. Məlumdur ki, kolleksiyaların zənginləşdiril-
məsi dünyada mövcud olan kolleksiyalarla əlaqələrin yaradılması və sortların 
introduksiyası vasitəsilə mümkündür. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, üzüm cinsinə 
(Vitis L.) son illərdə 41648 sort və formanın daxil olduğu aydınlaşdırılmışdır. 
Onlardan isə 14208-i sinonim hesab edilir. Ampeloqraflar 16 mindən çox üzüm 
genotipini identifikasiya etmişdirlər ki, onların da əksəriyyəti Avropa və Asiyada 
yetişdirilir. Bura daxil olan genotiplərin sayı ildən-ilə yabanı üzüm formalarının 
mədəniləşdirilməsi və genetik seleksiyanın obyektlərinin qeydə alınması 
nəticəsində artır. Göründüyü kimi, ampeloqrafik kolleksiya bağları xalqların milli 
sərvəti hesab edilir və cəmiyyətin iqtisadi inkişafının əvəzedilməz hissəsidir. Heç 
də qədim üzümçülük diyarı olan, həmçinin üzümçülük inkişaf etmiş ölkələrin 
hamısında üzüm genofondunun qorunması bərabər səviyyədə deyil. Üzüm geno-
fondu kolleksiyalarda nisbətən yaxşı qorunan ölkələr Almaniya (79,2%), Türkiyə 
(77,9%), İspaniya (64,8%), Macarıstandır (60,5%). Bütün dünya üzrə fransa 
mənşəli sort və formalar çoxluq (3143 sortnümunə) təşkil etsə də, onlardan yalnız 
44,9%-i Fransadakı kolleksiyalarda qorunaraq becərilir. Amerika mənşəli 1709 
sortnümunədən vətəni ABŞ-da yalnız 28,7%-i əkilib-becərilir. “The genetic 
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resources of Vitis” kataloqunun analizi göstərir ki, dünya miqyasında üzüm geno-
fondunun qorunması heç qənaətbəxş səviyyədə deyil. Araşdırmalardan məlum olur 
ki, kataloqda qeydə alınan 15400 üzüm genotiplərinin yalnız 6 mindən bir qədər 
çoxu kolleksiyalarda əkilib-becərilir. Göründüyü kimi, 56%-ə qədər üzüm sortnü-
munələri təminatlı, etibarlı qorunmadan məhrumdurlar. Qeyd edək ki, Sovetlər 
İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanan Moldova, Ukrayna (Maqaraç 
ETÜŞİ-nin kolleksiyası istisna olmaqla), Özbəkistan, Türkmənistan və digər res-
publikalarda vaxtilə mövcud olan üzüm kolleksiyaları tamamilə yararsız vəziyyətə 
düşdü, oradakı üzüm sort və formalar xeyli azaldı, yaxud da itirildi. Çox təəssüf ki, 
bu tendensiya bəzi ölkələrdə hələ də davam etməkdədir. Bu təhlükəni görən 
Rusiyada artıq milli kolleksiyanın yaradılması və buradakı genotiplərin 5 minə 
çatdırılması barədə həyacan siqnalı çalınmışdır. 

Əsrlər boyunca təbii xalq seleksiyası yolu ilə Azərbaycanda külli miqdarda 
üzüm sortları və hibrid formaları yaradılmışdır ki, bunların da öyrənilməsi, təsər-
rüfat baxımdan qiymətləndirilməsi, botaniki cəhətdən təsvir edilməsi və qruplar 
üzrə təsnif edilməsi tələb olunurdu. 

Azərbaycanda üzümün sort müxtəlifliyinin öyrənilməsi ilə F.Kolenati (1840), 
Q.Q.Danilbəyov (1895), A.A.Kələntər (1895), M.K.Ballas (1897) və başqaları 
məşğul olmuşlar.  

V.A.Radziyevskinin məlumatlarına görə, keçmiş Naxçıvan qəzasında 33, 
Yelizavetpol (Gəncə) qəzasında 18, Şuşa və Cəbrayıl qəzalarında isə 21 üzüm 
sortu var idi. Bu, əsasən yerli üzüm sortları idi. Üzümçü alimlərin Azərbaycanın 
yerli üzüm çeşidinin öyrənilməsinə maraqları ildən-ilə artsa da, bu yönümdə işlər 
qeyri-müntəzəm şəkildə aparılırdı. 

Almaniyanın feodal hakimlərindən biri olan Qolştiniya hersoqu III Fridrixin 
(1616-1659) Səfəvi sarayına göndərdiyi elçilər heyətinin tərkibində 1636-1638-ci 
illərdə Azərbaycana gəlmiş Adam Oleari yurdumuzu başdan-başa gəzmişdir. 
Adam Oleari ilk dəfə 1647-ci ildə nəşr olunmuş məhşur «Moskva dövlətinə, 
Moskva dövlətindən İrana və oradan geriyə səyahətin təsviri» adlı səyahətnamə-
sində yurdumuz barədə bir çox maraqlı məlumatlarla yanaşı Azərbaycanın bitki 
aləminə də geniş yer vermiş, burada yetişdirilən üzüm sortlarından ətraflı söhbət 
açmışdır. Səyyah yazmışdır ki, Səfəvilər dövlətində «çoxlu üzüm sortu var». Ən 
yaxşı üzüm sortlarına isə Şirazda, Təbrizdə, Tarumda, Ordubadda, Şamaxıda, 
Astarada rast gəldiyini qeyd edir. Adam Oleari Təbrizi, Xalac üzüm sortlarını çox 
yüksək qiymətləndirir və Almaniyada belə sortların olmadığını söyləyir. Səyyah 
Şirvanda, xüsusən Şamaxıda bir çox qiymətli üzüm sortlarına rast gəlmişdir. Adam 
Oleari Azərbaycan ərazisində üzümçülüyün tarixinin də qədim olduğunu qeyd edir 
və burada dünyada rast gəlinməyən yaşlı üzüm tənəklərinin olduğunu söyləyir. 
Onu Astarada «Adam yoğunluğunda olan üzüm tənəkləri» heyrətə gətirmişdir. 

XVII əsrdə səyyah E.Çələbi öz "Səyahət gündəliyi"ndə Şamaxını təsvir edərək 
qeyd etmişdir ki, burada 7, Qarabağ və Cənubi Azərbaycanda 10 üzüm sortu 
yetişdirilmişdir. 
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Q.Q. Danilbəyov (1897) yazır ki, "Abşeronda üzümçülük çox qədim tarixə 
malik olub, burada yerli əhali qədim, zəngin üzümçülük mədəniyyətinə malikdir-
lər. Bu ərazidə üzümlüklər əsasən dəmyə şəraitində əkilirdi. Belə bir şəraitdə əhali 
üzüm sortlarına budama zamanı, 20-25 göz yükü verir, zoğları 3-4 gözə kəsirdilər. 
Burada bağbanlar yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə edmək məqsədilə üzümün ca-
laq edilməsindən geniş istifadə etmişdirlər. Abşeron ərazisində üzümçülük və 
üzüm yetişdirmə ilə məşğul olan əhali üzüm sortlarından müxtəlif çeşidli, dadlı-
ləzzətli məişət məhsulları hazırlayırdılar. Əhalinin Abşeron kəndlərində üzümdən 
şərab, doşab, rıçal, mövüc, kişmiş kimi qiymətli məhsulların hazırladıqları məlum-
dur".  

A.A.Kələntər (1895) də eyni zamanda qeyd edir ki, Azərbaycanda Abşeron ən 
qədim üzümçülük diyarlarından biridir. O, qeydlərində Abşeronda üzümçülyün 
tarixindən, üzümdən istehsal olunan məhsullardan söz açır, burada yetişdirilən 
üzüm sortlarını sadalayaraq, onların qısa səciyyəvi əlamətlərininin təsvirini verir. 
Q.Q.Danilbəyov (1895) isə əsərində Bakı quberniyası ilə yanaşı Quba qəzasının 
üzümçülük və şərabçılıq tasrixini əks etdirir, buranın torpaq-iqlim şəraitindən söz 
açır, burada üzümçülük sahəsinin ən qədim əkinçilik sahəsi olduğunu diqqətə çat-
dırır. Müəllif burada onlarla yerli və gətirilmə üzüm sortlarının becərildiyini qeyd 
edir, onlar qısa səciyyələndirir və becərmə texnologiyasından bəhs edir. 

1896-cı ildə Tiflisdə dərc edilmiş “Qafqazda üzümçülük və şərabçılıq üzrə 
məlumat toplusu” nun V və VI buraxılışları Şamaxı, Göyçay qəzalarına və İrəvan 
quberniyasındakı üzüm sortlarına həsr edilmişdir. Topluda Şamaxı və Göyçay 
qəzalarında (Şiray, Şirvanşahı, Xəzri, Çil üzüm, At üzümü, Biləqani, Mahmud-
davi, Dəvəgözü və s.), o cümlədən İrəvan quberniyasında onlarla qiymətli yerli 
üzüm sortları (Xərci, Əsgəri, Misqalı, Gəzəndayi, Haçabaş, Ağ səabi, Cilal, Or-
dusu, Tülküquyruğu, Qalınqabıq , yaxud Kalikoja, Şırşıra, Şəkərbura, Təbərzə, 
Molla Əhmədi, Şahangir, Əmbəri, Dik xərci, yaxud Qaradamax, Kərimqəndi, 
Öküzgözü, Qırmızı səabi, Yalançı gülabı, Gülabı, Yaqubi, Qara Aldərə, Təmbeyi 
və s.) gilələrinin rənginə görə qruplaşdırılaraq (ağ, çəhrayı və qırmızı giləli üzüm 
sortları) ardıcıl verilir, onların qısa səciyyəvi əlamətləri təsvir edilir. Qeyd edilən 
mənbəyə əsasən söyləmək olar ki, Naxçıvan və İrəvan əraziləri yerli üzüm sortları 
ilə çox zəngin olmuşdur. Sevindirici haldır ki, qeyd edilən topluda Azərbaycanın 
qədim yerli üzüm sortları öz əzəli adları altında təsvir edilmişdilər. 

T.A.Babayevin əsərində çöl-etnoqrafik səfərlər zamanı Cəbrayıl rayonunun 
Bolyand, Horovlu kəndlərində, Füzuli rayonunun Qozluçay, Köndələnçay, Quru-
çay boyunda, qədim becərilmə tarixinə malik çoxlu yerli üzüm sortları mövcud 
olması barədə fikirlərə rast gəlirik. Müəllif yazır ki, yaşlı adamlarla söhbətlərdə və 
buranın əhalisinin bə’zisinin bağında olduqda, çoxlu üzüm sortlarını  aşkara çıxar-
mış və bal dadan, ləzzətli, 18-dən çox yerli üzüm sortunun olduğu xatırlanmışdır. 
Bu üzüm sortları əhali tərəfindən ürəkşəkilli - ağ üzüm, quşürəyi kimi - qara üzüm, 
ağ, gilələri xırda çox şirəli - nənəm üzümü, kürəşəkilli, bərk qabıqlı - nar kolu 
üzümü, ağ, gilələri uzun, iri salxımlı - gavra üzümü, tezdəyən - alagöz üzümü, çox 
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yeməli, kalşirin, uzun müddət tənəyin üzərində qalan xəstəliyə davamlı-gözəl 
üzüm, Xorxoru, Qarağat, Daşqarartı, Şixverdi üzümü adlandırılır. 

Azərbaycanda ampeloqrafik tədqiqatlar professor Sosnovski və Prins tərəfin-
dən başlanılsa da çox təəssüf ki, sona çatdırılmadı  və nəşr etdirilmədi. 1930-cu 
ildə prof. Başincaqianın nəşr etdirdiyi “Azərbaycanın üzümçülük təsərrüfatlarının 
öyrənilməsi üzrə materiallar (Gəncə və Bakı rayonları) adlı əsərində Azərbaycanın 
yerli süfrə və texniki üzüm sortlarının təsviri verilsədə, burada yalnız Gəncə və 
Bakıda yayılmış sortlardan bəhs edilir. 

1930-cu ildə Respublikada ilk dəfə olaraq üzümün sort tərkibinin öyrənilməsi 
ilə yerli üzümçü alimlər – Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun üzümçülük 
kafedrasının mütəxəssisləri məşğul olmağa başladılar. Həmin mütəxəssislərin yerli 
üzüm sortlarının öyrənilməsi və təsvir edilməsi üzrə apardıqları tədqiqatlar çox 
vaxt ekspedisiya xarakterli olmaqla, üzüm bitkisinin inkişaf dövrünün əsas mərhə-
lələrini əhatə etmirdi və bu səbəbdən bir çox nöqsanlara malik idi. Ancaq bu, heç 
də onların Azərbaycanın təbii üzüm ehtiyatlarının öyrənilməsi işindəki rollarını 
azaltmır və üzümçü-ampeloqrafların yeni nəsli onların bu sahədə qazandıqları 
nailiyyətləri yüksək qiymətləndirir. 

1933-cü ildə Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq Təcrübə Stansiyası da Azərbay-
canda təbii üzüm ehtiyatlarının öyrənilməsinə başladı. “Azərbaycan ampeloqra-
fiyası” əsərinin yaradılması ideyası hələ 1938-ci ildə meydana gəlmişdir. Ampe-
loqrafiyanın nəşr etdirilməsinin zərurəti üzümçülüyün inkişaf tempinin sürətlən-
məsindən və üzüm çeşidinin zəngin olmasından irəli gəlirdi. 1938-ci ildə “SSRİ 
ampeloqrafiyası” əsərinin nəşrə hazırlanması ilə əlaqədar Azərbaycanda üzüm 
sortlarının müəyyən proqram üzrə öyrənilməsinə başlanıldı. 1933-1939-cu illər 
ərzində Gəncə ÜŞTS-nın əməkdaşları tərəfindən yüksək məhsuldar, keyfiyyətli 
süfrə və texniki istiqamətli yeni üzüm sortları yaratmaq məqsədilə standart 
sortların sortdaxili və sortarası çarpazlaşdırılması aparılmışdır. 1940-cı ilin sonuda 
50 yerli üzüm sortu təsvir edilmişdir. Böyük Vətən Müharibəsi dövründə 
dayandırılmış hibridləşdirmə işləri 1947-ci ildə yenidən  davam etdirilmişdir. 
1951-1952-ci illərdə Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq Təcrübə Stansiyasında təsər-
rüfat cəhətdən qiymətli, quraqlığa davamlı süfrə və texniki üzüm sortları yaratmaq 
məqsədilə sortarası çarpazlaşdırmalar aparılmışdır. 1954-cü ildə Stansiyada 
şampan istiqamətli üzüm sortlarının yaradılması üçün hibridləşdirmə işləri həyata 
keçirilmişdir. Yaradılmış hibridlərin kompleks şəkildə öyrənilməsi nəticəsində 
onlardan perspektiv formalar seçilmişdir. 

Əvvəlcə yerli sortlar ekspedisiya üsulu ilə öyrənilirdi. Respublikanın ayrı-ayrı 
rayonlarında üzümlüklərin müayinəsi zamanı aşkar edilmiş üzüm sortlarının ampe-
loqrafik təsviri tərtib olunurdu, sortların çubuqları isə kolleksiyalarda əkilmək 
üçün tədarük edilirdi. Müxtəlif rayonlarda aşkar edilmiş üzüm sortları stasionar 
şəraitdə, Gəncə ÜŞTS-nın kolleksiya bağında və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bağ-
çılıq, Üzümçülük və Subtropik Bitkilər İnstitutunun Mərdəkan təcrübə bazasında 
öyrənilirdi. 
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Aparılmış tədqiqat işləri nəticəsində Azərbaycanda 250-dən artıq yerli üzüm 
sortu aşkar olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, aşkar olunmuş üzüm sortlarının 
əksəriyyəti becərmə üçün, eləcə də seleksiyada istifadə üçün olduqca yararlıdır. 

İmkan və vasitələrin məhdudluğu, həmçinin kadr azlığı  səbəbindən elmi 
işlərin başlanğıc dövründə respublikada ixtisaslaşdırılmış tədqiqat aparmaq üçün 
şəraitin olmamasına baxmayaraq, bir qrup elmi işçi Azərbaycanda geniş yayılmış 
yerli və bəzi introduksiya olunmuş üzüm sortlarını öyrənməyə başladı. Buna təkan 
verən başlıca olaraq Gəncə Təcrübə Stansiyasının ərazisində salınmış 100-ə yaxın 
sortdan ibarət kolleksiya üzüm bağı, eləcə də respublikanın rayonları üzrə üzümün 
sort tərkibi barədə toplanmış bəzi məlumatlar olmuşdur. 

Azərbaycanın əsas üzüm sortları üzrə mövcud olan material Gəncə Üzüm-
çülük və Şərabçılıq Təcrübə Stansiyasının elmi işçiləri tərəfindən tamamlanaraq 
mükəmməlləşdirilmişdir. Lakin naməlum səbəblərə görə, bu qiymətli elmi əsər 
işıq üzü görə bilməmişdir. Həmin əsərdə Azərbaycanda becərilən 100-ə qədər yerli 
və introduksiya olunmuş üzüm sortunun təsviri cəmlənmişdir. Əsas sortlar üzrə 
onların yayılma rayonları, becərilmə aqrotexnikası, təsərrüfat-texnoloji qiymətlən-
dirilməsi və digər vacib göstəricələr verilmişdir ki, bunun da təkcə elmi-nəzəri 
deyil, həmçinin böyük təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1946-cı ildən başlayaraq 1984–ci ilə qədər keçmiş 
Sovetlər Birliyində çoxcildli “SSRİ ampeloqrafiyası” kapital əsəri nəşr etdirildi. 
“SSRİ ampeloqrafiyası” əsərində ümumilikdə 3070 sortun, o cümlədən 1445 tex-
niki, 1232 süfrə və 393 universal sortun təsviri verilmişdir. Həmin dövrdə 8 Azər-
baycan üzüm sortunun (Bayanşirə, Təbrizi, Qara lkeni, Mədrəsə, Ağ şanı, Qara 
şanı, Şirvanşahı) geniş təsviri tərtib olunaraq “SSRİ Ampeloqrafiyası”nın II-VI 
cildlərində yerləşdirilmişdir. “SSRİ-nin az yayılmış üzüm sortları” adlı üç cildli 
əsərdə isə 80 üzüm sortunun qısa təsviri verilmişdir.  

Aydındır ki, bu illərdə respublikamız üçün qəbul olunmuş 39 standart üzüm 
sortundan yalnız 8-nin təsviri respublikada üzümçülük və şərabçılıq sahəsinin 
müasir inkişaf tempinin tələbatını ödəyə bilməzdi. Buna görə də respublikanın 
üzümçülük rayonlarında mövcud olan üzümün bütün növmüxtəlifliyini aşkar et-
mək məqsədilə az yayılmış və naməlum yerli sort və klonların öyrənilməsi bu isti-
qamətdəki tədqiqatların növbəti mərhələsi oldu. Respublikada köhnə üzümlüklərin 
tədricən yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq bu, təxirəsalınmaz məsələyə çev-
rildi, çünki rekonstruksiya zamanı bir çox üzüm sortlarının yer üzündən itməsi təh-
lükəsi yarana bilərdi. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, 1945-ci ilə qədər Azərbaycanın xalq seleksiyası sort-
ları üzümçülük ədəbiyyatlarında əsasən ilkin adları ilə düşmüşdür. “SSRİ Ampe-
loqrafiyasında” öz adı altında cəmi 8, “Az yayılmış üzüm sortları” adlı kitabda isə 
öz adı altında yalnız 80 yerli üzüm sortunun təsviri verilmişdir. Qeyd olunan nəşr-
lərdə çox təssüf ki, Azərbaycanın 120-dən çox yerli üzüm sortunun adları məqsədli 
dəyişdirilərək, qonşu dövlət (Ermənistan, İran, Rusiya) və xalqların, xüsusən də 
ermənilərin yerli sortları kimi qələmə verilərək təsvir olunmuşdur. Belə ki, 1953-



 
 

49

1955-ci illərdə dərc olunmuş “SSRİ Ampeloqrafiyasının” II-VI cildlərində  Azər-
baycanın əksər qiymətli, qədim yerli üzüm sortlarının (Xərci, Dik xərci, Haçabaş, 
Qırmızı səabi, Mərməri kişmişi, Asma, Qara mələyi, Çəhrayı kişmişi və s.) adları 
erməni və ermənipərəst üzümçü alimlər tərəfindən qəsdən dəyişdirilərək erməni 
sortları kimi qələmə verilmişdir. M.V.Amanov (2004) apardığı uzunmüddətli 
tədqiqat və araşdırmalar nəticəsində Azərbaycanın 120-yə yaxın mənimsənilərək 
adları dəyişdirilən üzüm sortlarını aşkar edərək, müəyyən etmiş və onların əzəli 
adlarını özünə qaytararaq onların siyahısını nəşr etdirmişdir. 

Üzümçülüyün yüksək templə inkişaf etdirilməsi şəraitində bu sahənin respub-
lika iqtisadiyyatında xüsusi rolunu nəzərə alaraq, qiymətli yerli üzüm sortlarının 
aşkar edilməsi, yerli şəraitə uyğunlaşmış introduksiya olunmuş sortların öyrənil-
məsi və tövsiyə edilməsi, respublikanın standart üzüm tərkibinin təkmilləşdirilməsi 
işlərini davam etdirmək vacib idi. 

1950-ci ildən etibarən, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bağçılıq, Üzümçülük və 
Subtropik Bitkilər İnstitutunun üzümçülük bölməsinin və Gəncə Təcrübə Stansiya-
sının Seleksiya və ampeloqrafiya şöbəsinin əməkdaşları az yayılmış və naməlum 
yerli üzüm sortlarının aşkar edilməsi və öyrənilməsi işinə başlamışlar. 1951-1965-
ci illər ərzində AzETBÜ və SBİ-nin  Üzümçülük bölməsinin və digər şöbələrinin 
əməkdaşları (R.K.Allahverdiyev, A.H.Atakişiyev və b.) respublikanın müxtəlif 
rayonlarında köhnə üzüm bağlarında 250-dən artıq az yayılmış və naməlum yerli 
üzüm sortlarını və klon variasiyalarını aşkar edib təsvir etmişlər. 

Gəncə Təcrübə Stansiyasının Seleksiya və ampeloqrafiya şöbəsi tərəfindən 
1950-ci ildə salınmış zəngin kolleksiyanın öyrənilməsi nəticəsində böyük həcmli 
material əldə edilmişdir. Hal-hazırda həmin kolleksiyada 400-ə yaxın yerli və 
gətirilmə üzüm sortları becərilir. Beləliklə, Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq 
Təcrübə Stansiyasının Seleksiya və ampeloqrafiya şöbəsinin əməkdaşları tərəfin-
dən Azərbaycanın milli mədəni üzüm sortları öyrənilmiş, təsvir edilmiş və cəmləş-
dirilmişdir. Bu isə böyük təcrübi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, həm də təbii seçmə-
nin yaradıcı qüvvəsini, uzunmüddətli becərmə nəticəsində yerli üzümün dəyişi-
lərək müxtəlif gözəl sortlara çevrilməsini nümayiş etdirən qiymətli elmi mate-
rialdır. 

Bütün bu işlərin nəticələri “Azərbaycan ampeloqrafiyası” adlı kollektiv əsərin 
hazırlanması və nəşr olunması üçün imkan yaratdı. Bu əsərin hazırlanması və işıq 
üzü görməsində Azərbaycan ET Bağçılıq, Üzümçülük və Subtropik Bitkilər İnsti-
tutunun sabiq direktoru, mərhum R.K.Allahverdiyevin xüsusi payı vardır. Məhz 
onun təşəbbüsü ilə “Azərbaycan ampeloqrafiyası”nın nəşr etdirilməsi məsələsi qal-
dırıldı və 1973-cü ildə əsər nəşriyyatdan çıxdı. “Azərbaycan ampeloqrafiyası”na 
Azərbaycanda becərilən 94 üzüm sortunun ampeloqrafik təsviri daxil edilmişdir. 
Bunlardan 17-si xarici (əsasən Qərbi Avropa) mənşəli sortlardır ki, onların da 
arasında 10-u Azərbaycanın standart üzüm sortları siyahısına daxil edilmiş sortlar 
(Aliqote, İzabella, Kaberne Sovinyon, İsgəndəriyyə muskatı, Ağ muskat, Çəhrayı 
muskat, Ağ pino, Boz pino, Rislinq, Ağ şasla); 7-si isə Azərbaycan şəraiti üçün 
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perspektiv sortlardır (İrşai Oliver, İtaliya, Qaraburnu, Semilyon, Qara pino, 
Hamburq muskatı, Şardone); 10-u keçmiş SSRİ ölkələrindən gətirilmiş sortlar 
(Ağadayı, Nimrəng, Özbəkistan muskatı, Rkasiteli, Tezyetişən VİRa, Tavkveri) və 
67-si isə yerli sortlardır. 21 yerli üzüm sortunun təsviri ilk dəfə olaraq verilmişdir. 
Bunların arasında Şabranı, Mələyi kimi gecyetişən qiymətli qədim üzüm sortlarını 
və s. göstərmək olar. Azərbaycan ampeloqrafiyası kitabına daxil edilmiş yerli, o 
cümlədən introduksiya edilmiş üzüm sortlarının ampeloqrafik xüsusiyyətlərinin 
təsvir edilməsində Azərbaycan alimləri H.A.Atakişiyev, R.K.Allahverdiyev, 
C.S.Süleymanov, R.A.Məmmədov, A.N.Əsədullayev, F.Q.Mustafayev, İ.K.Abdul-
layev, H.H.Piriyeva, S.Ş.Mirzəyev, F.M.Əhmədov, A.H.Tağıyev, Ə.H.Əliyev, 
S.A.Nəcəfov, A.A.Qasımov, N.İ.Ağayeva, H.S.Dadaşov, L.M.Mehtiyeva, 
K.Q.Məmmədova, D.Tağıyev, M.N.Abbasov, A.Q.İsgəndərov və başqalarının 
zəhməti böyükdür. 

Azərbaycanda məlum dövrdə üzümçülüyün sürətli inkişafına onun elmi 
əsaslara söykənməsi əhəmiyyətli təsir etmişdir. Bu dövrdə respublikada üzümün 
sortöyrənməsi, seleksiyası və ampeloqrafiyası, bitki mühafizəsi üzrə tədqiqatlar 
genişləndirildi, bu sahədə yüksək ixtisaslı alim və mütəxəssislər ordusu forma-
laşdı. Bunlardan A.T.Talıbovu, A.H.Atakişiyevanı, R.K.Allahverdiyevi, C.S.Sü-
leymanovu, R.A.Məmmədovu, A.N.Əsədullayevi, F.H.Şərifovu, F.Q.Mustafayevi, 
S.H.Məhərrəmovu, İ.K.Abdullayevi, H.H.Piriyevanı, S.Ş.Mirzəyevi, F.M.Əhmə-
dovu, A.H.Tağıyevi, İ.R.Əskərovu, Ə.H.Əliyevi, S.A.Nəcəfovu, A.A.Qasımovu, 
V.M.Quliyevi, M.İ.Xasıyevanı, N.İ.Ağayevi, H.S.Dadaşovu, İ.Qayıbovu, K.Məm-
mədovanı, Y.Qurbanovu, H.Əsədovu, M.V.Amanovu, Ə.T.Rəsulovu, H.M.Şıx-
linskini, R.A.Qədimovanı, G.H.Əliyevanı, Ç.R.Sadıxovu, Z.M.Ağayevanı, 
M.Z.Əliyeva və başqalarını göstərmək olar. Həmin dövrdə üzümün seleksiyası 
(hibridləşdirmə, klon seleksiyası, mutasiyalar və s.), sortöyrənilməsi və introduk-
siyası istiqamətində aparılan işlərin nəticəsində respublikamızın üzüm genofon-
duna onlarla qiymətli yeni yaradılan sort və formalar, klon və introdusentlər  
müəyyən edilərək daxil edilmişdir.  

Məlumdur ki, üzümçülüyün inkişafında sort əsas istehsal vasitəsi olaraq, bu 
sahənin inkişafına təsir edən amillərdən ən əsasıdır. Ekoloji üzümçülüyün 
inkişafında xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, ümumiyyətlə biotik və abiotik 
amillərə davamlı üzüm sort və formalarının rolu böyükdür. Bu baxımdan 
H.M.Şıxlınskinin İ.Q.Məcidlinin, A.İ.Əkbərovun və başqalarının üzümün immu-
noseleksiyası və xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı üzüm genotiplərinin 
müəyyən edilməsi istiqamətində apardıqları tədqiqat işləri təqdirəlayiqdir. 

Üzümçülüyün inkişafı sortöyrənmə və üzümün genofondunun aşkar olunması, 
toplanılması və qiymətləndirilməsi tədqiqatları ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın 
qədim üzümçülük diyarı olan Naxçıvan və Abşeron bölgələrində V.M.Quliyev, 
C.S.Nəcəfov, X.T.Abasova, N.B.Nəcəfova, A.S.Şükürov son illərdə onlarla nadir, 
qiymətli üzüm sort, klon və formalarını müəyyən edərək, onların kolleksiyasını 
yaratmış, perspektiv nümunələri müəyyən edərək təsərrüfatlara və seleksiya 
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işlərində istifadə məqsədilə tövsiyə etmiş və onların becərilmə texnologiyaları 
müəyyən olunmuşdur. 

Üzümçülükdə aqromüxtəlifliyin zənginləşdirilməsində introduksiya üzrə təd-
qiqat işləri aktuallıq kəsb edir. Bununla yanaşı üzümlüklərin bölgələr üzrə diffe-
rensasiyası, sortların düzgün seçilməsi, yerləşdirilməsi onların becərmə texnologi-
yalarının müəyyənləşdirilməsi bu sahənin inkişafında əsas elmi və təcrübi tədbir-
lərdən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun 
və Azərbaycan Aqrar Universitetinin əməkdaşlarının  (T.M.Pənahov, F.H.Şərifov 
və baş.) respublikamızın müxtəlif ekoloji-coğrafi bölgələrində becərilən üzüm 
sortlarının öyrənilməsinə, perspektiv nümunələrin seçilməsinə, onların aqrobiolo-
giyasının, uvalogiyasının, becərilmə texnologiyasının öyrənilməsinə yönəldilən 
tədqiqat işləri elmi və praktiki əhəmiyyəti ilə seçilir. 

Təbii ki, Respublikada mövcud olan yerli sortların bütün müxtəlifliyinin 
öyrənilməsini bununla bitirmək mümkün deyil. Azərbaycanın üzümçülük rayon-
larında rast gəlinən üzüm sortları, onların klon, biotip və variasiyaları tam surətdə 
öyrənilməyib. 

Məlumdur ki, yerli üzümün müxtəlif çeşidli köhnə sort və klonları arasında bu 
və ya digər yerin konkret şəraitinə uyğunlaşmış qiymətli üzüm sortları var ki, 
onların aşkar edilib öyrənilməsi olduqca vacibdir. Məhz indi, bazar münasibətləri 
dövründə, qarşımızda respublika iqtisadiyyatının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
məsələsi durduğu bir vaxtda, qədim üzümçülük rayonlarında üzümçülük və şərab-
çılıq sahəsinin dirçəldilməsi məqsədilə təmiz sortlu yeni üzüm bağlarının salınması 
məsələsi də ön planda olmalıdır. Respublikamızda vaxtilə mövcud olan bütün yerli 
üzüm sortlarının aşkar edilib öyrənilməsi və artırılması elmin təxirəsalınmaz vəzi-
fəsi olmalıdır. 

Güman etmək olar ki, Azərbaycanın yerli üzüm sortlarının öyrənilməsi davam 
etdiriləcəkdir. Bu isə gələcəkdə Azərbaycanın bütün üzüm sortlarını daha dolğun 
şəkildə aşkar edilib üzə çıxarılmasına və “Azərbaycan ampeloqrafiyası” kitabının 
əvvəlki cildinə daxil edilməmiş sortların təsvirindən ibarət olacaq ikinci cildin nəşr 
olunmasına imkan yaradacaqdır. 

Professional ampeloqrafik kolleksiya bağlarının quruluşu, məqsədi, salınması, 
onun daimi zənginləşdirilməsi və mühafizəsi məsələlərinin mahiyyətini aydınlaş-
dırmaq məqsədilə bəzi təhlillərin aparılmasını məqsədəuyğun sayıram. 

Üzümün genetik ehtiyatlarının toplanaraq kolleksiyaya daxil edilməsi, davam-
lı və səmərəli istifadəsi üzrə fəaliyyətlərin başlıca məqsədləri üzüm genotiplərinin 
təsərrüfat-qiymətli əlamətlərini müəyyən etməklə onları seleksiya və yaxşılaşdırıl-
ma proqramlarına daha intensiv və məqsədyönlü şəkildə cəlb etməkdən, daha məh-
suldar, ətraf mühitin biotik və abiotik stres amillərinə qarşı davamlı, yüksəkkeyfiy-
yətli, bazar rəqabətinə davam gətirən, yüksək texnoloji yararlılığa və alıcılıq 
qabiliyyətinə malik yeni sortlar yaratmaqdan və üzümçülük sahəsində onların po-
tensial imkanlarının maksimum reallaşdırılması yolu ilə üzümçülük və şərabçılıq 
məhsullarına olan tələbatı təmin etməklə və bu sahənin davamlı inkişafına nail 
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olmaqdan ibarətdir. 
Ona görə də Azərbaycan florasının ən qədim və zəngin formasiyalarından 

olan üzüm genotiplərinin qorunması, gələcək nəsillərə çatdırılması, genetik ehti-
yatlardan səmərəli və davamlı istifadə olunması həm elmi, həm də təcrübi baxım-
dan olduqca əhəmiyyətlidir.  

Artıq, üzümün rəngarəngliyi, zənginliyi ilə seçilən bu bitkinin ən qədim və 
əsas yaranma ocaqlarından olan vətənimiz üçün Milli Ampeloqrafik Kolleksiya 
bağının yaradılması milli və tarixi bir məsələdir. Ona görə də, respublikada 
mövcud olan kolleksiyalar müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulmalı, daimi 
zənginləşdirilməli, maddi-texniki bazaları yaxşılaşdırılmalı və onlar Milli 
Kolleksiyalara çevrilməlidir. Ampeloqrafik kolleksiya bağlarının müasir tələblər 
səviyyəsində qurulması və davamlı mühafizəsi milli sərvətimiz olan aborigen 
üzüm genofondunu etibarlı şəkildə qorunmasını və səmərəli istifadəsini təmin edə-
cək, üzümçülüyün inkişafına əhəmiyyətli töhfələr bəxş edəcəkdir. Gələcəkdə res-
publikamızın müxtəlif təbii-iqtisadi bölgələrində də zonal kolleksiya bağlarının sa-
lınması aktual məsələdir. Bu kolleksiyalarda əsasən qiymətli yerli və introduksiya 
olunmuş üzüm sortları ilə yanaşı, yeni yaradılan seleksiya sortlarının toplanması 
və qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir. Bu məsələlərin həlli respublikanın müx-
təlif bölgələrinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun, müasir bazar rəqabəti ilə uzlaşan 
qiymətli üzüm sortlarının toplanmasına, müəyyən edilməsinə, yenilərinin yaradıl-
masına və gələcəkdə onlardan əkin materialı tədarük edib yeni fermer bağlarında 
geniş becərilməsinə təkan verəcəkdir.  

Ölkədə üzümçülüyün məqsədyönlü inkişafının təmin edilməsində üzüm 
sortlarından ibarət genofondun olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Üzümçülükdə 
genofond kolleksiyalar formasında yaradılır. Vaxtilə ölkəmizin müxtəlif region-
larında ampeloqrafik kolleksiya bağları mövcud idi. Hazırda kolleksiyaların ək-
səriyyəti baxımsızlıq ucbatından yox olmaq həddindədir. Bu dövrdə üzümçü alim 
M.V.Amanovun əməyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. M.V.Amanov respublika-
mızda yayılmış yabanı üzüm formalarının və yerli üzüm sortlarının aşkar olun-
ması, toplanılması və qiymətləndirilməsi istiqamətində tədqiqat işləri apararaq, 
üzüm genofondumuzun qorunub saxlanılması və səmərəli istifadəsini təmin etmək 
məqsədilə 2002-ci ildə  Abşeron rayonu şəraitində Azərbaycanın müxtəlif bölgələ-
rindən gətirilmiş üzüm sortlarından 15 hektar sahədə kolleksiya bağı salınmasına 
nail olmuşdur. Hazırda kolleksiya bağında respublikanın üzüm genofondunun əsa-
sını təşkil edən 320 yerli və introduksiya olunmuş süfrə və texniki istiqamətli 
üzüm sortları, fillokseraya davamlı Amerika mənşəli calaqaltılar, həmçinin yabanı 
üzümün xəstəlik-zərərvericilərə qarşı davamlı formaları becərilir. İlkin olaraq kol-
leksiya bağındakı sortların 200-ə yaxını Azərbaycanın, 5 sort Gürcüstanın, 5 sort 
Moldovanın, 2 sort Türkiyənin, 18 sort Rusiyanın, 19 sort Mərkəzi Asiyanın, 5 
sort Misirin, 9 sort ABŞ-ın, 2 sort İranın, 3 sort Almaniyanın, 5 sort Fransanın, 1 
sort Ərəbistanın, 3 sort İtaliyanın, 1 sort İngiltərənin payına düşürdü. 

Bu kolleksiya bağı yalnız üzüm  genofondunun qorunub saxlanması məqsə-



 
 

53

dinə xidmət etmir. Bura həmçinin İnstitutun təcrübə təsərrüfatıdır. İnstiututun 
əməkdaşları tərəfindən kolleksiya bağında becərilən üzüm sortları üzərində 
müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqat işləri aparılır, sortların təsərrüfat yararlılığı və 
səmərəliliyi öyrənilir, perspektiv klon variasiyaları seçilir, yeni hibridlər yaradılır. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, respublikada 400-dən çox yerli üzüm sortunun 
becərildiyi məlum olur. Bunlardan yalnız 200-ü toplanaraq kolleksiyaya daxil 
edilmişdir. Göründüyü kimi, respublikamızın müxtəlif bölgələrində indiyə qədər 
elmi əsaslarla öyrənilməyən qiymətli üzüm sortları əkilb-becərilməkdədir və belə 
sortlar çoxluq təşkil edir. Bu üzüm sortları köhnə üzüm bağlarında, xiyabanlarda, 
fərdi təsərrüfatlarda, həyətyanı sahələrdə hələ də xalqımız tərəfindən qorunaraq 
becərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, yerli üzüm sortlarından yalnız 38-i (30 sort 
süfrə, 8 sort texniki) hal-hazırda respublikamızın ərazisindəki kənd təsərrüfatı 
müəssisələrində, fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarında az və ya çox miqdarda 
yetişdirilir. Onlar milli üzüm genofondunun çox cüzi hissəsini təşkil edir. Bu isə 
yerli, çox qədim tarixə malik, qiymətli üzüm sortlarının davamlı və etibarlı 
qorunmasını təmin edə bilməz. 

Üzümün biomüxtəlifliyinin qorunub saxlanmasının və davamlı istifadəsinin 
etibarlı təminatı yalnız ampeloqrafik kolleksiya bağlarıdır. 

Kolleksiyaların təşkili  3 ardıcıl mərhələdən ibarətdir:1) üzüm genotipləri haq-
qında məlumatın toplanması; 2) üzüm sortlarının introduksiyası; 3) kolleksiyada 
üzüm sortlarının məqsədəuyğun yerləşdirilməsi (mənşəyinə görə - yerli və intro-
duksiya olunmuş; seleksiya mənşəyi və genetik strukturuna görə; ekoloji-coğrafi 
qrupuna görə; istifadə istiqaməti üzrə - süfrə, texniki, kişmiş və universal; yetişmə 
müddətinə görə - ən tez, tez, orta, gec və çox gec). 

Kolleksiyanın yaradılmasında ən mürəkkəb və məsuliyyətli mərhələ sortların 
introduksiyasıdır. Üzümün introduksiya işi isə özlüyündə 3 mərhələyə ayrılır: 

- respublika ərazisində yayılmış üzüm sortnümunələrinin və formalarının aş-
kar olunması, toplanması və kolleksiyaya daxil edilməsi; 

- qiymətli üzüm sortlarının və digər genotiplərin yaxın xaricdən (Rusiya, Gür-
cüstan, Türkiyə, İran, Mərkəzi Asiya respublikaları və s.) gətirilməsi; 

- üzüm sortlarının və digər qiymətli genotiplərin uzaq xaricdən (ABŞ, Avropa 
ölkələri, Çili və s.) gətirilməsi. Bu çox çətin, uzun sürən və mürəkkəb bir mərhələ-
dir. Bu mərhələnin həyata keçirilməsi  müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri, o cümlə-
dən üzümün genetik ehtiyatları üzrə Beynəlxalq Təşkilatların (OIV, Bioversity 
İnternational, COST və baş.) fəal iştirakı olmadan mümkün deyil. Xarici ölkələr-
dən müvafiq üzüm sortlarının gətirilməsi və kolleksiyaya daxil edilməsi ölkəmizdə 
üzümçülüyün inkişaf istiqamətinə, seleksiya və sortöyrənmə işlərinin məqsədinə 
uyğun olaraq ampeloqrafik kolleksiyalar mövcud olan müəssisə və təşkilatlarla 
elmi əməkdaşlıqların qurulması sayəsində mümkün olacaqdır. Bircə faktı qeyd 
edək ki, qonşu Rusiyada son 15 ildə kolleksiyalara 4000-ə yaxın sortnümunə 
toplanmışdır ki, bu da 13 ölkənin (Almaniya, Belarus, İspaniya, Qazağıstan, 
Moldova, ABŞ, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna, Fransa, Çexiya 



 
 

54

və Yaponiya) 25 kolleksiyasından introduksiya edilmişdir. 
Ampeloqrafik kolleksiya bağında tədqiqatlar aşağıdakı istiqamətlər üzrə hə-

yata keçirilir. 
- kolleksiyanın yerli və introduksiya olunmuş üzüm sortları, həmçinin yeni 

seleksiya sortları və yabanı üzümün müxtəlif formaları hesabına daim zənginləş-
dirilməsi; 

- üzüm genotiplərinin toplanması, qorunub saxlanması, biomüxtəlifliyin öyrə-
nilməsi və qiymətləndirilməsi; 

- qiymətli təsərrüfat və seleksiya göstəriciləri üzrə donor genotiplərin və gen 
daşıyıcılarının müəyyən edilməsi və seleksiyada istifadəsi: 

- üzüm genotiplərinin bioloji-təsərrüfat əlamət və xüsusiyyətlərin fenogenetik 
tədqiqi; 

- seleksiya işlərində və istehsalatda səmərəli istifadə məqsədilə üzümkimilər 
fəsiləsinin genetik ehtiyatlarının pasportlaşdırılması və qiymətləndirilmiş məlumat 
bazasının yaradılması; 

- üzümün genotipik biomüxtəlifliliyinin qorunaraq gələcək nəsillərə çatdırıl-
ması; 

- qiymətli genotiplərin istehsalata geniş tətbiqi ilə əlaqədar tingçiliyin təşkili. 
Ampeloqrafik kolleksiya bağları lazımi həcmə çatdırıldıqdan sonra genotiplə-

rin fenotiplər üzrə qiymətləndirilməsinə, seçmə üzrə seleksiya işlərinə, həmçinin 
çarpazlaşdırmada istifadə üçün lazımi sortların tozcuqlarının əldə edilməsinə və 
biləvasitə kolleksiya üçün yeni genotiplərin yaradılmasına geniş imkanlar açır. 
Sonuncular isə “seleksiya mərkəzini” defisit başlanğıc formaların qorunmasına, 
yetişdirilməsinə və introduksiyasına sərf edilən vəsaitlərə çəkilən xərcin  və vaxtın 
itirilməsindən azad edir. Bununla yanaşı böyük milli ampeloqrafik kolleksiyalar 
region, yaxud bölgənin konkret tapşırığının həllinə yönəlmiş (tezyetişkənlik, fil-
lokseraya davamlılıq, toxumsuzluq, xəstəlik və zərərvericilərə kompleks davam-
lılıq, şaxtayadavamlılıq və s.) yeni kolleksiyaların yaradılmasına xidmət edən ən 
etibarlı mənbədir. Hər bir kolleksiya dünya üzüm genofondunun qorunmasında 
konkret vəzifələri həll etməlidir. Buna görə də ampeloqrafik kolleksiyalar hər bir 
xalqın milli, o cümlədən bəşəriyyətin qiymətli sərvətidir. Yeni böyük kolleksiya-
ların salınmasında Beynəlxalq Üzüm və Şərab (OİV) və Bioversity İnternational 
təşkilatlarının himayəsi vacibdir.  

Bütün bunlarla yanaşı mövcud kolleksiya bağındakı genotiplərin miqdarı dün-
yada mövcud olan kolleksiyalarla müqayisədə çox-çox azdır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, yuxarıda qeyd edilən məsələlərlə yanaşı Abşeron ampeloqrafik kolleksiya ba-
ğında hələ də elmi baxımdan tam həll olunmamış məsələlər qalmaqdadır: 

- mövcud kolleksiyalar respublikamızda yayılmış üzüm genotiplərinin tam 
konservasiyasına malik deyil; 

- kolleksiyaların maddi-texniki təminatı aşağı səviyyədədir; 
- əksər qədim sortların populyasiyalarındakı biomüxtəlifliyin, polimorfizmin 

səviyyəsi tam araşdırılmamış, onların variasiya, biotip və qiymətli klonlarının 
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müəyyənləşdirilməsi və kolleksiyaya daxil edilməsi tam həyata keçirilməmişdir; 
- sort və formaların adaptiv və ekoloji plastiklik xüsusiyyətləri öyrənilməmiş, 

onların makro və mikro bölgələr üzrə differensasiyası və yerləşdirilməsi çox az nü-
munələri əhatə etmişdir; 

- kolleksiyada yetişdirilən sortların biomüxtəlifliyi genetik səviyyədə 
araşdırılmamış, genotiplərin genetik identifikasiyası həyata keçirilməmişdir; 

- kolleksiyada üzüm sortlarının məqsədəuyğun yerləşdirilməsi (mənşəyinə gö-
rə - yerli və introduksiya olunmuş; seleksiya mənşəyi və genetik strukturuna görə; 
ekoloji-coğrafi qrupuna görə; istifadə istiqaməti üzrə - süfrə, texniki, kişmiş və uni-
versal; yetişmə müddətinə görə - ən tez, tez, orta, gec və çox gec) tam həyata keçi-
rilməmişdir; 

- seleksiya işləri və introduksiya məqsədilə kompleks əlamətlərə malik, 
adaptiv xüsusiyyətləri ilə seçilən genotiplərin kolleksiyaya xarici ölkələrdən 
gətirilməsi məsələləri, başqa sözlə, introduksiya işi və genotiplərin mübadiləsi 
demək olar ki, həyata keçirilmir.  

Dünya ampeloqrafları üzümçülük inkişaf etmiş, o cümlədən üzümün vətəni 
sayılan ölkələrdə yeni, müasir maddi-texniki bazaya malik və maksimum miqdar-
da üzüm genotiplərinə malik ampeloqrafik kolleksiyaların yaradılmasını zəruri he-
sab edirlər. O cümlədən, dünyanın üzümçülük ölkələri aqrobiomüxtəliflikdən sə-
mərəli istifadə edərək bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən yeni üzümlük-
lərin salınması məqsədilə geniş tədqiqat işlərinə vüsət vermişlər. 

Bu gün dünya ölkələrində kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən üzümün 
mədəni nümunələrinin və onların yabanı əcdadlarının qorunub saxlanılması və öy-
rənilərək səmərəli istifadəsi həlli vacib məsələ kimi ön plana çəkilmişdir. 

Üzümün genetik ehtiyatlarının toplanaraq kolleksiyaya daxil edilməsi, davam-
lı və səmərəli istifadəsi üzrə fəaliyyətlərin başlıca məqsədlərindən biri də üzüm ge-
notiplərinin təsərrüfat-qiymətli əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə onların selek-
siya və yaxşılaşdırılma proqramlarına daha intensiv və məqsədyönlü şəkildə cəlb 
edilməsindən, yeni daha məhsuldar, ətraf mühitin biotik və abiotik stres amillərinə 
qarşı davamlı, yüksəkkeyfiyyətli, bazar rəqabətinə davam gətirən yüksək texnoloji 
yararlılığa və alıcılıq qabiliyyətinə malik sortların yaradılması və üzümçülük 
sahəsində onların potensial imkanlarının maksimum reallaşdırılması yolu ilə 
üzümçülük və şərabçılıq məhsullarına olan tələbatın təmin edilməsi və bu sahənin 
davamlı inkişafına nail olunmasından ibarətdir. Dünya ampeloqrafları üzümçülük 
inkişaf etmiş, o cümlədən üzümün vətəni sayılan ölkələrdə yeni, müasir maddi-
texniki bazaya malik və maksimum miqdarda üzüm genotiplərinə malik ampeloq-
rafik kolleksiyaların yaradılmasını zəruri hesab edirlər. 

Dünyada ən qlobal problemlərdən olan “genlərin erroziyası” fonunda Avra-
siyanın yabanı üzümünün və aborigen üzüm sortlarının qorunması məqsədilə 
İPGRİ- Bitkilərin Genetik Ehtiyatlarının Beynəlxalq Mərkəzinin (indiki Bioversity 
İnternational- Roma, İtaliya) himayədarlığı altında Avropa ampeloqraflarının işbir-
liyinin yaradılmasına nail olunmuşdur. Mərkəzin təşkilatçılığı ilə 2003-cü ildən 
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başlayaraq “Qara dənizin şimal regionlarında və Qafqazda üzümün genetik ehti-
yatlarının davamlı inkişafı və konservasiyası” mövzusunda geniş tədqiqat işləri hə-
yata keçirilir. Tədqiqatın əsas məqsədi üzümün əsas yaranma və formalaşma mər-
kəzləri olan Qafqazda və Qara dənizin şimal ərazilərində (Azərbaycan, Gürcüstan, 
Moldova, Ukrayna, Rusiya və s.) Vitis cinsinə daxil olan ənənəvi sortların və yaba-
nı üzümün təxirəsalınmadan tam qorunmasına və səmərəli istifadəsinə nail olmaq-
dır. Bu ərazilərin üzüm biomüxtəlifliyi Avropada üzümün ilkin mənşə mərkəzləri 
kimi böyük elmi və təcrübi əhəmiyyətinə görə diqqət mərkəzindədir. 
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AMPELOQRAFİYA 
 
 

ÜZÜM SORTLARININ AMPELOQRAFİK  
TƏSVİRİNİN SXEMİ 

 
 
Üzüm sortlarının ampeloqrafik təsviri ümumi qəbul olunmuş metodika əsa-

sında, 1946-cı ildə nəşr edilmiş “SSRİ Ampeloqrafiyası” (I cild) kitabında göstə-
rilmiş qaydada aparılır. Sortların təsviri vahid plan əsasında aşağıdakı sxem üzrə - 
sortun adı, sinonimi, ekoloji qrupu, yaranma tarixi və yayılması, müasir arealı, bo-
taniki təsviri, aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri, variasiya və klon-
larının tədqiqi ardıcıllığı ilə aparılır.  

Sortların ampeloqrafik xüsusiyyətlərinin tədqiqi və təsviri metodikası 
L.İ.Prilenko (1955), M.A.Lazerevski (1959), A.M.Neqrul (1959), N.Nedalcev və 
M.Kondarev (1959)  M.A.Lazerevski (1963), Q.S. Morozova (1978), F.H.Şərifov 
(1988, 2013) tərəfindən də geniş şəkildə göstərilmişdir. Sortların daxil olduğu 
ekoloji-coğrafi qrup isə A.M.Neqrulun (1959, 1968) üzüm sortlarını təsnifatlan-
dırmaq üçün təyin etdiyi morfoloji əlamətlər və bioloji xüsusiyyətlərin əsasında 
müəyyən olunur. 

Uzun sürən təkamül prosesində  üzüm bitkisi uzun illər ekoloji amillərin təsiri 
altında olmuş və bu amillərin təsiri nəticəsində, eyni zamanda bu bitkinin uzun 
illəri əhatə edən mədəniləşdirilməsi prosesi zamanı orqanların (yarpaq, çiçək, 
salxım, gilə və toxum) morfoloji əlamətlərində mühüm dəyişikliklər baş vermişdir. 
Uzun illər ərzində insanlar öz təsərrüfat maraqlarına uyğun xalq seleksiyası və 
digər seleksiya üsulları ilə müxtəlif əlamət və xüsusiyyətlərə malik sortlar yarat-
mışlar. Hər bir üzüm sortunun orqanlarının özünəməxsus əlamətləri vardır.  

Belə ki, yabanı üzümdə dişiciklər ancaq yumru, yaxud şarşəkilli olduğu halda, 
mədəni üzümdə bu forma ilə yanaşı konusvari, dar-konusvari, enli-konusvari, hətta 
silindrik formalı dişiciklərə də rast gəlinir. Təkamül və seçmə prosesində çox bö-
yük dəyişkənliklərə üzüm gilələri də məruz qalmışdır. Bu dəyişkənliklər əsasən 
gilələrin formalarında, rəngində, dadında, lətin xüsusiyyətlərində və s. göstərici-
lərdə baş vermişdir.  

Polimorfizmi üzümün həm morfoloji, həm bioloji, həm də ki, texnoloji xüsu-
siyyətlərində təsahür edir. Bu isə onların təyin və təsvir edilməsində xeyli çətin-
liklər törədir.  

Bununla yanaşı üzüm sortlarının xüsusiyyətləri becərildiyi yerin torpaq-iqlim 
şəraitindən və aqotexniki tədbirlərin təsirindən asılı olaraq kifayət qədər dəyişik-
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liyə məruz qalır. Buna baxmayaraq üzüm sortlarının təsvir edilməsində bir sıra va-
cib diaqnostik əlamətlərdən istifadə edilir. 

Ümumiyyətlə, üzüm bitkisinin morfoloji əlamətləri, bioloji və texnoloji göstə-
riciləri dəyişkənliyinə görə yüksəkdayanıqlı, azdəyişkən və güclü dəyişkən əlamət-
lər kimi təsnif olunur:  

- yüksəkdayanıqlı əlamətlərə cavan zoğun rəngi, tüklülüyü; birillik zoğun rən-
gi; yarpağın forması, tüklülük dərəcəsi, dilimliliyi, aşağı kəsiyin tipi, yarığın (kə-
siklərin) yarılma dərəcəsi; çiçəyin tipi, erkəkciyin uzunluğunun dişiciyin hündürlü-
yünə nisbəti, dişiciyin forması, çiçəyin açılma xarakteri; salxımın daraq və sapla-
ğının rəngi; gilənin parametrləri, forması, gilənin qabığındakı fərdi qəhvəyi nöq-
tələr və s. (cəmi 40 əlamət) daxildir.  

- saplaq oyuğundakı fərdi dişciklər; yarpaqdakı əsas damarların və saplağın 
uzunluğu; saplaq oyuğunun dərinliyi; ayanın künclərinin böyüklüyü; salxımın 
uzunluğu və eni; erkəkciyin tozcuq dənəciyinin, yaxud toz kisəsinin uzunluğu və 
eni; yarpağın alt səthində yerləşən epidermisdəki ağızcıqların eni və uzunluğu və s. 
əlamətlər (cəmi 16 əlamət) azdəyişkən əlamətlər kimi qiymətləndirilir.  

- üzümdə yarpağın yuxarı kəsiklərinin tipi, ayadakı kəsiklərin dərinliyi, 
salxımın forması, gilədəki toxumların sayı, yarpaq səthinin sahəsi, məhsuldarlıq 
elementləri, gilədə şəkərlilik və titrlənən turşuluğun miqdarı gilə və salxımın 
mexaniki tərkibi, salxımda gilənin sayı və s. göstəricilər güclü dəyişən əlamətlər 
hesab olunur.  

 
 

Üzüm sortlarının təsvir və təyin edilməsinin ümumi sxemi və üsulları 
 

Üzüm sortlarının ampeloqrafik üsullarla öyrənilməsi ampeloqrafik kolleksiya 
bağlarında, istehsalat üzümlüklərində, yabanı halda bitən formaların öyrənilməsi 
isə yayıldığı ərazidə  həyata keçirilir. 

Üzüm sortlarının ampeloqrafik təsviri klassik vahid bir sxem əsasında həyata 
keçirilir: 

I. Bölgədə əsas sortun adı, onun arelı və sinonimləri 
II. Sortun mənşəyi, əmələgəlmə yeri, sortun müəllifi, başlanğıc material, növ, 

ekoloji-coğrafi qrup 
III. Ərazidə aşkar olunma tarixi, yayılması və müasir arelı 
IV. Sortun botaniki təsviri. Burada üzüm sortunun becərildiyi təbii şəraitin 

xarakteristikası, sahə, ekspozisiya, torpaq, üzümlüklərin yaş tərkibi, becərmə sis-
temi, calaqaltı sortu, suvarma sistemi və s. haqqında əlavə məlumat verilməlidir. 
Sonra üzüm sortunun morfoloji əlamətləri aşağıdakı orqanların təsvirinin ardıcıl-
lığı ilə verilir: yaşıl zoğ, yetişmiş zoğ, yarpaq (orta yarusdakı), çiçək, salxım, gilə, 
toxum 
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Cavan zoğ 
a) Cavan yarpaqların tükcüklərlə örtülmə dərəcəsi və rəngi 
b) Cavan zoğun rəngi 

 
Birillik zoğ 

a) Buğumların rəngi 
b) Buğum aralarının rəngi 

 
Yarpaq 

a) Yarpağın ümumi görünüşü (forması) 
b) Yarpaq ayası səthinin xarakteri və ayənin büzülməsi 
c) Yuxarı və aşağı kəsiklər 
ç) Saplaq oyuğunun forması 
d) Dişciklər (ayanın ucunda və kənarlarında yerləşən) 
e) Yarpaq ayasının tükcüklərlə örtülmə dərəcəsi 
ə) Yarpaq saplağı və damarcıqların rəngi 
f) Yarpaqın rəngi 
 

Çiçək 
a) Çiçəyin tipi 
b) Erkəkciklərin sayı və erkəkcik saplağının xarakteri 
c) Dişiciyin, dişcik sütununun və dişicik ağzının xarakteri 

 
Salxım və gilə 

a) Salxımın ölçüsü, forması və sıxlığı 
b) Salxımın xarakteri, darağın və gilə saplağının budaqlanması 
c) Gilənin ölçüsü, forması və rəngi 
ç) Qabıq və gilə lətinin xüsusiyyətləri, mum örtüyünün sıxlığı, şirənin rəngi 
d) Gilənin dadı, tamı və ətirliyi 
e) Gilədə toxumların orta sayı 

 
Toxum 

a) Toxumun ölçüsü 
b) Toxumun morfoloji xüsusiyyətləri 
 
 
V. Sortun aqrobioloji xüsusiyyətləri: vegetasiya müddəti və fenoloji faza-

ların xüsusiyyətləri; tənəyin böyümə gücü, zoğların yetişmə dərəcəsi; məhsul-
darlıq; çiçəklərin tökülmə dərəcəsi və salxımda gilələrin noxudlaşma xüsusiyyət-
ləri; funksional dişi çiçək tipli sortların  ən yaxşı tozlayıcıları; xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı davamlılıqları; sortun bioloji xüsusiyyətlərinə uyğun tətbiq 
edilən aqrotexnika; tövsiyə edilən calaqaltı; sortun ətraf mühit şəraitinə reksiyası. 
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VI. Sortun təsərrüfat-texnoloji xarakteristikası: salxım və gilələrin mexa-
niki tərkibi və mexaniki quruluşu; şirə çıxımı; gilənin mexaniki xüsusiyyəti; 
gilənin kimyəvi tərkibi və yetişmə prosesində onun dəyişməsi; sortun istifadə 
istiqaməti və onların məhsullarının xarakteristikası 

VII. Sortun variasiya və klonları: Burada sortun mövcud variasiyalarının və 
müəyyən edilmiş klonlarının qısa xarakteristikası verilir 

VIII.  Sortun istifadə istiqaməti və məhsulun xarakteristikası: Sortlar isti-
fadə istiqamətindən asılı olaraq bir neçə qrupa ayrılırlar: a) süfrə üzüm sortları 
(təzə halda istifadəyə, saxlanmaya və daşınmaya davamlılığı); b) texniki sortlar 
(süfrə şərabları, şampan və digər oynaq şərab materialı, desert şərabları və s. üçün 
yararlılığı); c) konyak materialının alınması üçün sort; kişmiş və mövüc istiqamətli 
sortlar; alkoqolsuz məişət məhsullarının (mürəbbə, kompot, şirə, marinad, doşab 
və s.) alınması üçün sortlar; d) sort-calaqaltı (fillokseraya, mildiuya, şaxtaya 
davamlı); e) dekorativ istiqamətli sortlar 

IX. Sorta ümumi qiymət verilməsi: Sort haqqında ümumi nəticə çıxarılır, 
onun texnoloji istifadə istiqaməti, ekoloji xüsusiyyətləri müəyyən edilərək hansı 
bölgə, yaxud rayonda və hansı istiqamət üçün perspektivli olması göstərilir. 

 
Cavan zoğ: Cavan zoğ uzunluğu 10-20 sm, yaxud zoğun üzərində 5-7 yarpaq 

olduqda təsvir edilir və üzərindəki yarpaqların rəngi, tüklülük xarakteri, tacının 
rəngi və tüklülük dərəcəsi təyin edilir. Zoğun ucunda və uc yarpaqlarda 
antosianların yayılıb-yayılmamasından asılı olaraq rəngləri açıq-yaşıl, sarımtıl-
yaşıl, qızılı yaşıl, açıq və tünd-tunc rəngli, açıq-misi, misi rəng, tünd-qırmızı, 
şərabı qırmızı və s. rənglərdə olur. 

Yetişmiş birillik zoğ: Birillik zoğların rəngi, yoğunluğu, buğumarasının 
uzunluğu, qarın və bel tərəfinin rəngləri, qabığının səthinin hamarlılığı, en 
kəsiyinin forması  və s. təsvir olunur.  

Yarpaq: Yarpaqlar sortların təyin edilməsində mühüm rol oynayır. Üzüm 
bitkisinin yarpağı zoğda növbəli düzülmüşdür. Yarpaq saplaq və ayadan ibarətdir. 
Üzüm bitkisinin yarpaqları növdən və sortlardan asılı olaraq olduqca müxtəlifdir 
və digər orqanların (salxım, gilə və s.) əlamətlərini müəyyən etmədən əksər 
hallarda sortun səhvsiz təyin edilməsinə inkan yaradır. Bu məhsula düşməyən 
cavan tənəklərin təyin edilməsində əlverişlidir.  

Sorta xas yarpaqlar, əsasən, tənəyin orta yarusunda əsas zoğun 8-12-ci 
buğumlarında yerləşir. Yarpağın morfologiyasında onun ölçüsü, forması, ayasının 
əyrilik xarakteri, ayanın səthinin xarakteri, kəsiklərinin quruluşu, ayanın dilimlə-
rinin quruluşu, dişciklərinin quruluşu, saplaq oyuğu təsviri və s. əlamətlər mühüm 
rol oynayır. 

Yarpağın ölçüsü bir tənəkdə 75-90 ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Yarpağın 
uzunluğu orta dilimin ucundakı dişciyin sonundan aşağı yan dilimin ən uzun 
dişciyinə qədər olan məsafə ilə, eni isə ayanın ən enli hissəsinin uzunluğu 
(diametri) ilə təyin edilir.  
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Ayanın diametri 12 sm-ə qədər olan- yarpaqlar kiçik, 12-16 sm olan-orta, 16-
20 sm olan-iri, 20 sm-dən böyük olan isə çox iri hesab edilir. 

Yarpağın forması ayadakı əsas damarların (5 damar) inkişafından və onların 
uzunluğunun bir-birinə nisbətindən asılıdır. Yarpağın əsas damarcığı (orta damar-
cıq) saplağın davamı olaraq saplaq oyuğundan başlayır və ayanı bərabər hissəyə 
(simmetrik) bölür. Digər damarcıqlar ilə sağ və sol tərəflərdə cüt şəkildə yerlə-
şərək aşağı və yuxarı yan damarlar adlanır. Əgər orta damar yan damarlardan yaxşı 
inkişaf edərək uzun olarsa-yarpaq oval, yumurtaşəkilli, pazşəkilli, əksinə yan 
damarlar eyni uzunluqda inkişaf edərsə, yarpaq dəyirmi formada olur. Bir sıra 
sortlarda isə aşağı və yuxarı yan damarlar orta damara nisbətən güclü inkişaf edir 
və bu halda yarpaq eninə oval, yaxud yumurtavari forma alır. Əsas damarlardan 
isə kifayət qədər nazik ikinci sıra, onlardan isə üçüncü və sonrakı sıra damarcıq 
şaxələnirlər və ayada xırdagözlü şəbəkə əmələ gətirirlər (şəkil 1). 

Yarpaqların ayasında, əsas yan damarların arasında müxtəlif dərinlikdə kəsik-
lər olur və bu kəsiklər vasitəsilə aya dilimlərə bölünür. Orta damarcığın ətrafındakı 
dilim yuxarı yan dilimlər sayəsində əmələ gəlir və təkdir. Bu dilim orta, yaxud son 
dilim hesab edilir. Yuxarı və aşağı yan kəsiklərin sayəsində isə ayanın sağ və sol 
tərəfində cüt yuxarı və aşağı yan dilimlər formalaşır. Orta dilimlə yuxarı yan 
dilimlər arasındakı kəsik yuxarı, yuxarı 
yan dilimlə aşağı yan dilim arasındakı 
kəsik aşağı yan kəsik, aşağı yan 
dilimlərin arasındakı kəsik isə saplaq 
oyuğu adlanır. Əsasən üzüm yarpaqla-
rında 4 əsas kəsik olur ki, bunun da 
sayəsində aya 5 dilimə bölünür. Lakin 
yarpaqları dərin yarılmış üzüm sortla-
rının orta, bəzi hallarda isə yan dilimlər 
üzərində qismən dərin kəsiklər olur ki, 
bunun da nəticəsində həmin dilimlərdə 
yarıqlar əmələ gəlir və aya 7, yaxud 9 
dilimə bölünür. Aya beş əsas damar-
dan, saplaq oyuğundan və bölümlü yar-
paqlarda əsas damarlar arasında olan 
kəsiklərdən ibarətdir. Kəsiklərin sayə-
sində aya dilimlərə bölünür. Əksər 
sortlarda əsas dilimlərin sayı, əsasən, 
əsas damarlara müvafiq olur və dilim-
lər əsas, yuxarı yan və aşağı yan dilim-
lərə bölünür. Orta damara müvafiq orta 
dilim, orta dilimin sağ və sol aşağı 
hissədə yuxarı yan dilim, yuxarı yan 
dilimdən aşağı hissədə isə aşağı yan 

 
Şəkil 1. Yarpağın morfoloji quruluşu 

A- əasa (orta dilim),  B- yuxarı yan dilimlər, 
C- aşağı yan dilimlər, D- saplaq oyuğu, 
 E- əsas (orta) damarcıq, F-F'-yuxarı yan 
damarcıqlar,  
G-G'-aşağı yan damarcıqlar,  
 a- dilimlərin sonundakı dişciklər, 
 b-kənar dişciklər, c- əlavə dişciklər,  
H-yuxarı kəsik,  
X- aşağı kəsik, J- saplaq
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dilimlər yerləşir. Belə hallarda yarpaq-
da əsasən dörd kəsik olur. Habelə bəzi 
sortlarda dilimlər üzərində “əlavə” 
kəsiklər müşahidə olunur. Əlavə 
kəsiklərin nəticəsində aya yeddi, hətta 
doqquz dilimə bölünür. 

Çevrəsinin kənarının quruluşuna 
görə orta dilim sonu iti uclu, düzbucaqlı 
şəklində, kor uclu, əlavə kəsiklərlə 
bölünmüş şəkildə olur (şəkil 2). Ayada 
kəsiklər dayaz, orta dərinlikdə, dərin və 
çox dərin olur. Bəzi yarpaqlarda 
kəsiklər dayaz olur. Bu cür yarpaqların 
kənarı bütöv şəkildə olur. Əgər yuxarı 
yan kəsiklər dərin, aşağı yan kəsiklər 
dayaz, yaxud onların izi görünərsə 
yarpaq üç, həm yuxarı, həm də aşağı 
yan kəsiklər yaxşı inkişaf edərsə 
yarpaqlar beşdilimli olur. Uzun illərin 
ampeloqrafik təcrübəsi göstərir ki, 
yarpaqda yuxarı kəsikələr aşağı kə-
siklərdən həmişə dərin, bəzi hallarda isə 
ona bərabər olur. Ayadakı kəsiklərin təyin edilməsi zamanı üstünlük yuxarı yan 
kəsiklərə verilir. Belə ki, əgər hər hansı bir sortun yarpaqlarında yuxarı  kəsiklər 
dərin, aşağı kəsiklər isə orta dərinlikdə olarsa həmin sort  yarpaqları dərin yarılmış 
sortlar qrupuna daxil edilir.  

Kəsiklərin nəticəsində aya dilimlərə bölünür. Sortlardan asılı olaraq üç, beş, 
yeddi, habelə doqquz dilimli yarpaqlar olur. Dilimlərin sayını müayyən etmək 
üçün 250 ədəd normal inkişaf etmiş yarpaqdan istifadə olunur. Dilim qatlanarkən 
damarların yarısına çatarsa, kəsik dayaz, saplaq oyuğuna çatarsa, kəsik orta 

dərinlikdə, saplaq oyuğuna çatıb bir daha ge-
ri qatlana bilərsə, kəsik dərin, saplaq oyu-
ğuna çatıb bir neçə dəfə qatlanarsa, kəsik çox 
dərin hesab edilir (şəkil 3). Digər tərəfdən 
kəsiklərin dərinliyi dilimlərin uzunluğu ilə 
kəsiyin dibindən damarlar şaxələnən nöqtəyə 
(yarpağa saplaq birləşən yer) qədər olan mə-
safənin nisbətinə görə təyin edilir. Əgər alı-
nan nisbət 1,5-dən kiçik olarsa, kəsik dayaz, 
1,5-2 arasında olarsa, kəsik orta dərinlikdə, 
2-3 arasında olarsa, kəsik dərin, 3-dən böyük 
olarsa, çox dərin kəsik hesab edilir.  

 
Şəkil 3. Kəsiklərin dərinliyinin 

gözəyarı təyini. 
1- dayaz, 2- orta dərinlikdə, 3-dərin 

 
 

Şəkil 2. Orta dilimlərin quruluşu. 
1-iti sonluqlu, 2- düzbucaqlı sonluqlu,  
3-sonu enli, yaxud kor sonluqlu, 4- əlavə 
kəsiklərlə bölünmüş dilim. 
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Əgər qonşu dilimlərin kənarları bir-birinə toxunursa və ya bir-birinin üzərinə 
keçib örtərsə, belə kəsiklər bağlı hesab olunur. Belə bağlı, kəsiklər deşiyinin çev-
rəsinin formasına görə ellipsvari, oval, yumurtaşəkilli, üçbucaqşəkilli, yaxud 
eninə-oval formada olur. Əgər deşiyin dibi itidirsə - ellipsvari, dəyirmidirsə - oval 
hesab olunur. Kəsiyin ayanın orta hissəsinə tərəf yerləşən hissəsi “dibi” hesab 
edilir və formaca iti, yastı, sivri, dəyirmi olur. Yumurtavari sivri dibli kəsik iti dibli 
və dəyirmi dibli arasında keçid  təşkil edir. Dəyirmi dibli kəsiklərin dibində kiçik 
tin, yaxud bucaq şəklində girinti olur. 

Bəzi sortlarda xarakterik olaraq kəsiyin dibində bir və ya bir neçə dişcik 
müşahidə olunur. Yarpaqlarda bəzi hallarda yuxarı yan dilimlər ilə orta dilim bir-
birinin üzərini çox örtür ki, belə kəsiklərə tam örtülü kəsiklər deyilir.  

Dilimlərin kənarları bir-birinə toxunmursa, aralı yerləşirsə belə kəsiklər açıq 
kəsiklər hesab olunur. Açıq kəsiklərin ağzı, yan tərəfləri və dibi vardır. Çox dayaz 
açıq kəsiklər, adətən, girintili bucaq şəklində, orta və dərin kəsiklər isə lira 
şəklində və ağızları az və ya çox dərəcədə darlaşmış olur. Bəzi yarpaqlarda 
kəsiklərin yan tərəfləri paralel olur, belə forma “tağ” (qübbə) şəklini alır. Açıq 
kəsiklərin dibi də bağlı kəsiklərdə olduğu kimi iti, sivri, dəyirmi, yastı (düz), ya-
xud birdişcikli olur (şəkil 4). 

 
Ayada saplaq oyuğu açıq və bağlı olur. Aşağı yan dilimlərin bir-birinə 

toxunması, yaxud tamamilə bir-birini örtməsi nəticəsində bağlı, yaxud tam örtülü 
saplaq oyuğu əmələ gəlir. Bağlı saplaq oyuğu bəzi sortlarda tam bağlı olur, 

 
Şəkil 4. Yarpaqda yuxarı kəsiklərin forması (M.A.Lazarevskiyə görə). 
A- bağlı kəsiklər: 

1-tam örtülü, 2- dar ellipsvari, 3-oval, 
4-iti dibli yumurtavari, 5- dəyirmi dibli 
yumurtavari, 6- yastı dibli və 
üçbucaqşəkilli, 7- birdişcikli, 
8-eninə-ellipsşəkilli 

 

B- açıq kəsiklər: 
1-izi görünən, 2- girintili bucaşəkilli, 3- qaytanşəkilli, 

4- itidibli, dar ağızlı liraşəkilli, 5- dəyirmi dibli 
liraşəkili,  6- yastı dibli, 7- iti dibli və yan tərəfləri 
paralel,  8-dəyirmi dibli və yan tərəfləri paralel, 

9- yastı dibli və yan tərəfləri paralel, 
10- birdişcikli açıq. 
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bəzilərində isə dilimlərin əmələ gətirdiyi kiçik və ya böyük deşik dar ellipsvari 
formadan eninə oval formaya qədər dəyişir. 

Açıq saplaq oyuqları da sortlardan asılı olaraq müxtəlifdir. Kəsiyin ağızcığının 
bir-birinə yaxınlıq dərəcəsindən asılı olaraq oyuğun quruluşu adətən, liraşəkilli 
formaya yaxınlaşır. Ancaq bəzi sortlarda açıq saplaq oyuqları geniş və çox geniş 
açıq olmaqla tağ şəklini (paralel tərəfli) və oxvari formanı alır. Saplaq oyuğu bəzi 
hallarda dişcikli olur. Bəzi üzüm sortlarında saplaq oyuğunun əsası (dibi) aşağı 
yan damarcıqla məhdudlaşır (damarcıqların oyuğa açılan hissəində parenxim toxu-
ma olmur) (şəkil 5). Bu əlamət bir sıra üzüm sortlarında çox dayanıqlı ampeloq-
rafik əlamət hesab edilir. 

 
Üzümdə ayadakı kəsiklərin və saplaq oyuqlarının açıq və ya bağlı olmasını 

müəyyən etmək üçün onun təbii halda tənəkdə yerləşdiyi vəziyyətdə qiymətləndir-
mək lazımdır. Məsələn, əgər yarpaqlardakı dilimlər novşəkillidirsə onda onların 
kənarları əyildiyindən dilimlərin kənarı kəsik hissədə bir-birindən aralı qalır və 

 
Şəkil 5. Saplaq oyuğunun tipləri (M.A.Lazarevskiyə görə) 

A-bağlı saplaq oyuqları: 
1- tam örtülü, 2- xırda deşikli, 3- ellips formalı, 4- dəyirmi, 5-yumurtaşəkilli, 
6- iti dibli yumurtaşəkilli, 7- əksinə yumurtaşəkilli, 8- eninə-oval,  
9- dibi damarcıqla sərhədlənən eninə-oval. 

B-açıq saplaq oyuqları: 
1-dəyirmi dibli liraşəkilli, 2- iti dibli liraşəkilli, 3- enli-itidibli liraşəkilli, 4-dibi 
damarcıqla sərhədlənən liraşəkilli, 5- dar itidibli tağşəkilli, 6- dibi düz girintili enli 
tağşəkilli, 7- dar oxvari, 8- bərabərtərəfli oxvari, 9- enli oxvari, 10- iki tərəfdən dişcikli, 
11- iki mürəkkəb dişcikli. 
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Şəkil 6. Üzüm yarpaqlarında dişciklərin 

əsas formaları. 
1-dar və çox iti üçbucaqşəkilli və mişarvari, 
2-kifayət qədər enli üçbucaqşəkilli, 
3 və 4- tərəfləri zəif qabarıq, 
5 və 6-  tərəfləri güclü qabarıq, 
7-keçid künbəzşəkilli, 
8-tipik künbəzşəkilli, 
9- çox alçaq və enli künbəzşəkilli. 

ona görə də kəsik bağlı olduğu halda açıq görünür.  
Əgər yarpağın kənarları, həmçinin dilimlər yuxarı doğru meyilləndikdə yarpaq 

enli-qıfşəkilli formanı alır. Bu halda saplaq oyuğu nahiyəsində dilimlər bir-birinin 
üstünü örtür. Belə halda saplaq oyuğu açıq olduğu  halda bağlıya dönür. Əgər bu 
yarpaqları tənəkdən qırıb hamar bir müstəvi üzərində düzəltsək onda saplaq oyuğu 
açılacaq, kəsiklər isə bağlanacaqdır. Ona görə də yarpağın herbari materialından 
nadir hallarda ayadakı kəsiklərin və saplaq oyuğunun vəziyyətini müəyyən etmək 
olur. Yarpaqları təsvir edərkən onun ayasının qalınlığı, elastikliyi, möhkəmliyi, 
rəngi, habelə tüklülük xarakteri də təsvir edilir. Sortlardan asılı olaraq yarpaqların 
alt səthi tüklü yaxud çılpaq olur. 

Tüklər isə cod və torabənzər olur. Sortların daxil olduğu ekoloji-coğrafi 
qrupdan asılı olaraq yarpaqlarda tükün sıxlığı müxtəlif- çox seyrək, seyrək, orta 
sıxlıqda, sıx və çox sıx (keçəşəkilli) olur. Yarpağın alt səthində az miqdarda 
hörümçək toruna bənzər tüklər olursa və payıza qədər pambıq şəklində toplanırsa, 
hətta bəzi yarpaqlarda tamamilə itirsə, yarpaq çox seyrək tüklü hesab olunur. 
Yarpağın alt səthində payıza qədər qalaraq rəngini nisbətən dəyişən, hörümçək 
toruna bənzər tüklər varsa və alt səthi 
ilə üst səthinin rənginin fərqi aydın se-
çilirsə, tük orta sıxlıqda hesab olunur. 
Sıx, yaxud keçəşəkilli tük yarpaqların 
alt səthini tamamilə örtmüş olur, onları 
bozumtul-ağ rəngə çevirir. Üzüm yar-
paqlarının ayasının kənarı dişciklidir 
(şəkil 6). 

Dişciklər sortların təyin edilmə-
sində vacib morfoloji əlamətlərdən bi-
ridir və xarici amillərin təsiri nəticə-
sində çox cüzi dəyişikliyə məruz qalır. 
Dişciklər üçbucaqşəkilli, dəyirmi 
(gümbəzşəkilli) və onlar arasında keçid 
təşkil edən formalardan ibarətdir. 
Dişciklərin forması uzunluğunun eninə 
olan nisbəti ilə müəyyən olunur. Əgər 
bu nisbət 0,7-1 arasında olarsa, dişcik 
“dar üçbucaqşəkilli”, 0,5-0,25 arasında 
dəyişərsə isə orta və enli hesab olunur. 
Əsas damarların sonunda yerləşən 
dişciklər iri, uzun, enli olur ki, bunlar 
uc dişciklər adlanır. Ayada ikinci sıra 
damarların ucunda yerləşən dişciklər 
kənar, üçüncü sıra damarların ucunda 
yerləşən dişciklər  isə “əlavə dişciklər” 
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adlanır. Hər bir sortun yarpaqlarının dişcikləri formasına, quruluşuna, ölçüsünə 
görə fərqlənirlər.  

Üçbucaqşəkilli dişciklər düz və mişarşəkilli olur. Düz üçbucaqşəkilli 
dişciklərin kənar tərəfi bir-birinə bərabər, yaxud bərabəryanlı üçbucaq şəklində 
olur. Dişiciklər maili, yəni dişciyin bir tərəfi o biri tərəfindən qısa olduqda 
mişarşəkilli hesab olunur.  

Dişcklər uzunluğunun eninə (əsasına) nisbətindən asılı olaraq qısa, enli və dar-
uzun olur. Bəzi növ və  sortların yarpaqlarında isə dişciklərin ucu əyilmiş, biz, 
qarmaq “dimdik” şəklində olur. Nazik uzun və sonu qarmaq, yaxud “dimdik” 
şəklində olan yarpaqlara daha çox V.riparia  növündə və onun V.vinifera növü ilə 
hibridlərində rast gəlmək olur. Azərbaycanın bəzi yerli üzüm sortlarında (Arayatlı 
qara üzümü və s.) belə dişciklərə rast gəlmək mümkündür. Bir yarpaqda 
üçbucaqşəkilli dişciklərin hər formasını görmək mümkündür.  

Gümbəzşəkilli dişciklər dəyirmi olur və onun son ucunda dişcik çıxıntısı var-
dır ki, belə dişciklər tipik künbəzşəkilli diş-
ciklər hesab olunur. Bəzi sortların yarpaqla-
rında dişciklər üçbucaqşəkilli və künbəzşəkilli 
dişciyin arasında keçid təşkil edir ki, belə 
dişciklərin az və ya çox dərəcədə yan tərəfləri 
qabarıq olur, lakin yuxarı tərəfləri (ucu) iti qa-
lır, yaxud da ancaq zəif dəyirmi sonluqlu olur. 

Sortlardan asılı olaraq yarpaqlar tüklü və 
tüksüz (çılpaq) olur. Növ və sortların təyin edil-
məsində yarpağın alt səthində olan yarpaqlar ən 
vacib ampeloqrafik əlamətlərdən biri hesab 
edilir. Yarpaqların tüklülük xarakteri onun da-
xil olduğu ekoloji-coğrafi qrupun xüsusiyyət-
lərini əks etdirir. M.A.Lazarevski üzümün yar-
paqlarında iki cür - torşəkilli və cod (qılşəkilli)  
tüklər olduğunu qeyd edirlər. Ümumiyyətlə 
yarpaqlarda üç tip - cod (qılcıqşəkilli), tora-
bənzər və torşəkilli-cod tükcüklər təsnif edilir 
(şəkil 7).  

Torabənzər tükcüklər yumşaq olur, uzun 
tellər bir-birinə qarışaraq tor şəklində olur, şə-
bəkə əmələ gətirir. Belə tükcüklər növ və sort-
dan asılı olaraq yarpaqda müxtəlüf sıxlıqda –
çox seyrək, orta sıxlıqda, sıx (keçəşəkilli) olur.  
Nadir, yaxud çox seyrək olduqda yarpaq 
altında tükcük telləri az miqdarda olur, tor zəif 
hiss olunur və asanlıqla təmizlənir (mexaniki, 
küləyin və yağışın və s. təsirindən). Tükcüklər 

 
Şəkil 7. Yarpaqda tükcüklər 
1-cod, yaxud qılcıqşəkilli, 
2-torabənzər, 
3-torabənzər-cod (qarışıq). 
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orta sıxlıqda olduqda onlar yarpağın səthinə kifayət qədər sıx tor əmələ gətirirlər 
və payıza qədər qalırlar. Lakin baxdıqda tükcüklər arasından yarpağın yaşıl səthini 
görmək olur. Qalın tükcüklü olduqda isə tükcük telləri kükürdü (boz)-ağ rəngdə 
olmaqla yarpağın alt səthini tamamilə örtür. Belə yarpaqlarda ayanın alt səthindəki 
yaşıl rəngi qətiyyən görmək olmur. Torabənzər tükcüklər yarpaq epidermisinin ölü 
törəməsidir. O, mexaniki təsirdən yarpaq səthindən asanlıqla sıyrılır və kiçik 
pambıq topaları şəklində üzərinə yığılır. Mikroskop altında baxdıqda torabənzər 
tükcüklərin düz lentşəkilli formada, öz oxu ərtafında çoxlu sayda burulmuş və 
yarpaq səthinə yatmış vəziyyətdə olduğunu görmək olar. 

Cod, yaxud qılcıqşəkili tükcüklər yarpaqların altında damarcıqların üzərində, 
yaxud ya yarpağın alt səthini tamamilə tutaraq qısa cod tellər, qılcıq şəklində olur 
(Bənövşəyi muskat, Çəhrayı muskat və s. sortlarda). Cod tükcüklər, yaxud 
qılcıqlar isə canlı birhüceyrəli və çox hüceyrəli formada, sonluğu iti, dik qalxan 
olub, epidermis hüceyrələrinə möhkəm biriləşir. Buna görə də onların yarpaq 
səthindən qoparılması xeyli çətin olur.  

Keçəşəkilli tükcüklər - torşəkilli tükcüklərin telləri adətən cod tükcüklü 
döşəmə ilə çox sıx bozumtul-ağ örtük formalaşdırır və yarpağın altını tam örtür 
(Saperavi, Ağ çauş, İzabella və s. sortlarda).  

Əgər yarpaqların altında torabənzər tükcüklər yoxdursa və burada cod 
tükcüklər inkişaf edərsə belə sortlar üzümçülük təcrübəsində çılpaqyarpaqlı sotlar 
hesab edilir. Yarpaqlarının alt səthi tüksüz (çılpaq), yaxud ya çox seyrək və çox 
qısa cod tükcüklərə (ayanın alt səthində və damarcıqların üzərində) malik olan 
sortlar da V.vinifera növünün çox böyük bir qrupunu təşkil edir. Məsələn şərq 
ekoloji-coğrafi qrupunun (convar orientalis Negr.) subconvar antasiatica Negr. 
yarımqrupuna mənsub olan Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın süfrə üzüm 
sortlarının əksəriyyəti bu əlaməti daşıyırlar. Bundan başqa bu və ya digər üzüm 
sortlarının yetişdirilmə şəraitindən və ilin hava şəraitindən asılı olaraq yarpaqlarda 
cod tükcüklər az və ya çox miqdarda əmələ gələ bilər. Lakin torabənzər 
tükcüklərin miqdarı nisbətən sabit olur. Sortların təsviri zamanı yarpaqlardakı cod 
tükcüklər təsvir edilsədə, bunlar sortun təyin edilməsində o qədər də əhəmiyyətli 
əlamət hesab edilmirlər. Cod tükcüklər adətən ayadakı əsas damarcıqların 
üzərində, bəzi hallarda isə kiçik damarcıqların üzərində mərkəzləşərək əsasən 
aşağı yarusdakı yarpaqlarda üstünlük təşkil edir. Yuxarı yarusdakı yarpaqlarda 
nadir hallarda əmələ gəlir, yaxud da vegetasiya müddətində yoxa çıxır. Üzümdə 
torabənzər və cod tükcüklərin qarışığından ibarət  örtüyədə tez-tez rast gəlinir. Bu 
halda tükcüklər bir-birinə sıx hörüldüyündən onlar yarpağın səthinə möhkəm 
biriləşirlər və uzun müddət qalır. 

L.M.Lazarevski (1959) və A.M.Panarina (1967) göstərirlər ki, yarpaqda 
kəsiklər, dişciklər, yarpağın forması, tüklülük xarakteri, saplaq oyuğunun quruluşu 
sortların təyin edilməsində əvəzedilməz əhəmiyyətə malikdir. Sort üçün xarakterik 
olan yarpaqlar orta yarusda əsas zoğların 9-12-ci buğumlarında yerləşir. 

A.M.Panarina (1967) göstərir ki, yarpaqda ən dayanıqlı sabit ampeloqrafik 
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əlamətlər onun kəsikləri, tüklülük xarakteri və formasıdır. Bu əlamətlərdə torpaq-
iqlim şəraiti, aqrotexniki tədbirlər nəticəsində çox cüzü dəyişikliklər baş verir.  

L.M.Lazerevski (1959) yarpağın ikinci dərəcəli “əlavə” əlamətlərini yarpağın 
böyüklüyünü, saplağın uzunluğunu, ayanın rəngini, əyrilik xarakterini, üst səthinin 
qırışıqlığını və s. hesab edir və göstərir ki, bu əlamətlər də sortların becərildiyi 
torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq müxtəlif dərəcədə dəyişilir. Alimin fikirincə 
sortların  becərildiyi şəraitdə onlara təsir edən mikrofaktorların, torpaq-iqlim 
şəraitinin təsirini qeyd edir və göstərir ki, hətta yarpaqların morfoloji əlamətlərinə 
- onun zoğda və hansı yarusda yerləşməsi də təsir göstərir. Belə ki, aşağı yarusdakı 
zoğlarda 5-7-ci düyündən sonra salxımlar yerləşən hissəyə qədər öz  inkişafını 
dəyişir və yarpaqlar çox qalın, qırışıqlı, yaxud üzəri böyük qabarıqlı, kəsikləri 
dayaz, saplaq oyuğu bağlı, alt səthi qalın, cod tüklə (qılşəkilli) örtülmüş olur. Orta 
yarusdakı yarpaqlar yayın əvvəlindən inkişafa başlayır və onun morfoloji 
əlamətləri yaxşı inkişaf edir. Sorta xas tipik yarpaqlar orta yarusda inkişaf edir. 
Yuxarı yarusun yarpaqlarının inkişafı yayın ikinci yarısından başladığı üçün 
zoğların inkişafı da zəifləyir və onların üzərindəki yarpaqlar sorta məxsus ölçüyə 
çatmayır, kiçik ölçüdə qalır, yaxşı formalaşmır.  

Yarpağın saplağının uzunluğu əksər sortlarda orta damarın uzunluğuna yaxın 
olur. Bəzi hallarda saplaq kifayət qədər orta damardan qısa və ya uzun olur.  

Sortlar yarpaqlarının qalınlığına, ayanın möhkəmliyinə və müstəvisinin 
düzlüyünə, sərtlik dərəcəsinə görə bir-birindən seçilirlər. Əl ilə toxunduqda onların 
qalın, sərt (dəri kimi), kifayət qədər incə və yaxud elastik olmasını təyin etmək 
olar. Yarpaqların bu xüsusiyyəti onların işıqlanma və kölgədə qalma dərəcəsindən 
daha çox asılıdır. 

Sotlardan asılı olaraq yarpaqların rəngi açıq-yaşıldan tünd-yaşıla qədər dəyişə 
bilir. Hətta bir sıra sortlarda yaşıl rəng fonunda sarımtıl “limonu” rəng çalarları 
olan yarpaqlara da rast gəlinir. Belə ki, Ağ kişmişi sortunda yarpaqlar yaşılımtıl-
limonu sarı, Kabasiya və Moldova sortunda isə tünd-yaşıl rəngə çalır. Əvvəllər 
üzüm sortlarının təsvirində yarpaqların rənginə xüsusi diqqət yetirilirdi. Hələ XIX 
əsrin əvvəllərində məşhur ampeloqraf Simon de Roxas Klemente belə qənaətə 
gəlmişdir ki, əgər üzüm yarpaqlarının rənginin çalarlarını tam dəqiqliklə təsvir 
edilsə, bu əlamət üzüm sortlarının dəqiqliklə fərqləndirilməsinə kifayət edər. Lakin 
bu fikir tam əsaslandırılmamışdır. Tənəyin yetişdiyi şəraitdə işıqlanma dərəcəsi, 
nəmliyin miqdarı və s. amillərin dəyişməsi nəticəsində sorta xas yarpaq rəngi 
bitkidə zəif ifadə oluna bilər, yaxud da tamamilə itə bilər.  

Üzüm sortlarının yarpaq ayasının səthi və müstəvisi tamamilə hamar və düz 
olmur. Bəzi sortlarda yarpaq ayasında damarlar boyunca az və çox dərəcədə 
şırımlar gedir ki, bu da “büküşə”, yaxud da qırışa oxşayır. Şərq qrupuna (convar 
orientalis Negr.) mənsub olan bir sıra üzüm sortlarında  belə qırışıqlar zəif təzahür 
edir. Belə yarpaqlar hamar və parlaq yarpaqlar hesab edilir. Bəzi sortlarda isə 
sırımlar kiçik damarcıqlar boyunca kifayət qədər dərin olur, lakin ayanın müstəvisi 
nisbətən düz qalır və belə halda yarpağın səthi torşəkilli-qırışıqlı olur. Əgər 
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məhdudlaşan xırda qırışıqlar yarpaq ayasının sahəsində şişkin olursa və qabarıq 
şəkilini alırsa, belə yarpaqlara xırdaqabarıqlı, yaxud “şaqren dərisinə bənzər” 
yarpaqlar deyilir. Bu əlamət Amur üzümünün (V.amurensis Rupr.) və onların 
Avropa-Asiya üzüm növləri ilə çarpazlaşdırılmasından alınan hibridlər üçün çox 
dayanıqlı xarakterik əlamətdir. 

Qabarıqlıq ola bilər ki, yarpaq səthinin daha çox sahəsini əhatə etsin. Bunun 
nəticəsində yarpağın orta hissəsində əsas damarcıqların arasında büküş və qabarma 
formalaşır. Arabir qabarıqlıq yarpaq ayasında az və ya çox miqdarda əyrilik əmələ 
gətirir, yarpağın ayası başdan-başa “büküşlü, yaxud qırış-qırış” görünür. Müqayisədə 
yalnız bir sıra sortların yarpaqlarının ayasını düz olur. Əksər hallarda ayanın dilimləri 
müxtəlif istiqamətlərə əyilmələri ilə xarakterizə olunurlar. Tez-tez yarpaqdakı aşağı 
yan dilimlər yuxarı doğru əyilir və bir-birinə yaxınlaşdığından yarpaq enli-qıfşəkilli 
forma alır. Orta və yuxarı yan dilimlər nadir hallarda damarcıqları boyunca yuxarıya 
doğru qatlanıb nov şəklini alır. Belə olduqda yarpaqlar qıfvari-novşəkilli formanı alır. 
Qərbi Avropa sortları (convar occidentalis Negr.) qrupuna mənsub olan bir sıra üzüm 
sortlarında tipik olaraq yarpağın ayasının kənarları aşagı doğru qatlanır, yayın ikinci 
yarısında isə aşağı yarusdakı yarpaqların kənarları tamamilə bukülür. Bəzi sortlarda 
isə yarpaqda ayanın, başqa sözlə dilimlərin yan tərəfləri yuxarı doğru əyilir və yarpaq 
“nimçəçəkilli” forma alır. 

Payızda yarpaqlar tökülməmişdən qabaq yaşıl rənglərini dəyişərək ağ giləli 
(ağ, yaşıl və onların müxtəlif çalarları) üzüm sortlarında küləşi-sarı, tünd rəngli 
gilələrə malik sortlarda isə (bəzi hallarda istisna olur) qırmızı rəngin müxtəlif 
çalarları müşahidə olunur. Sortlarda yarpaqların sarı rəngin çaları müqayisədə  
eynidir. Lakin qırmızı rəng sort xüsusiyyətlərindən asılı olaraq çəhrayı rəng 
çalarından intensiv qəhvəyi-qırmızı rəng çalarlarlna qədər dəyişə bilir. Bu rənglər 
yarpaq səthini tam əhatə edə, həm də ki, xallar şəklində paylana bilər. Həmçinin 
bu əlamətlər yarpaqlarda tez və ya gec əmələ gəlmələri ilə də fərqlənirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yarpaqlar hər bir sortda ardıcıl olaraq sıra ilə zoğ 
boyunca düzülür və əmələ gəlmə vaxtından, yerindən, müxtəlif temperatur, 
nəmlik, işıqlanma dərəcəsindən və s. amillərdən asılı olaraq bir-birilərindən bir 
çox əlamətlərə görə fərqlənirlər. Belə ki, tənəyin aşağı yarusunda zoğun əsasında 
yerləşən (əsasən zoğun əsasında 5-7-ci və salxım yerləşən buğuma qədər) 
yarpaqlar öz inkişaflarını yazda başa vururlar.  Həmçinin bu yarpaqlar nisbətən 
qalın, kobud, ayalarının səthini iri qabarıqlı və qırışıqlı, yuxarı kəsiklərinin dayaz,  
bağlı saplaq oyuğunun, alt səthində damarcıqlar üzərində sıx cod, yaxud 
qılcıqşəkilli tükcüklərin olmaları və s. əlamətləri ilə səciyyələnirlər. Orta yarusdakı 
yarpaqlar bütün yay boyu inkişaf edir, onlarda sort əlamətləri yaxşı ifadə olunur və 
bu yarpaqlar sort üçün tipik hesab edilir. Ucda (yuxarı yarusda) yerləşən yarpaqlar 
yayın adətən yayın ikinci yarısından sonra, zoğların zəif böyüməsi dövründə 
inkişaf etməyə başlayır və inkişaflarını tam başa çatdırmırlar, belə yarpaqlar 
nisbətən kiçik olçülü, özlərinin özünəməxsus formaları, rəngləri və tüklülük 
dərəcəsi olur. 
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Ona görə də üzüm sortların ampeloqrafik təsviri zamanı orta yarusda (əsas zo-
ğun 9-12-ci buğumda yerləşən) yerləşən yarpaqların götürülməsi məqsədəuyğun-
dur. Bu qanunauyğunluq artıq bir neçə yüz ildir ki, ampeloqrafiya praktikasında 
tətbiq edilir. Bəzən üzüm sortlarının tam botaniki təsviri zamanı aşağı və yuxarı 
yarusdakı yarpaqların bir sıra xüsusiyyətləri də nəzərə alınır. 

Sortlarda yarpaqların qalınlığı və elastikliyi də müxtəlif olur. Belə ki, bəzi 
sortlarda yarpaq ayası qalın, möhkəm və elastik, bəzilərində isə kövrək, nazik və 
yumşaq olur. Eyni zamanda yarpaqların ayasının əyrilik və üst səthinin xarakteri 
də müxtəlif olur. Sortlardan asılı olaraq (daxil olduğu ekoloji-coğrafi qrupdan asılı 
olaraq) aya enli-qıfşəkilli, qıfşəkilli-novşəkilli, büzməli, dalğalı, qırağı yuxarı 
bükülmüş, qırağı aşağı bükülmüş və novşəkilli vəziyyətdə olur. 

Yarpaqlar ayanın üst səthinin xarakterinə görə hamar və üzəri qırışıqlı, 
qabarıqlı (kiçik qabarıqlı, böyük qabarıqlı, qırış-qırış) olur. 

Çiçək: Son dövrlərə qədər çiçəklər tənəkərdə çiçəkləmənin qısa müddəti əhatə 
etməsi, onların əlamətlərinin kifayət qədər davamlılığına şübhələrin olması, bir 
qədər də onların çox kiçik ölçülərə malik olması səbəbilə ampeloqrafiya 
təcrübəsində az istifadə edilir. Aparılan dərin morfoloji və bioloji tədqiqatlar təsdiq 
etdi ki, üzüm sortlarının təyin edilməsində çiçəklərdən tam istifadə etmək olar. 
Hal-hazırda sortun təsvirində çiçək əlamətləri göstərilmirsə bu mükəmməl hesab 
edilmir.  

Çiçək üzümdə cinsi proseslərin həyata keçirilməsinə, o cümlədən mikrospo-
rogenez, makrosporogenez və qametogenez funksiyalarının yerinə yetirilməsinə 
xidmət edir və bunun nəticəsində toxum və meyvə formalaşır.  

Üzümdə çiçək çox xırda və yaşıl olub, beşüzvlü quruluşa malikdir. Belə ki, 
hər bir kasacıq və tac beş yarpaqdan və 
erkəkciklər, əksərən, beş ədəd, dişicik isə 
iki meyvəyanlığından ibarətdir. Çiçək 
qönçəsində əsasən 5-6, tək-tək hallarda 6-8 
ədəd erkəkcik olur. Erkəkcik saplaqdan və 
tozcuqdan ibarətdir. Dişicik yumurtalıq, 
sütuncuq və ağızcıqdan ibarət olub, enli-
konusşəkilli, konusşəkilli, şarşəkilli, yaxud 
dəyirmi formada olur.  

Mədəni üzüm sortlarında, əsasən, iki 
tip çiçək – funksional dişi və ikicinsli çiçək-
lər müşahidə olunur. Funksional dişi çiçək-
lər də ikicinslidir, amma burada erkəkcik-
lərin saplağı dişicikdən qısa, qıvrılmış (əyil-
miş) vəziyyətdə olur və tozcuqları sterildir 
(şəkil 8). Lakin bir sıra funksional dişi çiçək 
tipli üzüm sortlarının çiçəklərində erkəkcik-
lər saplağı ağağı əyilib burulmur və onlar 

 
Şəkil 8. Üzümdə çiçəyin əsas tipləri 
1-ikicinsli (hermofrodit), 
2-funksional dişi, 
3-həqiqi dişi, 
4-funksional erkək. 
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dişiciyə 90º bucaq altında yerləşirlər və bir müstəvi üzərində paylanırlar. Bu tip 
sortlarda da tozcuqlar steril olur. İkicinsli çiçəklərdə erkəkcik və dişicik yaxşı 
inkişaf edir, erkəkciyin tozcuğu fertil olur. 
İkicincli çiçəklərdə erkəkciklər dikdurandır, 
dişicikdən xeyli uzun (0,5-2 dəfə) olmaqla, 
onunla adətən 45° bucaq altında yerləşir. 

Eyni zamanda çiçəkdə dişiciyin forması da 
müəyyən edilir. Dişicik növ və sortlardan asılı 
olaraq konusvari, silindrik, şarşəkilli və s. for-
malarda olur (şəkil 9). Erkəkciklər dişicikdən 
qısa, yaxud uzun ola bilər. Əgər erkəkciyin 
uzunluğunun dişiciyin hündürlüyünə olan nisbə-
ti 1-ə bərabər olarsa, erkəkcik qısa, 1,5-ə bəra-
bər olarsa, erkəkcik orta uzunluqda, 2-yə bəra-
bər olarsa, erkəkcik uzun, 2-dən böyük olduqda 
erkəkcik çox uzun hesab olunur.  

Salxım: Çiçək qrupunda 
çiçəklər mayalandıqdan və gilə-
lər əmələ gəldikdən sonra sal-
xımlar formalaşır. Salxım saplaq-
dan, daraqdan və gilələrdən iba-
rətdir. Salxımın zoğa birləşdiyi 
yerdən ilk qanadın şaxələndiyi 
yerə qədərki hissəsi saplaq hesab 
olunur. Saplaq sortdan asılı ola-
raq odunlaşmış, yaxud odunlaş-
mamış vəziyyətdə və uzun, ya-
xud qısa olur. Salxımın saplağın-
dan budaqlanan və mərkəzdən 
gedən şaxələr daraq hesab olu-
nur. Darağın budaqlanmalarının 
ən axırıncı sırası meyvə sapla-
ğından ibarətdir. Onun genişlən-
miş hissəsi yastıqca adlanır və 
oraya gilələr birləşir (şəkil 10). 
Sortlarda salxımlar müxtəlif sıx-
lıqda və formada olur. Salxımla-
rın sıxlığı çiçəyin tökülmə səviy-
yəsindən və aqrotexniki qulluqdan asılı olaraq dəyişkən olur.  

Eyni zamanda hər bir sort daxil olduğu ekoloji-coğrafi qrupun xüsusiyyətlərini 
özündə əks etdirir. Şərq qrupuna daxil olan sortların salxımı çox iri, seyrək və 
şaxəli, qərb qrupuna daxil olan sortlarda salxım orta ölçülü, sıx, silindrik, konus 

 
Şəkil 9 . Dişiciklərin forması. 

 
Şəkil 10. Salxımın quruluşu 

a-salxımın saplağı; b- saplaqdakı düyün;  
c- salxımın əsası- darağın əsas oxundan  
birinci şaxələnən hissə (darağın ikinci sıra 
şaxələnməsi); d və e- salxımın əsasından şaxələnən 
qanad; ə- saplaqdakı bığcıq, yaxud qanada cevrilmiş 
bığcıq-“qanad”- yan salxım; f- salxımın sonluğu 
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şəklində olur. Salxımlar silindr, konus şəklində, şaxəli, qanadlı (bir, iki və daha 
çox qanadlı) formada olur. Gilələrin sıxlığından asılı olaraq salxımlar seyrək və sıx 
olur. Eyni zamanda salxımlar bir-birindən ölçüsünə görə fərqlənir və onların 
uzunluğu 6-30 sm arasında dəyişir. 

Çiçəklərin mayalanmasından və çiçəklərin təbii tökülməsindən sonra yumurta-
lıqlar iriləşir və gilələr əmələ gəlir. Gilələr əmələ gəldikdən sonra salxım forma-
laşır. Salxımın saplağı onu zoğa birləşdirir, saplağın uzunluğu onu zoğa birləşən 
yerindən, birinci yan budaqlanmaya qədər olan məsafədən ibarətdir. Sortdan asılı 
olaraq salxım saplaqları uzun və qısa olur. Bir sıra sortlarda salxım saplağı odun-
laşır, bəzilərində isə otşəkilli halda, yaşıl rəngdə qalır. Saplağın zoğa birləşdiyi 
yerdən bir qədər aralı qalınlaşma- düyün inkişaf edir ki, burada adətən bığcıq 
əmələ gəlir. Bir sıra sortlarda həmin bığcıqlar çiçəkləmədən sonra quruyaraq 
tökülür,  bəzi sortlarda isə odunlaşaraq payıza qədər qalır. Əgər bığcıq inkişafı 
dövründə üzərində çiçək qrupu əmələ gətirərsə, onlarda mayalanma prosesi gedir 
və gilələr formalaşır. Bunun nəticəsində salxımın ilk şaxələnməsi baş verir və  
qanad adlanır. Sortlardan asılı olaraq qanadların sayı 1-2 ola bilər. Salxım 
qanadları onun əsasından kiçikliyi və üzərindəki gilələrin azlığına görə seçilirlər. 
Bəzi hallarda salxım qanadları güclü inkişaf edərək salxımın əsasının ölçüsünə 
qədər çatır. 

Salxımın saplağının bütün yan budaqlanmaları (ikinci və üçüncü şaxələnmə-
lər) salxımın darağını əmələ gətirir. Çox nadir hallarda bəzi sortların daraqlarında 
dördüncü sıra çox qısa “ox” əmələ gəlir.  Darağın budaqlanmalarının ən axırıncı 
sırası meyvə saplağıdır. Meyvə saplağının genişlənmiş qurtaracağı yastıqca 
adlanır və bunun üzərində gilə yerləşir. Darağın şaxələrinin miqdarı və gilə sapla-
ğının uzunluğu təcrübü əhəmiyyətli sort əlamətləri olan salxımın formasından, 
ölçüsündən, sıxlığından asılıdır. Salxımın yuxarısında (əsasında) darağın ikinci 
şaxələnməsi güclü inkişaf edirsə və sonuna doğru getdikcə tədricən daralarsa 
salxım konusvari formada olur. Darağın ikinci şaxələnməsi bütün salxım boyu, 
yəni əsas oxdan təxminən eyni uzunluqda inkişaf edərsə salxım silindrşəkilli 
formada olur. Əgər salxımın əsasındakı ikinci sıra ilk şaxələnmiş daraqlar (əsas 
oxdan çıxan) çox güclü inkişaf edərsə, onda salxımlar “pəncəli”, yaxud da 
şaxələnmiş formada olur. 

Ancaq bu əlamətlər isə torpaq-iqlim şəraitindən və aqrotexniki tədbirlərin 
təsirindən asılı olaraq dəyişir. Salxımdakı darağın böyüməsi və inkişafı prosesində 
onda mexaniki və ötürücü toxuma, xüsusilə də yumşaq floema əmələ gəlir ki, bun-
ların da nəticəsində daraqlarda möhkəmlik formalaşır və ötürücü toxuma vasitəsilə 
gilələrə çoxlu miqdarda qida maddələri axır. 

Salxımın iriliyi sortdan və xarici mühit şəraitindən asılıdır. Adətən, salxım-
ların iriliyi 6-30 sm-ə qədər və daha çox olur.  

Salxımın sıxlığı darağın budaqlanma dərəcəsi və xarakterindən, meyvə sapla-
ğının uzunluğundan və gilənin iriliyindən asılı olaraq müxtəlif olur. Sıxlığına görə 
salxımlar çox sıx, seyrək və çox seyrək olur. Ümumiyyətlə, barlı zoğların əsasına 



 
 

73

yaxın yerləşən salxımlar həmişə yuxarı buğumlarda yerləşənlərdən iri olur.  
Salxım saplağı, qaraq və gilə saplaqları anatomik quruluşuna görə cavan 

zoğların buğumaraları ilə analoji quruluşa malikdir.  
Salxımların ölçüsü 100-500 salxımdan müəyyən edilir. Salxımın uzunluğu 

sonundan yuxarı hissəsində, salxımın ilk şaxələndiyi yerə qədər, eni isə ən enli 
hissəsi arasında olan məsafə ilə ölçülür. Salxım uzunluğu 10 sm-ə qədər olduqda  
kiçik, 10-18 sm olduqda orta, 18-26 sm olduqda iri, 26 sm-dən uzun olduqda çox 
iri hesab edilir. 

Sortlardan asılı olaraq salxımlar müxtəlif sıxlıqda olur. Əgər salxımda gilələr 
çox seyrək, meyvə və saplaqlar bir-birini örtmürsə və bir-birindən aralı yerləşirsə - 
salxım çox seyrək, salxım asanlıqla ilk formasını dəyişirsə və üfüqi (horizontal) 
qoyulanda gilələr sərbəst dağılırsa - salxım seyrək, salxımlar ilkin formasını, 
habelə gilələr öz formasını dəyişmirsə, yəni gilələr bir-birini sıxmırsa - salxım sıx, 
əgər salxım qarğıdalı şəklını alırsa, hətta gilələr bir-birini sıxaraq deformasiyaya 
uğradırsa - salxım çox seyrək hesab edilir. 

Sortlardan asılı olaraq salxımlar 
müxtəlif formada olur. Əgər salxı-
mın uzunluğu boyunca eni eyni ölçü-
də olarsa - salxım silindrik, əgər 
yuxarısından sonuna getdikcə eni 
qısalırsa və yuxarı hissəsi aşağı his-
səsindən enli olarsa - salxım konus-
şəkilli, əgər darağın ən yuxarı his-
səsindəki ikinci-üçüncü şaxəsi güclü 
inkişaf edərsə - salxım silindrik-ko-
nusvari, yaxud qanadlı (dilimli) sal-
xım, əgər ikinci sıra daraq şaxələri 
güclü inkişaf edərsə, hətta mərkəzi 
oxun uzunluğuna yaxınlaşarsa – sal-
xım şaxəli hesab olunur. Konusvari 
salxımın iki– dar və enli-konusşəkilli 
tipi vardır (şəkil 11). 

Gilə: Gilələrinə görə üzüm sort-
larının təyini digər orqanlara görə 
təyin etmədən sadədir.  

Üzüm sortlarının ampeloqrafik 
xüsusiyyətlərinin təsvirində xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biri də gilələrdir. Sortun təsərrüfat dəyərinin təyin 
edilməsində ən vacib orqanlardan biridir. Gilələrin ölçüsü (iriliyi) mühit 
şəraitindən və becərilmə sistemindən asılı olaraq dəyişir, lakin buna baxmayaraq 
hər bir sortun giləsinin özünün xarakterik forması vardır. Gilələr formasına görə 
girdə, yumurtavarı, oval, tərsinə yumurtavari, uzunsov, əyilmiş, uzun və s. forma-

 
Şəkil 11. Üzümdə salxımların müxtəlif  
               formaları 
1-slindrik salxım, 
2- konusvari salxım- qanadlı, 
3-konusvarı salxım, 
4-iki pəncəli (ciyinli) silindrik-konusvari salxım, 
5-şaxəli salxım. 
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da olur. Bundan başqa silindrvari, orta-
dan sıxılmış, əmzikşəkilli, itisonlu, kor 
sonlu, simmetrik, bir tərəfi batıq, bir 
tərəfə əyilmiş və s. formalara da rast 
gəlinir (şəkil 12). 

Ampeloqafik qaydaya görə gilələrin 
iriliyi (ölçüsü), forması, rəngi, qabığın 
xüsusiyyəti və üzərinin mum təbəqə-
sinin sıxlığı, lətinin xarakteri, dadı, ətri, 
gilədə toxumun sayı və s. əlamətlər 
təsvir edilir. Gilələrin ölçüsü yaxşı 
inkişaf etmiş 100, yaxud daha artıq 
gilədən hesablanır.  

Eyni zamanda üzüm sortlarının 
gilələri sortların təsərrüfat–texnoloji 
qiymətinin (istehsalat dəyərinin) təyin 
edilməsində ən əhəmiyyətli göstəricidir. 
Buna əsasən onun ampeloqrafik təsvi-
rinə xüsusi diqqət yetirilir. Eyni zaman-
da gilələrinə görə sortların daxil olduğu 
ekoloji-coğrafi qrupu təyin etmək ol-
duqca asandır.  

Üzüm gilələrinin ölçüsü proporsio-
nal olaraq onların diametrlərinin əsasın-
da müəyyən edilir.  Girdə formalı üzüm gilələrinin diametrini hesablamaq olduqca 
asandır. Çünki onların uzunluğu ilə eni təxminən bir-birinə bərabərdir.  Bu halda 
gilənin uzunluq, yaxud eninin ölçüsü onun diametri kimi qəbul edilir. Lakin bu 
oval, uzunsov və uzun formalı gilələr üçün fərqlidir. Bunun üçün gilələrin 
uzunluğu və eni ölçülərək, alınan rəqəmlər cəmlənir və ikiyə bölünür. Alınan 
nisbət onun diametrini göstərir. Belə ki, gilələr diametri 13 mm-ə qədər olduqda - 
kiçik (xırda), 13,1-18 mm olduqda - orta ölçülü, 18,1-23 mm olduqda - iri, 23 mm-
dən böyük olduqda - çox iri hesab olunur. 

Bunun üçün müxtəlif tənəklərdən irili-xırdalı bir neçə salxım götürülərək 
onlar üzərindən bir sıra gilələrin en və uzunluq ölçüləri və bunların əsasında isə 
diametrləri müəyyən edilir. Alınmış göstəricilər (dametr) cəmlənərək ölçmələrin, 
yaxud müşahidələrin  sayına bölünməklə təyin edilir. 

Gilələrin kütləsi 1,0 (kişmiş və texniki sortlarda)- 10,0 q (süfrə sortlarında) 
arasında tərəddüd edir. Bu 1 kq məhsuldakı gilələlərin miqdarı ilə müəyyən edilir. 
Əgər 1 kq məhsulda gilələrin sayı 450-1000 ədəd olarsa- gilə xırda, 300-450 ədəd 
olarsa orta, 300 və daha çox olarsa iri hesab edilir. Gilənin həcmi isə sortlardan 
asılı olaraq 0,5 sm3 –dan (Korinka) 11 sm3-a (Katta-Kurqan) qədər dəyişir. 

Üzüm gilələrinin gilələrinin formaları kifayət qədər dayanıqlı göstərici olub, 

 
Şəkil 12. Gilələrin formaları 

1-yastılanmış, 2- dəyirmi, 3- oval, 
4- uzunsov, 5- uzun, 6- yumurtaşəkilli, 
7- tərsinə-yumurtaşəkilli, 8- tərəfləri  
qabarıq, 9- silindrik, 10- tərəfləri batıq, 
11- əmzikşəkilli, 12- iti sonluqlu,  
13- kor sonluqlu, 14- düzgünformalı 
15- bir tərəfi inkişaf etmiş,  
16- əyilmiş (oraqşəkilli, yaxud hilali). 
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sortların ampeloqrafik təsvirində əsas diaqnostik əlamətlərdən hesab edilir. 
Gilələrin forması yetişmə zamanı, onların uzunluğu və eninin diametrlərinin 
müqayisəsi, gilənin enliləşmiş hissəsinin yerləşmə vəziyyəti, yan tərəflərinin 
görünüşü və sonluğu əsasında müəyyən edilir. Belə ki,  gilənin uzunluğunun eninə 
(u/e) olan nisbəti əsasında onun formasını müəyyən edərkən, alınan nisbət 1-dən 
kiçik olarsa-gilə yastılanmış; 1-1,1 olarsa - gilə dəyirmi; 1,1-1,3 olarsa - gilə oval; 
1,3-1,6 olduqda- gilə uzunsov; 1,6-dan böyük olduqda gilə uzun formalı hesab 
olunur.  

Bəzi üzüm sortlarının salxımlarında gilələr orta hissədən genişlənmir. 
Məsələn, bir sıra üzüm sortlarında genişlənmə saplağa yaxın hissədə, bəzi 
sortlarda isə sonluğunda baş verir. Birinci halda gilələr yumurtaşəkilli, ikinci halda 
isə tərsinə-yumurtaşəkilli formada olur. Belə gilələr isə öz növbəsində uzunsov-
yumurtaşəkilli, oval-yumurtaşəkilli, dəyirmi-tərsinə-yumurtaşəkilli və s. formalar-
da ola bilər. 

Gilələr kənarlarının və sonluğunun formasına görə yan tərəfləri orta hissədə 
qabarıq, yaxud nisbətən batıq, tərəfləri paralel olan silindrikşəkilli formada olur. 
Bəzi üzüm sortlarında isə gilənin üzərində (dairəsi boyunca, yaxud müəyyən bir 
hissədə sonunda, yaxud yan tərəfinin birində) çuxur, yaxud şırım olur və bunun 
nəticəsində gilələr “ikibaşlı” olur. Bu cür əlamətə Azərbaycnın yerli üzüm 
sortlarında (Haçabaş, Qoçbaş tayfı və s.) da rast gəlinir. Gilələrin əlamətlərinin təs-
viri zamanı onların simmetrikliyinə də diqqət yetirilməlidir. Bəzi üzüm sortlarında 
gilələr tam simmetrik formada inkişaf etmirlər. Bir sıra sortlarda gilələrin bir tərəfi 
güclü inkişaf etdiyi halda, qarşı tərəfi böyümədən qalır. Buna görə də bu halda 
gilələr az və ya çox miqdarda əyri formanı alır. Əyrilik gilələrdə bir tərəfi inkişaf 
etmiş “biryanlı” və  “oraqvari” (iki tərəfi də əyilmiş) şəkildə olur. Azərbaycanda 
əkilib-becərilən Bababeli sortunun gilələri belə əlamətə malik sortlardandır. 
Azərbaycanın yerli tezyetişən Novrast sortunun gilələri isə tərs, yaxud əksinə 
yumurtavari formadadır. 

Üzüm sortlarının gilələri ölçüsünə, formasına, rənginə, qabığın və lətin 
xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Baxmayaraq ki, gilələrin ölçüsü, 
forması becərildiyi şəraitdən asılı olaraq dəyişkən olur, gilələrin bu əlamətlərindən 
ampeloqrafiyada geniş istifadə olunur və sortların təyin edilməsində mühüm rol 
oynayır. Gilələrin forması, ölçüsü, rəngi, eyni zamanda qabığın və lətin xüsusiy-
yətləri birlikdə sortun daxil olduğu ekoloji-coğrafi qrupun təyin edilməsində geniş 
botaniki əhəmiyyət daşıyır. Şərq qrupuna daxil olan sortların gilələri-iri, oval, 
yaxud uzun süfrə tipli, ləti xırtıldayan və s., Qərbi Avropa qrupuna aid sortlarda 
isə gilələr xırda və orta ölçülü, adətən girdə (yumru) formada, rəngi qara, ləti şirəli 
olur.  

Baxmayaraq ki, üzümün gilələrinin ölçüsü müxtəlif yetişdirilmə şəraitindən 
asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişsədə, bu əlamət ampeloqrafik məqsədlə sor-
tun təyin edilməsində geniş istifadə edilir. 

Ümumiyyətlə, gilələrin ləti üzüm sortlarında şirəli, ətli-şirəli, ətli, selikvari 
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(selikli) və sıx (xırtıldayan) olur. Gilələr qabığının qalınlığına, elastikliyinə, möh-
kəmliyinə, üzərindəki mum təbəqəsinin qalınlığına görə fərqlənirlər. Mum təbə-
qəsi üzüm sortlarında sıx, seyrək və qalın ola bilər. 

Gilələrinin rəngi sortların təyin edilməsində vacib əlamətdir. Üzüm  sortların-
da son dərəcə zəngin rəng çalarları müşahidə edilir. Gilələrin rəngi və intensivliyi 
onun yetişdiyi şəraitdən, gilələrə işığın düşmə dərəcəsindən, havanın və torpağın 
nəmliyindən, yetişmə vaxtından və s. əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu göstəricini 
biləvasitə dayanıqlı sort əlaməti hesab etmək olmaz. Ona görə də ampeloqrafik 
təcrübədə üzüm sortlarında kifayət qədər geniş yayılmış, ancaq əsas rəng 
tiplərindən istifadə edilir: 

1. Ağ giləli üzüm sortları. Bura ağ, yaşıl və sarı rənglərin bütün mürəkkəb 
çalarları daxil edilir (yaşılımtıl, yaşılımtıl-sarı, qızılı-sarı, kəhraba, yaşımtıl-sarı  və 
s.). 

2.  Çəhrayı rəngli üzüm sortları. Bura açıq-çəhrayı, çəhrayı və tünd-çəhrayı 
rəngdə olan üzüm sortları aiddir. 

3. Kükürdü, yaxud boz rəngli üzüm sortlar.  Bura bozumtul-qonur və boz-
bulanıq çəhrayı rəng çalarları olan sortlar daxildir. 

4. Qırmızı giləli üzüm sortları.  Bura qırmızı və bənövşəyi-qırmızı çalarda 
gilələri olan sortlar daxildir. 

5. Qara giləli üzüm sortları. Bura tünd-qırmızı, tünd-bənövşəyi, tünd-göy və 
s. rəng çalarları olan üzüm sortları daxildir. 

Toxum: Toxumları təsvir edərkən onun gilədəki miqdarı, lətdən ayrıma də-
rəcəsi, böyüklüyü, forması, rəngi, göbəkciyin forması və yerləşməsi (dəyirmi, 
oval, qabarıq, batıq olması), dimdikciyin uzunluğu və s. kimi əlamətlər müəyyən 
edilir. Göbəkcik (xalaza) – gilənin lətində lifli-damar dəstəsinin toxuma birləşdiyi 
yerdir. Toxumun qarın hissəsində iki uzununa şırım – çuxur  və toxum tikişi yerlə-
şir. Əksər sortlarda toxumun qarın hissəsindən çuxurların (çalaların) arasında balta 
tipli çıxıntı olur və qaytanşəkilli toxum tikişi dimdikdən başlayaraq çıxıntı üzəri ilə 
gedərək göbəkciyə (xalazaya) qədər çatır. 

Üzüm sortlarının toxumu simmetrik və ya qeyri-simmetrik olur. Toxumun 
dimdikciyi əsasən silindr formasında olub, toxumun uzunluğunun ¼ hissəsinə bə-
rabər olur. 

Toxumun rəngi növ, sort və formadan asılı olaraq tünd-sarı rəngdən tünd-çəh-
rayı (şabalıdı) rəngə qədər dəyişir. Toxumlar sorta məxsus rəngi gilələrin fizioloji 
yetişmə vaxtında alır. Toxumun ölçüsü və digər parametrləri 50-100 toxumdan 
müəyyən edilir. Toxumun uzunluğu 5 mm-dən kiçik olarsa xırda, 5-7 mm olduqda 
orta ölçülü, 7 mm-dən artıq olarsa – iri hesab olunur. Dimdikciyin uzunluğu  
1,5 mm-ə qədər olduqda – qısa, 1,5-2 mm olduqda – uzun, 2 mm-dən artıq 
olduqda – çox uzun  sayılır. 
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ÜZÜM SORTLARININ AQROBİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 
ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
Vegetasiya fazalarının öyrənilməsi 

 
Yer kürəsinin subtropik və mülayim iqlimə malik qurşaqlarında üzümün də 

illik tsikli nisbi sükunət və vegetasiya dövrlərinə bölünür. Vegetasiya dövründə 
tənəkdə həyat üçün vacib olan aktiv proseslər – böyümə, inkişaf, məhsulvermə və 
s. baş verir. Bu dövr üzüm tənəklərində yazda şirə hərəkəti ilə başlayır, sonra tu-
murcuqların açılması, zoğların inkişafı, yarpaq, çiçəklərin əmələ gəlməsi, çiçək-
ləmə, tumurcuqların formalaşması, gilələrin inkişafı və böyüməsi, zoğların yetiş-
məsi, məhsulun yetişməsi, böyümənin dayanması, xəzanlama kimi proseslər baş 
verir.  

Üzüm sortlarının vegetasiya fazalarının müəyyən edilməsi zamanı fenoloji 
müşahidələr apararkən aşağıdakı fenofazalara diqqət yetirilərək öyrənilir: 

1. şirə hərəkətinin başlanması; 
2. tumurcuqların açılmağa başlanması; 
3. çiçəkləmə (başlanması, kütləvi, sonu); 
4. gilələrin yetişməsi (başlanması, tam yetişmə); 
5. xəzanlama. 
Üzüm sortları üzərində fenoloji müşahidələr aparılarkən tənəklərdə şirə 

hərəkətinin başlanması, tumurcuqların açılması və çiçəkləmə fazasını qeyd etmək 
üçün bir gündən bir, qalan fenofazaların isə müşahidəsi dörd gündən bir həyata 
keçirilir və əldə olunmuş rəqəmlər forma 1-dəki cədvələ doldurulur. 

Şirə hərəkətinin başlanmasının müəyyən edilməsi: Erkən yazda tənəklərdə-
ki yaralara, budanmış tənəklərdə isə zoğların ucuna baxıdıqda damcı şəklində bol 
şirə müşahidə edilir. Bu zaman şirə axımının başlanması qeyd edilir. Əgər tənəyin 
ştambında yaralar yoxdursa və tənəklər budanmayıbsa onda müxtəlif tənəklərin 
birillik zoğlarından bir neçəsinin ucu müşahidə məqsədilə kəsmək lazımdır. Şirə 
tənəyin ştambındakı təzə yaralarda nisbətən tez, köhnə yaralardan isə nisbətən gec 
axır. Ona görə də müşahidə apararkən tənəklərin ştamblarındakı köhnə yaralar 
təzələnməlidir. Şirə hərəkətinin öyrənilməsi məqsədilə hər sortdan 2-3 tənəyin 
müşahidə edilməsi kifayət edir.  

Tumurcuqların açılmasının qeyd edilməsi: Əvvəlcə gözcüklər ölçü etibarı 
ilə böyüyür (şişir), pulcuq aralanır və böyüməkdə olan sıx sarı, yaxud qəhvəyi 
rəngli tükcüklərlə örtülü zoğ yarımkürə şəklində görünməyə başlayır, sonra isə sıx 
tükcük pərdəsini yarır və çılpaq halda çıxır, elə bu vaxtdan da gözcüklərin 
açılmasının başlanğıcı hesablanır. Üzüm sortlarında 2-3 tənəkdə bar zoğları 
üzərindəki gözcüklərdə açılma müşahidə edilirsə, həmin gün tumurcuqların 
açılması kimi qəbul edilir. Ayrı-ayrı tənəklərdə tumurcuqların 50%-i açıldıqda bu 
gözcüklərin kütləvi açılması hesab edilir.  Gözcüklər açıldıqdan sonra zoğlar və 
çiçəklər inkişaf etməyə başlayır. Çiçəyin inkişafı müşahidə zamanı qeydə alınmasa 
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da onun yaşıl əməliyyatın,  salxım yarpaqbükəninə qarşı mübarizənin aparılması 
və seleksiya işləri baxımından təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.  

Forma 1  
Üzüm sortlarının vegetasiya fazalarının gedişi 
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Çiçəkləmənin qeyd edilməsi: Çiçəklərdə çiçək tacının çiçək yatağından 

ayrılmağa başlaması və  qapaqcıq şəlkində tökülməyə başlaması çiçəkləmənin 
başlanma əlamətidir. Tənəklərdə 2-3 çiçək topasından çiçək tacının düşməyə 
başlaması müəyyən edildikdə həmin gün çiçəkləmənin başlanmasına işarədir. 
Tənəklərdəki çiçəklərin 3/4-də tacın kütləvi tökülməsi çiçəkləmənin kütləvi halı 
kimi qeyd edilir. Çiçək topalarındakı bütün çiçəklərdə tacın ayrılması və tökül-
məsi, erkəkcik saplağı və tozcuğun quruması (bu zaman ona əl vurduqda tökülür), 
dişicik ağzının tədricən quruması, əvvəlki canlı görkəmini itirməsi və nisbətən 
bozarması, yaxud qonurlaşması əlamətləri çiçəkləmənin sonunun göstəricisidir.  

Əgər müşahidələr kolleksiyada çoxlu sortlar üzərində çiçəkləmənin başlan-
ması, kütləvi hal alması və sonu mərhələləri yalnız funksional dişi çiçək tipli 
sortlarda qeydə alınır. Qalan sortlarda isə çiçəkləmə fazası vizual qaydada 5 ballıq 
şkala üzrə qiymətləndirilir: 

-çiçək tacının düşməsi  çiçəklərin 4/1-də müşahidə edilir (çiçəkləmənin başlama 
mərhələsi).............................................................................................................................1 

-çiçək tacının düşməsi çiçəklərin yarısında müşahidə edilir (çiçəkləmənin orta 
mərhələsi)..............................................................................................................................2 

-çiçək tacının düşməsi tənəklərin üzərindəki çiçək topalarının 3/4-də müşahidə edilir 
(çiçəkləmənin kütləvi halı)...................................................................................................3 

-çiçək tacı demək olar ki, bütün çiçəklərdə tökülüb, ancaq dişicik ağzı və 
erkəkciklərin əksəriyyəti canlı -görkəmdədir (çiçəkləmənin yekunlaşma mərhələsi)...........4 

-erkəkciklər demək olar ki, bütün çiçəklərdə quruyaraq tökülür, həmçinin dişicik ağzı 
quruyur və qonurlaşır(çiçəkləmənin son mərhələsi).............................................................5 

Gilələrin yetişməsinin müşahidəsi: Bu mərhələ gilələrdə gedən morfoloji və 
kimyəvi dəyişkənliklərə görə müəyyən edilir. Çiçəklərdə mayalanmadan sonra 
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mayalanmış yumurtacıqlar böyüyərək gilələrə çevrilir. Gilələr kifayət qədər 
böyüyərək ağ giləli sortlarda otvari-yaşıl rəngini itirərək tədricən parlaq, şəffaf 
tutqun-yaşıl rəngə çevrilir, qaragiləli sortların qabığında isə qırmızı, yaxud tünd-
göy calarlar meydana gəlməyə başlayır. Yaşıl gilələrdə müşahidə olunan kəskin, 
xoşagəlməyən turşuluq tədricən az hiss olunan şirinliyə çevrilir, gilələr qismən 
yumşalır. Gilələrin yetişməyə başlanması tarixi 2-3 tənəyin gilələrində yuxarıda 
qeyd edilən əlamətlər müşahidə edildikdə qeyd edilir. 

Gilələr tam yetişmə zamanı (fizioloji yetişmə) elastikləşir və saplağından asan 
ayrılır və saplağı üzərindəki fırçalarda damarcıqlar qalır. Gilələr hər sorta məxsus 
rəng alır, dadı və aromatı aydın hiss olunur.  Tam yetişməni gilələrin rəngi, dadı və 
aromatı ilə kifayət qədər dəqiq təyin etmək üçün əlavə olaraq gilələrdəki toxum-
lara da baxmaq lazımdır. Gilələrin tam yetişməsi zamanı toxumlar lətdən asan 
ayrılır, son dərəcə möhkəm olur və tamamilə qəhvəyi rəng alır. Bir neçə tənəkdə 
yuxarıda qeyd edilən əlamətlər müşahidə edildikdə gilələrin tam yetişməsi fazası 
qeyd edilir. 

Üzümün yetişmə dərəcəsi müxtəlif üsullarla müəyyənləşdirilir: 
a) kimyəvi üsulla – gilədə şəkər toplanmasının maksimum dərəcəyə çatması, 

turşuluğun artmasının dayanması, sərbəst turşunun olmaması, qlükoza və 
fruktozanın gilədə bərabərləşməsi; 

b) sitokimyəvi üsulla – gilənin saplaq yastıqcığının fırçasında nişastanın olub-
olmaması ilə. Bu zaman 2-3%-li yod məhlulunu fırçaya vuranda tünd bənövşəyi 
rəng alarsa üzümün yetişməməsini, boz rəng alanda isə yetişməsini göstərir; 

c) orqanoleptik üsulla – salxımın və gilənin xarici görünüşü, rəngi, yumşaq-
lığı, dadı, ətiri və s. müəyyənləşdirilir. Bu zaman gilə sorta məxsus rəng almalı, 
sıxıldıqda yumşaq olmalı, yeyəndə dadı harmonik (ahəngdar) olmalı və toxum tam 
yetişməlidir. 

d) gilə üsulu – gilələrin kütləsinə, həcminə, tərkibində olan şəkərin miqdarına 
əsasən üzümün fizioloji yetişməsi müəyyənləşdirilir. Bunun üçün seçilən sahədən 
(1 ha) müxtılif tənəklərdən orta nümunə götürülür və həmin nümunələrdən 1000 
gilə ayrılıb onların həcmi, kütləsi və şəkərliliyin miqdarı müəyyən edilir. 

Lakin üzümdə fizioloji yetişmədən başqa texniki və yeyilmə yetişkənliyi 
vardır. Texnuki yetişkənlik üzüm məhsulunun istifadə istiqmətindən asılı olaraq 
təyin edilir ki, bu zaman məhsulun hansı kimyəvi tərkibdə və yetişkənlikdə 
yığılması istehsal olunacaq məhsulun tələbatlarına görə başlanır. Müxtəlif növ 
məhsullarda  (şampan, süfrə, desert şərabları, konyak, sirə, abqora və s.) gilələrdən 
şəkərliliyə, turşuluğa görə müəyyən bir kondisiya tələb olunur. Bu kondisiya 
əsasında isə məhsulların yığılma vaxtı müəyyən edilir. Bəzi hallarda üzüm 
məhsulu tam yetişmə mərhələsindən bir qədər tez (şampan və konyak materialının 
istehsalı məqsədilə), bəzi hallarda isə yetişmə dövründə və bir qədər gec (tünd və 
desert şərablar istehsal etmək məqsədilə) yığılır. Sirkə, abqora, şiş-şira hazırlamaq 
üçün isə gilələr  fizioloji yetişmədən qabaq, gilələr 2/3 –qədər böyüyəndə 
dərilməlidir. Fenoloji müşahidələr zamanı yalnız gilələrin tam yetişmə fazası qeyd 
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edilir. Üzümün texniki yetişkənliyi isə xüsusi üsullarla laboratoriya şəraitində 
aparılır və məhsul texnoloji qiymətləndirilməsi tapşırıqlarına daxildir.  Buna görə 
də təsərrüfatlarda üzüm xammalına nəzarət edilməlidir. 

Xəzanlama: Üzümdə təbii xəzanlama zamanı tənəklərdə yarpaqların 
xarakterik payız rəng alaraq, yarpaq saplağı zoğlardan asanca qopmağa başlayır. 
Bir neçə tənəkdə zoğun aşağı buğum düyünlərindən sarı, yaxud qırmızı rəngə 
boyanmış yarpaqların tədricən, hətta zəif küləkdən tökülməsi xəzanlamanın 
başlanması günü kimi qeyd edilir. Bəzən təbii xəzanlamadan fərqli olaraq, payızda 
baş verən güclü quraqlıq səbəbilə üzümün həyat fəaliyyətində qəflətən pozulmalar 
baş verir, yarpaqlar vaxtından əvvəl qurumağa və tökülməyə başlayır. 

 
Xammala (üzümə) nəzarət 

 
Üzümün yığılma vaxtı onun yetişkənlik dərəcəsinə və meteoroloji şəraitə əsa-

sən təyin edilir. Məhsul yığımı zamanı, üzümün sortundan və istifadə istiqa-
mətindən asılı olaraq, cədvəl 1-də göstərilən şəkərlilik və turşuluq kondisiyalarına 
əsaslanmaq lazımdır. Üzüm, yalnız müəyyən edilmiş kondisiyalara çatdıqda yığıla 
bilər. Ayrı-ayrı sortlar və onların becərildiyi rayonlar üçün həmin kondisiyalar bir 
neçə il üzrə alınmış nəzarət rəqəmləri əsasında dəqiqləşdirilir. 

Bu və ya digər üzüm sortundan müəyyən tip şərab almaq üçün onun yığım 
vaxtının təyin edilməsində həlledici rolu üzümdə toplanan şəkərin miqdarı və 
titrləşən turşuluq oynayır.  Bu göstəricilər üzrə normadan kənara çıxmaların 10%-ə 
qədər çata biləcəyini nəzərə alaraq, həmin analizlərin yerinə yetirilməsi üçün sahə 
və yaxud laboratoriya refraktometrindən istifadə etməyə icazə verilir. Gilələrin 
yetişməsinə nəzarət etmək üçün üzümlüklər relyefinə, torpaq tipinə və ekspo-
zisiyasına görə eyni sahələrə bölünür. Orta nümunə 5 hektar sahədən götürülür.  

Yetişmə prosesinə nəzarət, üzümün təxmin edilən texniki yetişkənliyinə 14 
gün qalmış təyin edilir. Orta nümunələr hər 3 gündən bir, yığıma 5 gün qalmış isə 
hər gün götürülür. 

Orta nümunə düzbucaq şəbəkə üsulu ilə seçilir ki, bu da şpaler boyunca hər 
onuncu cərgədə yeddinci tənəkdən 4-6 gilə götürülməsini nəzərdə tutur. Gilələr 
tənəyin cənub və şimal tərəfində yerləşən salxımlardan, tənək və salxımın yuxarı, 
orta və aşağı hissələrindən götürülür. Nümunələrin ümumi kütləsi 1 kq-a yaxın 
olmalıdır. 

Üzümdən laboratoriya sıxıcısı vasitəsilə və yaxud əl ilə, 1 kq üzümdən 600 
ml-dən az olmamaq şərtilə şirə çıxarılır. Şəkərlilik sıxlığa görə areometrlə, sınma 
göstəricisinə görə isə refraktometrlə, titrləşən turşuluq natrium və ya kalium 
hidroksidlə titrləmə üsulu ilə təyin edilir. 

Yığım vaxtı üzüm mütləq çeşidlənməli, xarab olmuş, zədələnmiş və çürümüş 
gilələrdən təmizlənməlidir. Gilələr həddindən artıq zədələnmiş olduğu halda seçmə 
yığım aparılır. 

 
 



 
 

81

Cədvəl 1 
Yığım vaxtı üzümün kondisiyası və bu kondisiyadan asılı olaraq məhsulun  

texnoloji qiymətləndirilməsi 
 

Üzüm sortları 
istifadə 

istiqamətinə 
görə Şə

kə
r;

 %
 

T
it

rl
ən
ən

 
tu

rş
ul

uq
; q

/d
m

3 

Fenol 
maddələr; 

q/l-lə 

Ümumi 
azot,  
q/l-lə 

Antosionlar;
q/l-lə 

PH 

Cavan şərabda,q/l-lə 

Dad və ətirlilik 
xüsusiyyətləri 

ekstrakt Dabbaq və 
rəngləyici 
maddələr 

Ag giləli sortlar 
Şampan 
şərabı 
istiqamətli 

17-19 8-11 0,5 0,15-0,5 _ 2,8-3,1 16,5-21,0 0,16-0,21 Zəif dad və ətir 

Süfrə şərabı 
istiqamətli 

17-20 7-9 0,8 0,4-0,6 - 3,0-3,5 20,0-24,0 0,18-0,27 
Sorta xas ətir və 
harmonik dad 

Konyak 
materialı 
istiqamətli 

16 8-12 0,5 0,3 _ 2,8-3,2 12,0-20,0 0,10-0,27 Neytral ətir 

Tünd şərab 
istiqamətli 

20 5-7 0,5-1,0 0,5-0,7 _ 3,2-3,8 24,9-30,1 1,0-2,0 
Bütöv dada 

malik və 
texnoloji buket 

Madera tipli 
şərablar 
istiqamətli 

20 5-7 1,0-1,5 0,7-1,0 _ 3,5-4,0 30,0-60,0 0,4-1,0 
Texnologiya 

üçün tipik 

Desert şərab 
istiqamətli 

22 5-8 1,0   3,2-3,8 30,0-36,5 0,33-1,75 
Desert tamlı 

(dadlı) 
Qırmızı və qara giləli sortlar  

Süfrə şərabı 
istiqamətli 

18-22 6-8 1,0-2,0 0,5-0,6 0,2-1,0 3,2-3,8 28,0-36,0 1,32-3,11 
Sorta xas 
ətirlilik və 

yumşaq dad 
Desert şərab 
istiqamətli 

22 5-8 1,0-1,5 0,5-0,6 0,5-0,8 33,-37,0 33,5-37,0 1,3-2,5 Tamlı, xoş ton 

Tünd şərab 
istiqamətli 

20 5-8 1,5-2,5 0,6-0,8 0,5-1,0 3,5-4,0 28,0-36,0 1,30-3,10 
Bütöv dad və 

texnoloji buket 

 
Üzüm ayrı-ayrı sortlar üzrə yığılır. Müəyyən şərab kateqoriyaları üçün  

(nəzərdə tutulmuş faiz nisbətində), eləcə də ayrı-ayrı sortları seçmək imkanı 
olmayan sahələrdə üzümün qarışıq yığılmasına yol verilir. Emal üçün ağ və 
qırmızı sortlar qarışığını qəbul etmək qadağan edilir.  

Yığılıb çeşidlənmiş üzüm dərhal emala göndərilir. Yığımla emal arasındakı 
vaxt 4 saatdan, markalı, şampan və simlyan şərabları üçün nəzərdə tutulmuş şərab 
materiallarının hazırlanmasına yönəldilən üzüm sortları üçün isə 2 saatdan çox 
olmamalıdır. Üzüm, tutumu 50 kq-dan artıq olmayan yeşiklərdə daşınır. Üzüm 
tarasız daşındıqda, bortlu maşınların kuzovlarında quraşdırılmış, içəri tərəfdən 
karroziyaya davamlı örtüyü olan metal konteynerlərdən istifadə edilir. 
Konteynerlərdə üzüm qatının hündürlüyü 70 sm-dən artıq olmamalıdır. Daşınma 
zamanı üzümü döyəcləyib sıxlaşdırmaq olmaz. Üzümü resoru olmayan nəqliyyat 
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vasitələri ilə daşımaq qadağandır. 
Üzüm daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş tara təmiz saxlanmalıdır. Üzümlə 

doldurmazdan qabaq taranı mütləq isti sodalı su və yaxud sulfitləşdirilmiş su ilə 
yumaq lazımdır. 

Üzüm göbələk xəstəliklərinə tutulubsa, ondan hazırlanan şərab məhsulunun 
keyfiyyəti aşağı düşür. Bu səbəbdən üzüm yığımı zamanı xəstəliyin növ və 
xarakterini (başdan-başa və ya ocaq şəklində yayılmış) nəzərə alırlar. Bir qayda 
olaraq, göbələk xəstəliyinin növü, xarakteri və yayılma dərəcəsi sahəni dolanma 
zamanı təhvil verən, qəbul edən şəxslərdən və neytral nümayəndədən (rayon icra 
hakimiyyəti, təcrübə stansiyası nümayəndəsi və s.) ibarət olan komissiya 
tərəfindən vizual surətdə müəyyən edilir. Sahələrə baxış yığıma 3 sutka qalmış 
aparılır. Baxışın nəticələri barədə komissiya tərəfindən akt tərtib olunur. Aktda 
xəstəliyin növü və xarakteri, sahənin yerləşdiyi yer, tədarükçü müəssisənin adı 
dəqiq göstərilməlidir.Tərtib olunmuş akt əsasında üzümə qiymət qoyulur. 
Xəstəliyə tutulmuş gilələr ümumi kütlənin 5%-ə qədərini təşkil edirsə,  üzümün 
qiyməti endirilmir. Xəstəliyin ocaq şəklində və ya başdan-başa yayıldığı sahələr-
dən üzüm seçmə üsulu ilə yığılır və keyfiyyəti yüksəldə biləcək xüsusi texnologiya 
üzrə ayrıca emal edilir. 

Üzüm mexanikləşdirilmiş üsulla (maşın vasitəsilə) yığıldıqda, əvvəlcə əl üsulu 
ilə xəstəliyə tutulmuş salxımlar seçilib yığılır. Nadir hallarda, o zaman ki, sahədə 
üzümün xəstəliyə tutulma dərəcəsini vizual surətdə təyin etmək mümkün olmur, 
bunu yığımdan sonra, maşının (və ya digər nəqliyyat vasitəsinin) kuzovundan 
götürülmüş orta nümunə əsasında təyin edirlər.  

Nümunələr hər maşından 2-5 kq miqdarında (orta çəkidə olan 25 salxımdan az 
olmayaraq) götürülməlidir. Əgər üzümün bir bərabərdə yetişdiyi və eyni vəziyyət-
də olduğu sahədən bir neçə maşın gəlirsə, nümunəni 1-2 maşından götürmək kifa-
yətdir. 

Orta nümunədən çürük, quru və zədələnmiş gilələr seçilərək giləayağı ilə bir-
likdə kəsilir. Həmin gilələr tərəzidə ayrıca çəkilir və onların götürülmüş nümunədə 
faiz nisbəti hesablanır. 

 
Üzüm qəbuluna nəzarət 

 
Şərabçılıq müəssisəsinə daxil olmuş üzümün xarakteristikası kifayət qədər 

dolğun olmalıdır. Çünki üzümün istifadə istiqamətini dəqiqləşdirməklə yanaşı, 
həmçinin texnologiyanın bəzi xüsusiyətlərini əvvəlcədən müəyyən etmək lazım 
gəlir. Bunun üçün şirədə şəkərin, fenol maddələrinin miqdarı, titrləşən turşuluq, 
pH, ümumi azot təyin edilir. Alınmış rəqəmlərdən asılı olaraq, laboratoriya emal 
və qıcqırtma recimlərinə dair qiymətli tövsiyələrini verə bilər. 

Belə ki, əgər pH göstəricisi yüksəkdirsə (3,3-dən yuxarıdırsa), şəkər isə tam 
qıcqırdılmalıdır, bu zaman əzintinin sürtülməsinə yol vermək olmaz. Qıcqırtmanı 
isə ən aşağı temperaturda (18-22°C) aparmaq lazımdır ki, şərab materialında aşı 
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maddələrinin və azotun miqdarı çoxalmasın, eləcə də həddindən artıq oksidləşmə 
baş verməsin və siçan tonu əmələ gəlməsin. Şəkəri axıra qədər qıcqırmamış 
müxtəlif növ tündləşdirilmiş şərablar pH göstəricisinin, eləcə də azot və aşı 
maddələrinin konsentrasiyasının dəyişməsinə qarşı daha az dərəcədə həssasdırlar. 

 
Birillik zoğların yetişməyə başlamasının təyin edilməsi 

 
Gilələrin yetişməsi fazasında zoğların böyümə sürəti daha çox azalır, nəhayət 

zoğun ucu boyvermədən tamamilə dayanır və düzəlir. Zoğlarda oduncaqlaşma pro-
sesi daha da sürətlə gedir. Zoğların yetişmə prosesinin əvvəlində onun əsasından 
başlayaraq beş-yeddinci buğumaralarıda yetişmə yavaş və bərabər ölçüdə (10-18 
günə) gedirsə,  8-10-cu və sonrakı bugumaralarında isə birdən-birə, yəni 3-5 günə 
yetişir. Yetişmənin dinamikasındakı bu sıçrayış əksər üzüm sortlarında müşahidə 
olunmuşdur. 

Birillik zoğlar yetişməyə zoğun əsasından, ilk buğumarasından başlayır və 
tədricən ardıcıl yuxarıdakı buğumaraları yetişir. Bu zaman zoğların yaşıl rəngli 
qabığı yetişərək sarı, yaxud qəhvəyi rəngə çevrilir. Zoğların yetişməyə başlama-
sının müşahidəsi adətən gilələrin yetişməsi fazası ilə eyni zamanda aparılır. Lakin 
təcrübədən məlumdur ki, bir çox üzüm sortlarında zoğlar gilələrin ilk yetişmə 
əlamətlərindən (yumşalmasından və rənginin dəyişməyə başlamasından) xeyli 
qabaq yetişməyə başlayır. Zoğların yetişməyə başlaması günü sahədə 2-3 tənəkdə 
bir neçə zoğda ən aşağı buğumda quru qabığın, yaxud peridermanın meydana 
gəlmə əlamətləri müşahidə edildikdə qeyd edilir. 

Üzümün zoğları oduncağının yetişmə dərəcəsi ən vacib məsələdir. Belə ki, 
zoğların və qışlayan tumurcuqların şaxtaya davamlılığı üzüm sortlarının növbəti 
ildəki məhsuldarlığı, habelə əkin materialının keyfiyyəti oduncağın yetişmə 
dərəcəsindən əhəmiyətli dərəcədə asılıdır. 

Məlumdur ki, zoğların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində özəyin diametri-
nin oduncağın diametrinə olan nisbəti əsas elementlərdən biri kimi götürülür. La-
kin bu nisbətin göstəricisi zoğun eninə kəsiyində oduncağın və özəyin səthlərinin 
sahəsinin  tam ifadə edə bilir. Ona görə də N.V.Matuzok (2002) oduncağın en 
kəsiyinin sahəsinin özəyin en kəsiyinin sahəsinə olan nisbətini ifadə edən zoğun 
yetişmə əmsalının hesablanmasını təklif etmişdir. Bu üsula görə əvvəlcə zoğun 
buğumarasının və özəyinin diametri təyin edilir, sonra isə ayrı-ayrılıqda zoğun 
oduncağının və özəyinin en kəsiyinin ümumi sahəsi (pd2/4) hesablanır. Zoğun 
yetişmə əmsalı isə oduncağın ümumi sahəsinin zoğun ümumi sahəsinə nisbəti 
əsasında təyin edilir. Yetişmə əmsalının göstərticisi 0,80-dən kiçik olduqda zoğ 
zəif yetişən, 0,80-0,99 olduqda kafi, 0,90-dan böyük olduqda isə yaxşı yetişən 
kimi qəbul edilmişdir. 

Üzüm sortları zoğlarının yetişmə səviyyəsi N.V.Matuzokun üsulu ilə müəyyən 
edilmişdir. Bunun üçün aşağıdakı formullardan istifadə edilmişdir: 
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Zoğun və özəyin en kəsiyinin sahəsi: S=
4

2d
; 

Burada, S – zoğun, yaxud özəyin sahəsi, d – zoğun, yaxud özəyin diametri, 
 =3,14-dir.  

Oduncağın yetişmiş hissəsinin sahəsi – So=Sz-Sö;  
Burada, Sz – zoğun ümumi sahəsi, Sö – özəyin sahəsidir. 
Zoğun yetişmə dərəcəsini ifadə edən “zoğun yetişməsinin şərti əmsalı”:  

ZYŞƏ=
z

o

S

S
 

Burada, So – zoğun oduncağının sahəsi, Sz – zoğun ümumi sahəsi. 
 
 

Birillik zoğların boyatması və yetişməsi dinamikasının müşahidəsi 
 

Zoğların boyatmasının başa çatması aşağıdakı əlamətlərlə təzahür edir: zoğ uc 
hissəsinin qarmaqşəkilli xarakterik əyriliyini (bükük) itirir və düzəlir; zoğun tacı 
parlaqlığını itirir, saralır və bir qədər quruyur; zoğun ucundakı cavan yarpaq tut-
qunlaşır, solğun-yaşıl rəng alır və onun böyüməsi dayanır. Əgər tədqiqat aparılan 
sahədə aqrotexniki tədbir kimi zoğların ucu qoparılırsa (ucvurma əməliyyatı), hər 
bir sort üzrə bir neçə tənəkdə bir-iki zoğun ucu boyatmanın dayanmasını öyrənmək 
məqsədilə saxlanılmalıdır. Müşahidələr zoğların uc hissəsi düzələndə başlanılır və 
hər bir sort üzrə 2-3 tənəkdəki zoğlarda yuxarıda göstərilən digər əlamətlər də 
təzahür edildikdə boyatmanın dayanması qeyd edilir. 

Hər bir sortun müvafiq tənəyi üzərində birillik zoğların intensiv olaraq  
(1 may-20 avqust) hər 10 gündən bir böyümə dinamikası müəyyən edilir.  Həm-
çinin bu tənəklərin boyatması başa çatdıqdan sonra ümumi böyümə gücləri və 
yetişmə dərəcələri (yetişmiş hissənin zoğun ümumi uzunluğuna %-lə nisbəti) 
müəyyən edilir.  

Kolleksiya bağındakı tənəklərdə aqrotexniki tədbirlər olaraq yaşıl əməliyyatlar 
aparıldığından təcrübə üçün seçilmiş tənəklər nişanlanır və onlarda bu əməliyyat 
aparılmır. Təcrübənin bir neçə (3 və daha çox) təkrarda aparılması daha məqsədə-
uyğundur. Zoğların yetişmə dinamikasının öyrənilməsi məqsədilə hər tənəkdən  
12-15 zoğ etiketlənərək ölçmələr aparılır.  

Tənəyin boy gücü və zoğların yetişmə dərəcəsi müəyyən edilərkən tənəkdəki 
zoğların mənşəyi nəzərə alınmalıdır. Biometrik ölçmələr zamanı tənəkdəki əsas tu-
murcuqlardan əmələ gəlmiş barlı və barsız zoğlarla yanaşı, yatmış tumurcuqlardan 
əmələ gəlmiş haramı (sulu, yaxud yağlı) zoğlar üzərində də fenoloji müşahidələr 
aparmaq olar. Burada tənəyin təbii halı, inkişaf və zoğəmələgətirmə qabiliyyəti  
gözlənilməlidir. 

Vegetasiyanın sonunda zoğlar yetişməyə başlayır. Zoğun əsasından başlaya-
raq 3-7 buğumarasının yetişməsi ləng gedir və təxminən 12-18 gün çəkir. Sonra isə 
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yetişmə intensivləşir. Zoğun uc hissəsinə yaxın 8-14-cü və daha yuxarı buğuma-
ralarının yetişməsi sürətlə (3-6 gün) gedir. Təbiidir ki, zoğların yetişməsinə 
aqrotexniki tədbirlər, xüsusilədə hava şəraiti əhəmiyyətli təsir göstərir. Zoğların 
ümumi yetişmə dərəcəsi təyin edilərkən zoğun ümumi yetişmiş hissəsi  ümumi 
uzunluğuna bölünərək faizlə ifadə olunur. Alınmış rəqəmlər 2 və 3 saylı formada 
cədvəllərə doldurulur.  
 

Forma 2 
Birillik zoğların böyümə dinamikası, sm-lə 

 
Sortun 

adı 
Günlər 

1.V 10.V 20.V 30.V 10.VI 20.VI 30.VI 10.VII 20.VII 30.VII 10.VII 20.VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Forma 3 

Zoğların yetişmə dinamikası 
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Tədqiq edilən 
zoğlar 

Zoğun yetişmiş hissəsinin orta uzunluğu, sm 
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Tənəyin böyümə gücünün təyini 

 
Üzüm sortlarının tənəklərdə zoğların boyatmasının, tənəyin böyümə gücünün 

və tənəyin inkişaf xüsusiyyətinin öyrənilnəsi sortöyrənmə və aqrotexniki 
tədqiqatlar baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tənəyin boy gücünün təyin 
edilməsi məqsədilə müxtəlif üsullar tətbiq edilir. Professor S.A.Melnik tənəyin 
böyümə gücünün öyrənilməsi məqsədilə 3 üsul təklif etmişdir:  

1) gözəyarı qiymətləndirmə;  
2) çəki üsulu;  
3) xətti öçmə üsulu. 
A.S.Melnik zoğların boy artımının üç üsulla – gözəyarı üsul, xətti ölçmələr 

üsulu və ilk dəfə V.A.Gernet tərəfindən tətbiq edilmiş kubik ölçmələr üsulu ilə 
əldə edilmiş rəqəmlərin müqayisəli öyrənilməsi nəticəsində müəyyən etmişdir ki, 
axırıncı üsul daha dəqiqdir, çünki bu zaman hər zoğun uzunluğu və diametri 
olçülür, sonra isə aşağıdakı düstur üzrə zoğ artımının kubik ölçmələri aparılır.  
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P=
4

2d
l  ; 

Burada: P- kub olçüsü ilə verilən zoğ artımı; 
               l -tənəkdə inkişaf etmiş bütün birillik zoğların uzunluqlarının cəmi; 
                d- zoğun orta diametridir. 
A.M.Neqrulun fikirincə tənəklərdəki zoğların sayı nəzərə alınmadan boy 

gücünüün hesablanması onu tam ifadə edə bilmir. Müəllif qeyd edir ki, 
tənəklərdəki zoğların boyu və qalınlığı çoxsaylı amillərdən (sahənin yerləşmə 
məkanından, tənəyin polyarlığından, becərilmə şəraitindən və texnologiyasından 
və s.) asılı olaraq dəyişir. Ona görə də A.M.Nerqrul tənəyin boy gücünü 
hesablamaq üçün tənəkdəki zoğların uzunluğuna və sayına əsaslanaraq aşağıdakı 
formulu təklif etmişdir: 

V=V1
301,0

lg N

K - 

 
Burada: V – tənəyin boy gücü, sm; 

V1 – bir zoğun orta uzunluğu, sm; 
K – kolun çokmə əmsalı; 
N – tənəkdəki zoğların sayı, ədəd; 
0,301 – sabit kəmiyyətdir (lg 2). 

 
 

Üzüm sortlarında çiçəklərin tökülməsi və gilələrin  
noxudlaşması xüsusiyyətləri 

 
Üzüm sortlarında çiçəklərin tökülməsi və gilələrin noxudlaşması xüsusiyyət-

lərini öyrənmək üçün 4-5 yaxşı inkişaf etmiş tənəkdən 25 ədəd müxtəlif ölçülərdə 
çiçək salxımı seçilərək etiketlənir (nömrəli etiketlə). Tədqiqat üçün seçilmiş çiçək 
salxımları tənzifdən və xüsusi parçalardan hazırlanmış kisələrə salınaraq saplaq 
hissədən bağlanır.  

Kisələr hazırlanarkən onların içərisinə əvvəlcədən nazik məftildən hazırlanmış 
spiralşəkilli burğu yerləşdirilir ki, çiçək salxımlarını onların içərisinə salanda 
çiçəyə toxunmasın. 

Çiçəkləmə qurtardıqdan sonra və gilələr formalaşmağa başladıqda kisələr 
çıxardılır və üzərindəki etiketin nömrəsinə uyğun nömrələnmiş etiket həmin sal-
xımın zoğa birləşdiyi yerdən, yaxud salxımın saplağına bağlanır. Sonra kisələrdəki 
tökülmüş qönçə, çiçək və dişiciklər ağ kağız üzərinə tökülərək ümumilikdə sayılır 
və əldə olunan göstəricilər tarla dəftərinə qeyd edilir.  

Məhsul yığımı dövründə tədqiq edilən salxımlar (etiketli) yığılaraq üzərilə-
rindəki normal və noxudlaşmış gilələr ayrı-ayrılıqda müəyyən edilir və nömrəsinə 
uyğun olaraq tarla dəftərinə qeyd edilir.  

Alınmış göstəricilər əsasında aşağıdakılar ardıcıllıqla müəyyən edilir: 
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Kisənin içərisindəki tökülmüş qönçə, çiçək və kiçik dişiciklərin sayı...........a 
Salxımdakı normal gilələrin sayı, ədəd.........................................................b 
Salxımdakı noxudlaşmış gilələrin sayı, ədəd.................................................c 
Bu göstəricilər əsasında aşağıdakılar hesablanır: 
Tədqiq edilən çiçək salxımındakı çiçəklərin başlanğıc sayı.......a+b+c 
Salxımdakı gilələrin ümumi sayı, ədəd.......................................b+c 
Tökülmüş çiçəklərin (qönçə, çiçək və kiçik dişiciklər), %..........a x 100 /a+b+c 
Normal gilələrin miqdarı, %-lə..................................................b x 100/b+c 
Noxudlaşmış gilələrin miqdarı, %-lə..........................................c x 100/b+c 
 
Alınmış göstəricilər 4 və 5 saylı formada tərtib olunaraq cədvəl doldurulur. 

 
Forma 4 

Çiçəklərin tökülməsi və gilələrin noxudlaşması 
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Forma 5 

Çiçəklərin tökülməsi və gilələrin noxudlaşması 
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Üzüm sortlarının məhsuldarlığının və bar elementlərinin təyin edilməsi 
 

Üzümçülükdə üzümün sortöyrənilməsində məhsuldarlığın dəqiq qiymətlən-
dirilməsi kifayət qədər çətin və məsuliyyətli tapşırıqdır. Üzümün məhsuldarlığı 
bioloji təbiətinə uyğun olsada, onun formalaşması müxtəlif amillərin (abiotik, 
biotik və antropogen amillər) qarşılıqlı təsiri altında gedir.  

Üzüm sortlarının məhsuldarlığı haqqında tam və əsaslandırılmış məlumata 
malik olmaq üçün aşağıdakı məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir: 

1. tənəyin strukturunun təyin edilməsi; 
2. barlı zoğların təyin edilməsi; 
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3. məhsulun çəki ilə uçotu; 
4. Salxımların sıxlıq dərəcəsinin və gilənin böyüklüyü üzrə variasiyanın tə-

yin edilməsui (sortlarda çiçəklərin tökülmə dərəcəsindən və gilələrin noxudlaş-
masından asılı olaraq). 

 
Tənəyin strukturunun təyin edilməsi. Tənəklərə sortların bioloji xüsusiy-

yətlərindən, xüsusilədə onların inkişaf səviyyəsindən, boy gücündən, zoğəmələ-
gətirmə qabiliyyətindən, barlı və barsız zoğların miqdarından və s. amillərdən asılı 
olaraq müxtəlif formalar verilməklə yanaşı, onların üzərində müxtəlif miqdarda 
bar barmaqları saxlanılır, bar zoğları isə fərqli uzunluqda kəsilir. Sahədə budama 
apararaq tədqiq edilən tənəklərin strukturu aşağıdakı elemetlər üzrə öyrənilir və  6 
saylı formada tarla jurnalına doldurulur. 

1. tənəkdəki qolların sayı; 
2. tənəkdəki bar zoğlarının (barmaqların) sayı; 
3. əvəzedici çiliklərin sayı. 
Zoğların məhsuldarlığının təyin edilməsi: Üzüm sortlarının bar orqanını 

tənəkdəki qışlayan (əsas) tumurcuqlardan inkişaf etmiş və üzərində çiçək salxım-
ları və meyvə inkişaf edən yaşıl zoğlar təşkil edir. V.vinifera növünə mənsub olan 
sortlarda yatmış (haramı və pöhrə zoğlar) və qoltuq tumurcuqlardan (bic zoğlar) 
inkişaf edən zoğlar əsasən barsız olur, olduqda isə bu əhəmiyyət kəsb etmir və 
məhsul uçotunda nəzərə alınmır.  

 

Forma 6 
Tənəyin strukturu və barlı zoğlar 
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Zoğların məhsuldarlıq göstəricilərinin öyrənilməsi tənəklərdə yaşıl əməliyyat-

lar başlayana qədər sona çatdırılmalıdır. Bu müddət ərzində tənəklərdə aşağıda-
kılar müəyyən edilir: 
 budama zamanı tənəkdə saxlanılmış gözlərin sayı- a; 
 açılmamış tumurcuqların (gözlərin) sayı- b; 
 inkişaf etmiş, yaxud əmələ gəlmiş zoğların sayı- c; 
 barlı zoğların sayı- d; 
 zoğlarda formalaşmış çiçək topalarının sayı-e. 
Açılmış gözlərin miqdarı tənəkdəki açılmamış gözlərim miqdarı ümumi 

gözlərin sayına bölünüb yüzə burularaq %-lə ifadə edilir.  
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Ümumi gözlərin sayı tənəyin budanılması zamanı saxlanılan gözcüklərin 
cəmidir.  

Zoğların orta sayı tənəkdəki bütün yaxşı və zəif inkişaf etmiş zoğların sayının 
orta göstəricisidir. Zoğların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tarla dəftərlərinə 
aşağıdakı kimi qeyd edilir: 

0-barsız zoğ; 1-barlı birsalxımlı zoğ; 2-barlı ikisalxımlı zoğ; 3-barlı üçsalxımlı 
zoğ və s.  

Zoğda və tənəkdə çiçək topasının miqdarına görə bar əmsalı müəyyən edilir. 
Üç cür bar əmsalını müəyyənləşdirmək lazımdır:  

1) gözcüyün bar əmsalı, bu eyni zamanda tənəyin, yaxud da sortun bar əmsa-
lıdır; 

2) yaşıl zoğun bar əmsalı; 
3) barlı zoğun bar əmsalı. 
Tənəkdəki ümumi çiçək topasının gözcüyün miqdarına nisbəti gözcüyün bar 

əmsalı adlanır. Tənəkdəki ümumi çiçək topasının ümumi yaşıl zoğa nisbəti yaşıl 
zoğun, barlı zoğa nisbəti isə barlı zoğun bar əmsalı hesab edilir. 

Tənəkdəki barlı zoğların faizlə miqdarı barlı zoğların miqdarının ümumi yaşıl 
zoğların miqdarına olan nisbətinin faizlə ifadəsidir. 

Məsələn; 
-budama zamanı tənəkdə saxlanılmış gözlərin sayı- 60 ədəd; 
-açılmamış tumurcuqların (gözlərin) sayı- 12 ədəd; 
-inkişaf etmiş, yaxud əmələ gəlmiş zoğların sayı- 48 ədəd; 
-barlı zoğların sayı- 20 ədəd; 
-zoğlarda formalaşmış çiçək topalarının sayı- 38 ədəd. 
Bunlar əsasında göstəricilər aşağıdakı kimi hesablanır: 
Açılmış gözlərin faizlə miqdarı..............................c x 100/a=48 x 100/60=80 
Gözcüyün bar əmsalı ............................................e/a=38/60=0,63 
Yaşıl zoğun bar əmsalı..........................................e/c=38/48=0,79 
Barlı zoğun bar, yaxud məhsuldarlıq əmsalı.. ......e/d=38/20=1,9 
Barlı zoğların faizlə miqdarı....................... .........e x 100/c=20 x 100/48=41,7 
Məhsul yığımı dövründə salxımların orta kütləsi təyin edildikdən sonra həm 

tənəyin, həm də ki, hektatrdan məhsuldarlığını hesablamaq mümkündür. Məsələn 
şərti üzüm sortlarında salxımlıarın orta kütləsi 250 q, bir zoğa düşən salxımların 
sayı, yəni yaşıl zoğun bar əmsalı 0,79, yaşıl zoğun miqdarı 48 ədəd  və hektardakı 
tənəyin sayı 2222 təşkil etdiyi halda aşağıdakıları hesablayaq: 

 
Hesablama: 

 
Bir zoğa düşən məhsulun miqdarı, yaxud zoğun məhsuldarlığı  (qramla)=yaşıl 

zoğun bar əmsalı x salxımın orta kütləsi: 

0,79 x 180=142,2 q 
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Bir tənəyin məhsulu=yaşıl zoğların sayı x bir zoğa düşən məhsulun miqdarı: 

142,2 x 48 =6825,6 qram ~ 6,8 kq/tənək  
 

Hektardan məhsuldarlıq=bir tənəyin məhsuldarlığı x hektardakı kolun sayı: 

6,8 x 2222=15109,6 kq~151,1 s/ha 
 

Yuxarıdakı ardıcıllıqla müəyyən edilmiş bar elementləri forma 7-də göstəril-
diyi qaydada tarla jurnalına doldurulur. 
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Üzüm sortlarının məhsuldarlıq göstəriciləri 
 

S
or

tu
n 

ad
ı 

K
ol

le
ks

iy
ad

ak
ı y

er
i 

T
ən
əy

in
  y

ük
ü,

 ə
də

d 

A
çı

lm
ış

 g
öz

cü
kl
ər

in
 f

ai
zl
ə 

m
iq

da
rı

 

Barlı zoğların 
miqdarı, %-lə 

T
ən
ək

də
ki

 s
al

xı
m

la
rı

n 
m

iq
da

rı
 

T
ən
ək

də
ki

 ü
m

um
i y

aş
ıl

 z
oğ

la
r,

 ə
də

d 

T
ən
əy

in
, y

ax
ud

 g
öz

cü
yü

n 
ba

r 
əm

sa
lı 

Y
aş
ıl

 z
oğ

un
 b

ar
 ə

m
sa

lı 

B
ar

lı
 z

oğ
un

 b
ar

 ə
m

sa
lı 

B
ar

lı
 z

oğ
la

rı
n 

fa
iz

lə
 m

iq
da

rı
 

Z
oğ

un
 m
əh

su
ld

ar
lı
ğı

, q
 

S
al

xı
m

la
rı

n 
or

ta
 k

üt
lə

si
, q

 

B
ir

 k
ol

un
 m
əh

su
ld

ar
lı
ğı

, k
q 

H
ek

ta
rd

an
 m
əh

su
ld

ar
lı

q,
 s

/h
a 

B
ir

 s
al

xı
m

lı 

İk
i s

al
xı

m
lı 

Ü
ç 

sa
lx
ım

lı 

C
əm

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

 
 

Yarpaq səthinin sahəsinin balansının müqayisəsi əsasında məhsuldarlığın 
qiymətləndirilməsi və salxımları seyrəltmə imkanları 

 
Məlumdur ki, tənəklərdəki yarpaq səthinin sahəsi ilə məhsuldarlığın arasında 

müəyyən bir asılılıq müşahidə edilir. Tənəkdə yarpaq səthinin, başqa sözlə tənəyin 
çətirinin arxitekturasının optimal variantının seçilməsi yüksək məhsuldarlığın 
təminatıdır. 

Hər sahədə yetişmədən əvvəl tənəklərdəki yarpaq səthi sahəsinin müqayisəsi 
əsasında məhsuldarlığı təqribi qiymətləndirməlisi həyata keçirilir. Bunun üçün 
sahədəki salxımların sayını təyin edib, sahədə yarpaq sahəsinin qiymətləndirilməsi 
lazımdır. 

  Məhsul (M) = salxımların sayı (S) x salxımın gözlənilən kütləsi (K) 
  Yarpaq sahəsi (YS) = [çətirin hündürlüyü (ÇH) x cərgənin uzunluğu (CU) 

x yarpaq qatı (YQ)] – çətirin yarpaq örtüyünün açıq (çılpaq) hissəsi (YÖ- m²)    
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Yuxarıdakı göstəri-
cilər təyin edildikdən 
sonra məhsulun yarpaq 
sahəsinə olan nisbəti 
müəyyən edilir. Əgər 
M/YS 1 kq/m²-dan ar-
tıqdırsa, optimal səviy-
yəyə- 1m² yarpaq səthi-
nə 1 kq-dək üzüm sal-
maq məqsədilə salxım-
ların bir hissəsini kə-
narlaşdırmağı nəzərdən 
keçirmək lazımdır. 

Salxımın lazımi 
mikroiqliminin qiymət-
ləndirilməsi və üzümün 
yetişməsini dəqiq təyin 
etmək üçün: 

- Sərin iqlim şəraitində salxımlar günəşə istiqamətlənməlidirlər (üzərilərinə 
günəş işığı düşməlidir), əks halda yarpaqlar qoparılmalıdır; 

- İsti iqlim şəraitində salxımlar tək qat yarpaqların kölgəsi ilə mühafizə 
olunmalıdır, əks halda yarpaqların kölgəsində qalan salxımlar dərilməlidir. 

 
 

Öyrənilən üzüm sortlarında fotosintezin xüsusiyyəti 
 

Üzümdə assimilyasiyaedici orqanların səthinin, o cümlədən yarpaq aparatının 
fotosintezin intensivliyinə təsiri və sintez məhsullarının vegetativ ve generativ 
orqanlar arasında paylanma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üzümün məhsuldarlığı 
və keyfiyyətinin təyini, o cümlədən məhsuldarlığın proqnozlaşdırılması baxımın-
dan əhəmiyyətlidir. Fotosintezin intensivliyi Saksın yarımyarpaq üsulu ilə 
(yarpaqdan başqa orqanlara axan hissə nəzərə alınmadan) 10 saatlıq ekspozisiyada 
hesablanır. Hektarda yarpaq səthi A.A.Neçiporoviçin çəki üsulundan (“kəsim 
üsulu”) istifadə olunur və əldə edilmiş məlumatlar aşağıdakı 8 və 9-cu formada 
cədvəllərə qeyd edilir. 

 
Şəkil 13. Yetişmənin başlamasına kimi yarpaq sahəsinin balan-
sının müqayisəsi əsasında məhsuldarlıq və yığım üçün seçilmiş 
salxımlar ətrafında mikroiqlim qiymətləndirilməlidir. 
1 – cərgənin uzunluğu, 2 – çətirin hündürlüyü, 3 – çətirin açıq 
hissəsi, 4 – tək yarpaq qatı, 5 – ikili yarpaq qatı,6 – yarpaq 
kölgəsində olan salxımlar, 7 – günəşə istiqamətlənmiş salxımlar. 
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Forma 8 
Fotosintezin intensivliyinin göstəriciləri 
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Forma 9 
Sintez məhsullarının orqanlar arasında paylanması, s/ha 
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Ampelometrik üsulla yarpaq səthi sahəsinin təyin edilməsi  

(yarpağın diametri üzrə) 
 

Tənəkdəki yarpaq səthinin sahəsi aşağıdakı formul üzrə hesablanır (tənəkdəki 
bütün yarpaqların diametirinin ilkin ölçülməsindən sonra): 

 

4

2d
S


 ; 

Burada: S- yarpaq səthinin şərti sahəsi, m2  
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d- yarpağın diametri (əsas dilimin sonundakı dişciyin ucundan aşağı yan 
dilimin kənarındakı dişciyin ucuna qədər olan məsafə) 

 3,14- sabit kəmiyyətdir. 
Tənəyin yarpaq səthinin sahəsi bütün yarpaqların səthinin sahəsinin cəmi ilə 

müəyyən edilir. Müvafiq diametrə (1-17 sm-ə qədər) malik yarpaqların səthinin 
hesablanmasında hazır göstəricilər müəyyən edilmiş və aşağıdakı 2 saylı cədvəldə 
verilmişdir. 

 Müvafiq diametirə malik yarpağın cədvəldə verilən sahəsinin göstəricisi 
düzəliş əmsalına (K) vurulmalıdır.  

Düzəliş əmsalı –K bütöv yarpaqlar üçün 1,25-ə, üçdilimli yarpaqlar üçün 
1,27-ə, beşdilimli, lakin zəif yarılmış yarpaqlar üçün 1,30-a, dərin, yaxud güclü 
yarılmış yarpaqlar üçün isə 1,35-ə bərabərdir. 

 

Cədvəl 2 
Yarpağın müxtəlif diametrlərində dairənin sahəsi 

 

d  
(sm-lə) 

S (sm2)  d (sm) 
S 

(sm2) 
 d (sm) S (sm2)  d (sm) S (sm2)  d (sm) S (sm2) 

1,0 0,79  4,3 14,48  7,5 43,90  10,7 89,50  13,9 151,90 
1,1 0,84  4,4 15,25  7,6 45,15  10,8 91,10  14,0 153,86 
1,2 0,93  4,5 15,98  7,7 46,40  10,9 92,70  14,1 156,08 
1,3 1,33  4,6 16,66  7,8 47,70  11,0 95,00  14,2 158,30 
1,4 1,55  4,7 17,44  7,9 48,80  11,1 96,71  14,3 160,53 
1,5 1,77  4,8 18,50  8,0 50,30  11,2 98,44  14,4 162,80 
1,6 2,05  4,9 18,97  8,1 51,40  11,3 100,24  14,5 165,07 
1,7 2,26  5,0 19,65  8,2 52,70  11,4 102,25  14,6 167,36 
1,8 2,54  5,1 20,44  8,3 53,80  11,5 103,86  14,7 169,71 
1,9 2,83  5,2 21,57  8,4 55,20  11,6 105,66  14,8 172,12 
2,0 3,14  5,3 22,13  8,5 56,50  11,7 107,30  14,9 174,50 
2,1 3,45  5,4 22,97  8,6 58,20  11,8 108,80  15,0 176,90 
2,2 3,79  5,5 23,66  8,7 59,50  11,9 111,15  15,1 178,99 
2,3 4,13  5,6 24,60  8,8 61,20  12,0 113,04  15,2 181,37 
2,4 4,52  5,7 25,47  8,9 62,30  12,1 114,92  15,3 183,76 
2,5 4,90  5,8 26,42  9,0 63,60  12,2 116,84  15,4 186,17 
2,6 5,28  5,9 27,28  9,1 65,20  12,3 118,77  15,5 188,66 
2,7 5,73  6,0 28,30  9,2 66,30  12,4 120,70  15,6 191,58 
2,8 6,17  6,1 29,08  9,3 67,90  12,5 122,70  15,7 194,49 
2,9 6,59  6,2 30,01  9,4 69,20  12,6 124,76  15,8 196,46 
3,0 7,07  6,3 31,08  9,5 70,70  12,7 126,62  15,9 198,46 
3,1 7,55  6,4 32,20  9,6 72,20  12,8 128,63  16,0 200,96 
3,2 8,04  6,5 33,20  9,7 73,70  12,9 130,65  16,1 203,49 
3,3 8,53  6,6 34,25  9,8 75,30  13,0 132,67  16,2 206,20 
3,4 8,84  6,7 35,30  9,9 76,80  13,1 134,71  16,3 208,50 
3,5 9,49  6,8 36,32  10,0 78,60  13,2 136,70  16,4 211,13 
3,6 10,14  6,9 37,89  10,1 80,70  13,3 138,87  16,5 213,72 
3,7 10,68  7,0 38,48  10,2 81,64  13,4 140,98  16,6 216,31 
3,8 11,30  7,1 39,48  10,3 83,28  13,5 143,11  16,7 218,93 
3,9 11,98  7,2 40,50  10,4 84,94  13,6 145,12  16,8 221,55 
4,0 12,57  7,3 41,65  10,5 86,57  13,7 145,15  16,9 224,31 
4,1 13,12  7,4 42,70  10,6 88,23  13,8 149,20  17,0 227,07 
4,2 13,83             
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Gilələrin yetişmə dinamikasının öyrənilməsi 
 

Üzüm sortlarının texnoloji xarakteristikası məqsədilə yalnız gilələrdəki 
şəkərlilik və titrlənən turşuluğun miqdarı müəyyən edilir və gilələrin yetişməsi 
dövründə əsasən bu göstəricilərin dinamikası müşahidə edilir. 

Gilənin yetişməyə başlaması və tam yetişməsi vizual qaydada müşahidə 
edilməklə, eyni zamanda gilələrin yetişməyə başlamasından məhsul yığımına 
qədər (20 iyun-10 oktyabr) hər 5-10 gündən bir gilələrdəki şəkərliliyin və 
turşuluğun miqdarı müəyyən edilərək müşahidə dəftərlərinə qeyd edilir (forma 
10). Şəkərlilik saxarometr cihazı, tarla reflektometri, turşuluq isə laboratoriya 
şəraitində 1/3 normal NaOH məhlulu ilə titrləşdirmə yolu ilə təyin edilir. 

 
Forma 10 

Gilələrin yetişmə dinamikasının göstəriciləri 
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Areometrik üsul ilə üzüm şirəsində şəkərlərin təyini 
 
Orta nümunənin götürülməsi: Üzümün orta nümunəsi 3 kq-dan az olmamaq 

şərtilə, stasionar nümunə götürən cihazlarla və ya əl ilə, nəqliyyat tutumunun ən 
azı 3 nöqtəsindən, üzüm qatının bütün qalınlığı boyu (üstdən dibə qədər) götürülür. 
Laboratoriya sıxıcısında və yaxud əl ilə, tənzif vasitəsilə gilələrdən şirə çıxarılır. 1 
kq üzümdən 600 ml şirə alınmalıdır. Alınmış şirə sentrifuqadan keçirilir. Sonra 
süzgəcdən keçirilməklə və ya dincə qoyulmaqla duruldulur. Durulmuş şirədən 
şəkərin miqdarını və titrlənən turşuluğu təyin etmək məqsədilə orta nümunə 
götürülür. 

Kondisiyaya uyğun olan, eyni sortlu üzüm böyük partiyalarla qəbul edildikdə, 
orta nümunə yoxlanılan üzüm partiyasının əzilmə prosesinin əvvəlində və 
axırında, əzicidən çıxan məqamda götürülür və yaxud partiya emal edildikcə 
götürülən nümunələrin birləşdirilməsi ilə alınır. 

Şirənin şəkərliliyinin təyin edilməsi: 
Şirədə şəkərlərin miqdarı densimetrik və yaxud refraktometrik üsulla təyin 

edilir (şəkil 14). 
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Refraktometrik üsul: 
Bu üsul şirənin sınma 

göstəricisi ilə onun tərki-
bində həll olmuş vəziyyətdə 
olan bərk maddələrin miqda-
rı arasında proporsional ası-
lılığa əsaslanır. 

Cihazlar. Saxaroza üzrə 
quru maddələrin kütlə faizi 
ilə dərəcələrə bölünmüş, də-
qiqlik sinfi 0,2 olan labora-
toriya refraktometri və ya-
xud dəqiqlik sinfi 0,5 olan 
avtomatik refraktometr, mə-
sələn YEDR-1a. 

Təyinetmə texnikası. 
Ölçü aparmazdan qabaq, ci-
hazdan su keçirməklə, ref-
raktometrin prizmalarının 
kameralarında temperaturu 20°C səviyyəsinə çatdırırlar. Bundan sonra distillə 
edilmiş su ilə cihazın sıfır nöqtəsini yoxlayırlar. Bunun üçün, yuxarı prizmanı 
qaldıraraq, aşağı prizmanın səthinə damcıtökən vasitəsilə 3-4 damcı distillə 
edilmiş su tökürlər.  Okulyar elə quraşdırılmalıdır ki, şkala və müşahidə borusunun 
okulyar hissəsində yerləşən vizir xətti aydın görünsün. Okulyarın qulpu, vizir 
xəttinin sahənin işıqlı və kölgəli hissələrini bölən xətti ilə üst-üstə düşməsinə qədər 
fırladılır. Cihaz sıfır göstəricisinə düzgün qoyulubsa, 20°C temperaturda işıq və 
kölgənin bölünmə xətti, quru maddələrin faiz şkalasının sıfır dərəcəsinə və 1,333-ə 
bərabər olan suyun sınma əmsalına uyğun gəlməlidir. Cihaz yoxlanıldıqdan sonra 
ölçü prizmasının quru səthinə 2-3 damcı şirə tökülür, kamera bağlanır və ölçü 
aparılır. Quru maddələrin faizini göstərən şkalada bölücü xəttin vəziyyətinə görə 
hesablanma nəticəsi müəyyən edilir və cədvəl 3  ya 4-ün köməyi ilə şirədə şəkərin 
konsentrasiyası təyin olunur. 

Cədvəl 3 
Üzüm şirəsində şəkər qatılığının saxarozanın kütlə faizi ilə ifadə olunmuş  

quru maddələrin miqdarı üzrə təyini 
 

Quru 
maddələr, 
% kütlə 

Şəkərin 
konsentrasiyası, 

100 sm3-də qramla

Quru 
maddələr, 
% kütlə 

Şəkərin 
konsentrasiyası, 

100 sm3-də qramla

Quru 
maddələr, 
% kütlə 

Şəkərin 
konsentrasiyası, 

100 sm3-də 
qramla 

10,0 8,2 16,6 15,4 23,2 22,9 
10,2 8,4 16,8 15,6 23,4 23,1 
10,4 8,6 17,0 15,8 23,6 23,3 
10,6 8,8 17,2 16,0 23,8 23,6 
10,8 9,0 17,4 16,2 24,0 23,8 

 
Şəkil 14. Gilədə şəkərliliyin təyini üçün qurğular 

A- areometr: 
1- içində şirə olan silindr və areometr,  
2- areometrdə meniksin təyini. 

B- tarla fefloktometri: 
1- reflektometr, 2- işiq və gölgənin bölünmə xətti. 
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Cədvəl 3-ün ardı 
11,0 9,2 17,6 16,5 24,2 24,0 
11,2 9,5 17,8 16,7 24,4 24,3 
11,4 9,7 18,0 16,9 24,6 24,5 
11,6 9,9 18,2 17,1 24,8 24,7 
11,8 10,1 18,4 17,3 25,0 24,9 
12,0 10,3 18,6 17,6 25,2 25,1 
12,2 10,5 18,8 17,8 25,4 25,3 
12,4 10,7 19,0 18,0 25,6 25,5 
12,6 10,9 19,2 18,2 25,8 25,8 
12,8 11,1 19,4 18,4 26,0 26,1 
13,0 11,4 19,6 18,6 26,2 26,3 
13,2 11,6 19,8 18,8 26,4 26,5 
13,4 11,8 20,0 19,1 26,6 26,8 
13,6 12,0 20,2 19,4 26,8 27,0 
13,8 12,2 20,4 19,6 27,0 27,2 
14,0 12,4 20,6 19,8 27,2 27,4 
14,2 12,7 20,8 20,0 27,4 27,6 
14,4 13,0 21,0 20,3 27,6 27,8 
14,6 13,2 21,2 20,5 27,8 28,1 
14,8 13,4 21,4 20,7 28,0 28,4 
15,0 13,6 21,6 21,0 28,2 28,7 
15,2 13,8 21,8 21,3 28,4 29,0 
15,4 14,0 22,0 21,5 28,6 29,3 
15,6 14,2 22,2 21,7 28,8 29,5 
15,8 14,4 22,4 22,0 29,0 29,7 
16,0 14,6 22,6 22,2 29,2 30,0 
16,2 14,9 22,8 22,5 - - 
16,4 15,1 23,0 22,7 - - 

 
 

Cədvəl 4 
Tarla reflektometrinin şkala göstəricilərinə görə üzüm şirəsində şəkərlilik (%-lə) 

 
Refloktemetrin 
şkala göstəricisi 

Onluq hissə 
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 

15 13,6 13,8 14,0 14,3 14,5 
16 14,7 14,9 15,1 15,4 15,6 
17 15,8 16,0 16,2 16,5 16,7 
18 16,9 17,1 17,3 17,6 17,8 
19 18,0 18,2 18,4 18,7 18,9 
20 19,1 19,3 19,5 19,8 20,0 
21 20,2 20,4 20,6 20,9 21,1 
22 21,3 21,5 21,7 22,0 22,2 
23 22,4 22,6 22,8 23,1 23,3 
24 23,5 23,7 23,9 24,2 24,4 
25 24,6 24,8 25,0 25,3 25,5 
26 25,7 25,9 26,1 26,4 26,6 
27 26,8 27,0 27,2 27,5 27,7 

 
Qeyd: Əgər reflektometrin göstəricisi 20,6-dırsa, deməli cədvəl üzrə şəkərlilik 19,8% təşkil 

edir. 
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Densimetrik üsul: 
Bu üsul şirənin sıxlığı ilə şirədə həll olmuş halda olan bərk hissəciklərin 

miqdarı arasındakı proporsional asılılıq üzərində qurulub. 
Cihazlar. 1,000-dən 1,080-ə və 1,080-dən 1,160-a qədər dərəcələrə bölünmüş 

areometrlər, 250 ml həcmli silindr, 0°C-dən 50°C-dək dərəcələrə bölünmüş, dərəcə 
qiyməti 0,2°C olan termometr.  

Təyinetmə texnikası. 200 ml durulmuş şirə, əvvəlcədən həmin şirə ilə yaxalan-
mış silindrə  (250 ml-lik) tökülür. Silindr üfuqi düz səth üzərində quraşdırılır. 
Üzüm şirəsini silindrə tökdükdə silindr az maili vəziyyətlə saxlanılmalıdır ki, şirə 
silindrin divarları ilə axsın. Əks halda şirədə hava qabarcıqları əmələ gəlir. Şirədə 
köpük əmələ gələrsə onu şüşə çubuq vasitəsilə təmizləmək lazımdır. 

Silindrdəki şirənin temperaturu ölçüldükdən sonra silindrə areometr salınır. 
Areometr elə dərəcələndirilməlidir ki, şirəyə batırıldıqdan sonra onun aşağı hissəsi 
silindrin dibindən 1 sm aralıda olsun. Areometr silindrin divarlarına toxunmamalı-
dır. Şirənin şəkərliyi 18,6%-dən aşağı olduqda göstəricisi 1,000-1,080 olan 
areometrdən, şəkərlik 18,6%-dən yuxarı oplduqda isə göstəricisi 1,080-1,060 olan 
areometrlərdən istifadə olunmalıdır. Areometri silindrdə olan şirəyə saldıqda və 
oradan çıxarıldıqda yuxarı hissəsindən tutaraq şaquli vəziyyətdə saxlamaq lazım-
dır. Şirədən çıxarıldıqdan sonra areometri təmiz su ilə yaxalayaraq təmiz dəsmal 
ilə qurulamaq lazımdır. Areometri təmizləmədikdə onun üzərinə yapışmış şirə 
areometrin göstəricisinə təsir göstərir. Areometrin göstəriciləri rənglənmiş şirə 
üçün yuxarı meniksdən, ağ şirə üçün isə aşağı meniksdən yazılır. Şirənin 
temperaturu  20±3°C həddində olmalıdır. Əgər temperatur 20°C-yə bərabərdirsə, 
şirənin sıxlığı cədvəl 5-də göstərilən şəkər miqdarına tam uyğun gələcək. Əks 
təqdirdə areometrin göstəricilərində düzəliş edilir ki, bu da hər dərəcə üçün 0,0002 
təşkil edir. Şirənin temperaturu 20°C-dən aşağıdırsa, düzəliş əmsalı çıxılır, yuxa-
rıdırsa əlavə edilir. Areometrin göstərdiyi çəkini 200C-yə nizamladıqdan sonra 5 
saylı cədvəldən istifadə edərək müvafiq şəkərlik tapılır. Şirənin xüsusi çəkisini iki 
təkrarda təyin etmək lazımdır. İki paralel təyin etmələrdə xüsusi çəkinin fərqi 
0,001-dən çox olmamalıdır.  

Qeyd: Areometrlə ölçmələr apararkən şirədə temperatur 20°C-dən aşağı, ya-
xud yuxarı olarsa hər 1°C-yə görə hər göstərici 0,0002-yə vurularaq düzəliş edilir. 

Misal 1: Əgər areometrin göstəricisi 1,075-ə, temperatur 23°C olarsa, onda 
1,075 +(23-20) x 0,0002= 1,076. Bu isə müvafiq cədvələ görə şəkərliliyin 17,5%-ə 
bərabər olduğunu göstərir. 

Misal 2: Əgər areometrin göstəricisi 1,086-ə, temperatur 16°C olarsa, onda 
1,086 +(20-16) x 0,0002= 1,085. Bu isə müvafiq cədvələ görə şəkərliliyin 19,9%-ə 
bərabər olduğunu göstərir (cədvəldə həmin rəqəmlər digərlərinə nisbətən tünd-
dür). 

Titrlənən turşuluğun təyini: 
Üzüm şirəsində və şərabda titrlənən turşuluğun təyini müəyyən həcmdə 

götürülmüş üzüm şirəsinin və yaxud şərabın titri  məlum  olan  qələvi  məhlulu  ilə  
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Cədvəl 5 

Şirədə şəkər miqdarının şirə sıxlığından asılılığı (sıxlıq d 20
4  olduqda dərəcələrə bölünmüş 

areometrlər üçün) 
 

Areometrin 
göstəricisi 

100 ml şirədə 
şəkərin 
qramla 
miqdarı 

Areometrin 
göstəricisi 

100 ml şirədə 
şəkərin 
qramla 
miqdarı 

Areometrin 
göstəricisi 

100 ml şirədə 
şəkərin 
qramla 
miqdarı 

1,034 6,3 1,069 15,6 1,104 25,0 
1,035 6,6 1,070 15,9 1,105 25,2 
1,036 6,9 1,071 16,2 1,106 25,5 
1,037 7,2 1,072 16,4 1,107 25,8 
1,038 7,4 1,073 16,7 1,108 26,0 
1,039 7,6 1,074 17,0 1,109 26,3 
1,040 8,0 1,075 17,2 1,110 26,6 
1,041 8,2 1,076 17,5 1,111 26,9 
1,042 8,4 1,077 17,8 1,112 27,1 
1,043 8,7 1,078 18,0 1,113 27,4 
1,044 9,0 1,079 18,3 1,114 27,6 
1,045 9,2 1,080 18,6 1,115 27,9 
1,046 9,5 1,081 18,8 1,116 28,2 
1,047 9,8 1,082 19,1 1,117 28,4 
1,048 10,0 1,083 19,4 1,118 28,8 
1,049 10,3 1,084 19,6 1,119 29,0 
1,050 10,6 1,085 19,9 1,120 29,3 
1,051 10,8 1,086 20,2 1,121 29,6 
1,052 11,1 1,087 20,4 1,122 29,8 
1,053 11,4 1,088 20,7 1,123 30,1 
1,054 11,6 1,089 21,0 1,124 30,3 
1,055 11,9 1,090 21,2 1,125 30,6 
1,056 12,2 1,091 21,5 1,126 30,9 
1,057 12,4 1,092 21,8 1,127 31,1 
1,058 12,7 1,093 22,0 1,128 31,4 
1,059 13,0 1,094 22,3 1,129 31,6 
1,060 13,2 1,095 22,6 1,130 31,9 
1,061 13,5 1,096 22,8 1,131 32,3 
1,062 13,8 1,097 23,1 1,132 32,5 
1,063 14,0 1,098 23,4 1,133 32,7 
1,064 14,3 1,099 23,6 1,134 33,0 
1,065 14,6 1,100 23,9 1,135 33,3 
1,066 14,8 1,101 24,2 1,136 33,5 
1,067 15,1 1,102 24,4 1,137 33,8 
1,068 15,4 1,103 24,7 1,138 34,0 

 
neytral reaksiyaya qədər titrləşdirilməsinə əsaslanır. Reaksiyanın neytral olması 
indikator vasitəsilə müəyyən edilir. 

Lazım olan avadanlıqlar və reaktivlər: 
 Tutumu 250-300 ml olan konusvari kolba, 
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 25 ml-lik buret, 
 10 ml-lik pipet, 
 Şüşə çubuq, 
 Qızdırıcı cihaz, 
 Natrium və yaxud kalium hidroksidinin 0,1 N məhlulu, 
 Göy bromtimolun 0,4-li məhlulu, 
Reaktivlərin hazırlanması: 
1. Natrium və yaxud kalium qələvisinin 0,1 N məhlulunu standart-titrlərdən ha-

zırlamaq olar. Natrium və kaliumun standart-titrlərinin saxlanma müddətinə fikir 
verilməlidir. Saxlanma müddəti ötmüş standart-titrlərdən istifadə olunmamalıdır. 

Standart titr olmadıqda natrium və yaxud kalium qələvilərindən istifadə etmək 
olar. Natrium hidroksidinin 0,1 N məhlulunu hazırlamaq üçün 4 q natrium hidrok-
sid distillə edilmiş suda həll edilir, soyuqdan sonra həcmi bir litrə çatdırılır. 

Kalium hidroksidin 0,1 N məhlulunu hazırlamaq üçün 5,6 q kalium hidroksid 
distillə edilmiş suda həll edilir, soyuduqdan sonra həcmi bir litrə çatdırılır. 

2. Göy bromtimolun 0,4%-li məhlulunu hazırlamaq üçün 0,4 q göy bromtimol 
10 ml rektifikasiya olunmuş spirtdə həll edilərək distillə edilmiş su ilə həcmi 100 
ml-ə çatdırılır. 

İşin gedişi: 
Konusvari kolbaya 10 ml üzüm şirəsi və yaxud şərab tökülür. Üzərinə 30 

distillə edilmiş su əlavə olunur. Qaynama başlayana qədər qızdırılır. (Üzüm şirəsi 
ilə işlədikdə qızdırmaq lazım deyil). Sonra üzərinə 1 ml göy bromilimol indikatoru 
əlavə olunaraq yaşıl, göy rəng əmələ gələnə qədər 0,1 N qələvi məhlulu ilə 
titrləşdirilir. 

Hesablama: 
Üzüm şirəsində və şərabda titrlənən turşuluq litrdə milliekvivalent ilə və 

yaxud litrdə qramla ifadə olunaraq aşağıda göstərilən düstur ilə hesablanır: 

T=k·a
V

1000  

Burada: 
T- titrləşən turşuluq, q/dm3 

a- titrləşdirməyə sərf olunan 0,1 n NaOH və yaxud KOH-ın miqdarı, ml 
V-nümunənin həcmi, ml 
1000-litrə hesablamaq üçün əmsal; K-0,0075 
Bu rəqəmləri düsturda yerinə yazaraq müvafiq ixtisar apardıqda aşağıdakı 

sadə düstur alınır: 
T=0,75 a, q/ dm3

 
 (şərab turşusu üçün) 

T=0,67 a, q/ dm3
 
 (alma turşusu üçün) 

T=0,49 a, q/ dm3
 
 (sulfat turşusu üçün) 

Qeyd: Şəffaf üzüm şirəni dəqiq olaraq 1:1 nisbətində distillə suyu ilə qarışır, 
şüşələrə doldurulur və 75-800C-də 20 dəqiqə pasterizə edilir, sonra ağzını bağlayır 
və kənara qoyur. 



 
 

100

Salxım və gilələrin mexaniki tərkibinin və  
mexaniki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

 
Salxımdakı daraq və gilənin, gilədə isə qabıq (lətin qalıq hissəsi ilə birilikdə), 

toxum və şirənin (gilələrin ümumi kütləsindən toxum və qabığın miqdarı çıxıldıq-
dan yerdə qalan hissə) münasibətləri mexaniki analiz yolu ilə təyin edilir. Bununla 
yanaşı gilələrin ölçüsü, həcmi, sıxılmaya davamlılığı və saplaqdan qopma gös-
təriciləri də mexaniki xüsusiyyətlərə aid edilir.  

Süfrə üzüm sortlarının mexaniki xüsusiyyətləri analiz edilərkən iri salxımlı və 
iri giləli sortlar üçün 2 kq, orta və xırda ölçülü salxım və gilələri olan süfrə və 
texniki sortlar üçün 1 kq məhsulun götürülməsi məqsədəuyğundur.  

Üzüm sortlarının salxım və gilələrinin mexaniki və kimyəvi tərkiblərini, 
onların mexaniki xassələrini və dəyişmə qanunauyğunluqlarını öyrənən elm- 
uvalogiya adlanır. Üzüm sortlarının mexaniki tərkiblərinin öyrənilməsi onların 
struktur komponentlərini (gilə, qaraq, toxum, qabıq və lətin qalıq hissəsi, şirənin 
salxım və gilələrdəki münasibəti) müəyyən etməyə imkan verir.  

Üzümün mexaniki təhlilinin sxemi aşağıdakı kimidir: 
1. Salxımın quruluşu: bü-

tün salxımların kütləsi (q-la), 
gilənin sayı (ədədlə), bütün gilə-
lərin kütləsi (q-la), darağın 
kütləsi (q-la), gilənin faizlə miq-
darı (salxımın ümumi kütləsinə 
görə), darağın faizlə miqdarı 
(salxımın ümumi kütləsinə gö-
rə), quruluş göstəricisi (salxım-
dakı gilənin kütləsinin darağın 
kütləsinə nisbəti), gilə göstəri-
cisi (100 qram salxımda gilənin 
miqdarı). 

2. Gilənin quruluşu (kütlə 
ilə, q): salxımda gilə qabığının 
miqdarı, salxımda lətin miqdarı, 
salxımda toxumun miqdarı, sal-
xımdakı toxumun sayı (ədədlə), 
100 toxumun kütləsi, 100 gilənin 
orta kütləsi, 100 gilədə qabığın 
kütləsi, 100 gilədə toxumun küt-
ləsi, 100 gilədə lətin kütləsi, gilələrdə toxumun sayı (ədədlə), gilənin quruluş 
göstəricisi (lətin miqdarının qabığın miqdarına nisbəti). 

3. Salxımın tərkib hissələri (salxımın ümumi kütləsinə görə faizlə): daraq, 
qabıq, toxum, lət, skelet (daraq və qabıq birlikdə), bərk qalıq (qabıq, daraq və 

 
Şəkil 15. Üzüm sortlarının gilələrinin 

mexaniki xassələrini müəyyənedən cihazlar: 
1 və 2. Gilənin saplaqdan qopma qüvvəsini müəyyən  
edən cihaz, 
3. Gilənin sıxılmaya və gilə qabıgının bərkliyini  
təyin edən qurğu, 
4. Üzüm sortlarının mexaniki xassələrini təyin edən  
Rıçajnıy qurğu. 
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toxumun birlikdə miqdarı), quruluş göstəricisi (lətin skeletə nisbəti). 
Üzüm sortlarının mexaniki xüsusiyyətlərinin göstəriciləri forma 11 və 12-də 

göstərilən ardıcıllıq üzrə müəyyən edilir və sortlar üzrə ayrı-ayrılıqda cəvəllərə 
doldurulur. Sortların salxım və gilələrinin mexaniki xassələrinin öyrənilməsi 
nəticəsində gilələrin sıxılmaya (əzilməyə) davamlılığı, gilənin deşilmə qüvvəsi və 
gilənin saplaqdan qopma qüvvəsi aydınlaşdırılır ki, bunun da əsasında onların 
nəqliyyata (daşınmaya) davamlılığı müəyyən edilir. Üzüm sortlarının gilələrinin 
sıxılmaya davamlılığı və gilənin saplaqdan qopma qüvvəsi xüsusi cihazlarla 
müəyyən edilir (şəkil 15). 

Sortların nəqliyyata, yaxud daşınmaya davamlılıq əmsalı isə müxtəlif 
formullarla hesablanır: 

K=0,066 A + 0,028 B -0,006 C (Y.V.Biryukava görə) 
   K=0,44  + 0,28 B + 0,006 C       (P.T.Bolqaryevə görə) 

Nəqliyyata davamlılıq əmsalının hesablamasının digər bir formulu 
S.Y.Ceneev (1969) tərəfindən təklif edilmişdir. 

1000

)6,9()3,29()1,61( CBA
K


  

Burada:  K- nəqliyyata davamlılıq əmsalı, 
A- gilənin saplaqdan qopmasına sərf edilən qüvvə (qram), 
B- gilənin deşilməsinə sərf edilən qüvvə (qram), 
C- isə gilənin əzilməsinə sərf edilən qüvvədir (qram). 
Əgər: K=95 olarsa sortun nəqliyyata davamlılığı yüksək qiymətləndirilir və 

məhsul istənilən məsafəyə göndərilə bilər; 
K=75-94 olarsa məhsulu yalnız 1000 km məsafəyə qədər daşımaq olar; 
K≤74 olarsa nəqliyyata davamlılıq qənaətbəxş səviyyədə deyil. 
Ümumiyyətlə, gilələrin saplaqdan qopma qüvvəsi 70-685 q, gilələrin bərkliyi, 

yaxud sıxılmaya davamlılığı 300-2868 q (gilələr yetişdikcə bu göstəricinin qiyməti 
azalır), gilə qabığının bərkliyi, yaxud deşilməyə davamlılığı 546,5-1586 q arasında 
tərəddüd edir. 

 
Forma 11 

 
Salxım və gilələrin mexaniki analizi 
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                                                                                                                       Forma 11-in ardı 

 Gilənin quruluşu 
Gilələrin sıxılmaya və 
saplaqdan qopmaya 

davamlılığı 

Gilənin 
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N
üm

un
ən

in
 k

üt
lə

si
, q

 

Q
ab
ığ
ın

 k
üt

lə
si

, q
 

T
ox

um
un

 k
üt

lə
si

, q
 

Ş
ir
ən

in
 k

üt
lə

si
**

q 

10
0 

gi
lə

ni
n 

kü
tlə

si
, q

 

10
0 

to
xu

m
un

 k
üt

lə
si

, q
 

G
il
ən

in
 s
ıx
ılm

ay
a 

da
va

m
lıl
ığ
ı, 

q 

G
il
ən

in
 s

ap
la

qd
an

 
qo

pm
a 

qü
vv
əs

i, 
q 

mm
en

uzunluq
 

 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
          

 
Qeyd: *- gilənin kütləsi salxımın ümumi kütləsindən darağın kütləsi çıxılaraq tapılır 
**-Şirənin miqdarı salxımın ümumi kütləsindən qabığın, darağın və toxumun miqdarı çıxı-

laraq tapılır 
 

Forma 12 
Üzüm sortlarının mexaniki tərkib göstəriciləri 
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Süfrə üzüm sortlarının orqanoleptik (dequstasiya) qiymətləndirilməsi 
  
Süfrə üzüm sortlarının təzə halda keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi orqano-

leptik üsulla – yəni hiss orqanlarının (görmə, qoxu, dad) köməyi ilə həyata 
keçirilir. Bu üsul dequstasiya adlanır. Üzüm sortlarının dequstasiyası subyektiv 
xarakter daşımasına baxmayaraq, bu üsul süfrə üzüm sortlarının keyfiyyəti 
haqqında müəyyən bir fikrə gəlməyə və onların təzə halda istehlak, istifadə 
istiqamətini qabaqcadan təyin etməyə imkan verir. Orqanoleptik üsul süfrə üzüm 
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sortlarının üzdə olan əlamətlərini, məlum texnoloji və bioloji xüsusiyyətləri 
haqqında qəti rəy söyləməyə əsas verir. Dequstasiya - üzümün məhsulu tam yetiş-
dikdə həyata keçirilir.  

Əvvəlcə salxım və gilələrin xarici görünüşü, sonra gilələrin tamı və ətiri, 
nəhayət gilələrin qabıq və lətinin xarakteri müəyyən edilir (forma 13): 

Salxım və gilələrin xarici görünüşü: 
2,0 bal- salxım və gilələrin rəngi və forması çox gözəldir, irilikləri tələb 

olunan səviyyədədir; 
1,5 bal- kifayət qədər iri slxımlı və iri giləli və görkəmi gözəl; 
1,0 bal- salxım və gilənin ölçüsü və görünüşü qənaətbəxşdir; 
 0,5 bal- salxımda gilələr xırdadır və görünüşü az cəlbedicidir; 
 0,1 bal- salxımdakı gilələr çox xırda və görünüşü pisdir; 
Gilələrin dadı və aromatı: 
5,0 bal- çox incə və xoşagələn dadlıdır (bəzi sortlarda çox güclü xoşagələn 

ətir müşahidə edilir); 
4,0 bal- harmonik dadlı və ətirlidir (sortlarda yüngül xoşagələn ətir və dad ola 

bilər); 
3,0 bal- adi dadlı və ətirli, amma süfrə sortları üçün qənaətbəxş olan; 
2,0 bal- qeyri-harmonik, turşuluq hiss olunan və kobud dad;  
1,0 bal-xoşagəlməyən ətir və dad, təzə halda istifadə üçün yararsız. 
Qabıq və lətin xarakteri: 
3,0 bal- yeyilmə zamanı qabıq hiss olunmur, ləti ətvaridir, kifayət qədər 

şirəlidir, sərt deyil; 
2,0 bal- qabıq zəif hiss olunur, yeyilmə zamanı kiçik parçalara ayrılır, ləti 

sıxdır, lakin kobud deyil; 
1,5 bal- qabıq və ləti qənaətbəxşdir, yeyilmə zamanı xoşagəlməz hiss 

nəzərəçarpmır; 
1,0 bal- qabığı qalındır, kobuddur, ləti kisəçik şəklində çox şirəlidir; 
0,1 bal- qabığı çox qalındır, ləti çox sulu, yaxud selikvaridir və gilədə toxum 

çoxdur. 
Forma 13 

Dequstasiya vərəqi 
Soyadı, adı, atasının adı____________________________________________ 
İş yeri və vəzifəsi_________________________________________________ 
Üzüm təqdim olunmuşdur__________________________________________ 
                                                          (təsərrüfatın adı) 
Dequstasiyanın tarixi______________________________________________ 
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Üzüm sortlarının xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlılıqlarının 
qiymətləndirilməsi 

 
Azərbaycan şəraitində üzüm tənəkləri daha çox mildiu (Plasmopara viticola 

Berl.et de Toni), oidium (Uncinula necator Burrill), boz çürümə (Botrytis cinerea 
Pers.) və antraknoz (Gloeosporınım ampelophagum Sac.) göbələk xəstəliklərindən 
və çox təhlükəli filloksera (Viteus vitifolii Schimer) və salxım yarpaqbükəni 
(Lobesia (Polyshrosis) botrana Schiff.) zərəzvericilərindən ziyan çəkirlər 
(H.M.Şıxlınski, 2001, 2004, 2005) 

Mildiu üzüm tənəyinin bütün yaşıl yerüstü hissəsini yoluxdurur. Yazda cavan 
yarpaqların üzərində açıq-yaşıl rəngli və ya sarı ləkələr əmələ gəlir. Sonra bu 
ləkələr yağlı ləkələrə çevrilir və qonurlaşır. Yarpağın aşağı hissəsində ləkə 
yerlərində yağışlı havalarda çoxlu ağ tüklü örtük – xəstəliyin törədicisinin sporları 
əmələ gəlir. Ləkələrin diametri 2-3 sm ölçüdə olur. 

Quru havalarda ləkələr üzərində tüklülük olmur. Xəstəliyə yoluxmadan 2-3 
həftə sonra yarpaqların toxumaları quruyur və onlar tökülürlər. Cavan zoğların 
üzərində qonur, azca batıq ləkələr meydana çıxır. Xəstəliyin güclü inkişafı zamanı 
zoğlar quruyur, bığcıqlar kövrək olur və rütubət çox olduqda çürüyürlər. Çiçək və 
qönçələr qonurlaşır və məhv olurlar. Çox vaxt mildiu salxımların darağını 
zədələyir. Daraq məhv olaraq yuxarıda olan digər hissələrin– çiçəklərin, buğum-
ların məhvinə səbəb olur. Tənəyin orqanlarının xəstəliyə yoluxması yazda və yayın 
birinci ongünlüyündə daha təhlükəli olur.  

Oidium üzüm tənəklərinin ən təhlükəli göbələk xəstəliklərindən biridir. Bütün 
vegetasiya dövründə üzüm tənəklərinin yaşıl orqanlarını zədələyir. Göbələk mitseli 
halında zədələnmiş tumurcuqlarda, zoğlarda və gövdə yarıqlarında qışlayır. Yar-
paqlarda xəstəliyin ilk nişanəsi onların bükülüb qıvrılması və üzərində bozumtul-
ağ kül rəngində, unlu kiçik ləkələrin əmələ gəlməsidir. Çiçək qruplarının və yaşıl 
gilələrin də üzəri bozumtul kül rəngində unlu ləkələrlə örtülürlər. Xəstəliyə 
tutulmuş qönçələr və çiçəklər quruyaraq tökülür. Oidiuma tutulmuş gilələrin 
qabığı yetişməyə yaxın dövrdə çatlayır, həmin çatlarda göbələklərin düşüb kütləvi 
surətdə çoxalması nəticəsində gilələr kiflənir. 

Boz çürümə, üzüm tənəklərinin təhlükəli göbələk xəstəliklərindən biridir. Bu 
xəstəliyin törədiciləri polifaq xarakter daşıyır, belə ki, törədici təkcə üzüm 
bitkisində deyil, bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərində də parazitlik edir. Boz çürümə 
xəstəliyi tənəklərin zoğlarını, yarpaqlarını, çiçək salxımlarını, bığcıqlarını zədələ-
yir. Bu xəstəlik adətən gilələri, onların yetişmə dövründə zədələyir, rütubətli 
havada surətlə inkişaf edir. Gilələrin çatlayan, mexaniki zədələnən yerinə küləklə 
göbələyin sporları düşərək cücərib, gilənin çürüməsinə səbəb olur. Zədələnmiş 
gilələr bozarır, onların qabığı qırışır və rütübətli havada boz rəngdə kifəbənzər 
örtüklə örtülür və çürüyür. Göbələklər qonşu gilələrə düşərək salxımın xeyli 
hissəsinin çürüməsinə səbəb olur. Xəstəliklə cavan zoğlar və yarpaqlarda zədələnir 
və onlar hava şəraitində çürüyür. Boz çürümə xəstəliyi dolu, salxım yarpaqbükəni 
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və oidiumla zədələnən salxımlarda daha sürətlə ikişaf edir. Xəstəliyin ikişafı hava 
şəraitindən də asılıdır. Belə ki, uzun müddətli quraqlıqdan sonra yetişmə dövründə 
yağışlı hava olduqda gilələr şişir və çoxlu çatlar əmələ gəlir ki, bu da onların 
kütləvi surətlə boz çürümə xəstəliyinə tutulmasına səbəb olur. 

Antraknoz üzüm bitkisinin ən geniş yayılmış, təhlükəli xəstəliklərindən 
biridir. Xəstəliyin törədicisi tənəyin bütün yaşıl vegetativ və generativ orqanlarını 
zədələyir və sirayətlənmiş orqanlarda qışlayaraq uzun müddət yaşamaq qabiliyyə-
tini saxlayır (beş ilə qədər). Göbələk bəzən bir vegetasiya dövründə 30 dəfə nəsil 
verir. Zoğlarda əmələ gələn yaralar quş gözünə oxşadığına görə, bəzən bu 
xəstəliyə “quş gözü” çürüməsi də deyirlər. Zoğlarda əvvəlcə xırda qonurumtul 
rəngli ləkələr əmələ gəlir, sonra onlar getdikcə böyüyərək uzunsov və oval forma 
alır. Ləkələr bir-biri ilə birləşərək yaraların meydana çıxmasına səbəb olur. 
Xəstəliklə sirayətlənmiş yarpaq saplağında və damarlarda yaralar əmələ gələrək 
yarpaqların qıvrılmasına səbəb olur. Zədələnmiş yarpaq ayasında müxtəlif ölçülü 
və formalı qırmızımtıl rənglə haşiyələnir. Yarpaqlardakı ləkələr tədricən quruyaraq 
dağılır, tökülür və bu xəstəlik üçün səciyyəvi olan deşiklər əmələ gəlir. Antraknoz 
xəstəliyi çiçəkləmə dövründə baş verərsə bu zaman çiçəkdə ləkələr qara rəngli 
haşiyə ilə əhatə olunur. Zədələnmiş çiçəklər kütləvi şəkildə tökülür. Atraknozla 
sirayətlənmiş meyvələrdə qara və yaxud tünd-purpur rənglə haşiyələnmiş dairəvi 
boz, yaxud qonurumtul ləkələr əmələ gəlir və belə meyvələr öz normal formalarını 
itirirlər.  

Epifitotiyanın baş verməsində, ümumiyyətlə xəstəliyin inkişaf etməsində 
xəstəliktörədicisi, sahib bitki və ətraf mühit şəraitinin rolu böyükdür. Belə ki, 
xəstəliyin baş verməsi və inkişafı üçün göbələyin parazitlik xüsusiyyətləri, bitkidə 
isə həssaslıq olmalıdır. Digər tərəfdən bunların baş verməsi üçün müvafiq şəraitin 
olması vacibdir. Xəstəlik yüksək parazitlilik xüsusiyyətləri, xəstəliyə qarşı sahib 
bitkinin meyilliliyi, optimal həssaslığı əlverişli şəraitdə nəinki xəstəliyin əmələ 
gəlməsini və yayılmasını, eləcə də epifitotiyanı təmin edir. Epifitotiya o hallarda 
inkişaf edir ki, patogenin yoluxması və yayılması üçün əlverişli şəraitdə 
təcavüzkar (aqessiv) patogenə meyilli bitkilər həssas mərhələlərdə yoluxur. Bütün 
yuxarıda göstərilən hallar, yəni həssas bitki, aqessiv patogen və yoluxma üçün 
əlverişli şərait bir-birini tamamlamalıdır. Bu hallardan heç olmazsa biri olmadıqda 
epifitotiya baş vermir. Ətraf mühit şəraiti, xüsusilə hava şəraiti bitkilərin 
yoluxması və xəstəliyin yayılması üçün əlverişli olmaya bilər. Bu zaman hətta 
böyük yoluxma ehtimalı olsa belə, epifitotiya inkişaf etmir (İ.Cəfərov, 2007). 

Təbii şəraitdə üzüm bitkisinin xəstəliklərlə yoluxmasının immunioloji 
qiymətləndirilməsi dedikdə üç əsas komponentin – sahib bitki, patogen və üzümün 
becərildiyi xarici şəraitin qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə tutulur. Bir qədər etibarlı 
davamlılıq əlamətləri və yoluxma göstəriciləri, yüksək təbii infeksiya fonu olan 
epifitotiya mövsümündə alına bilər. Belə mövsümlərdən öz təcrübi işlərində 
immunoloq maksimum dərəcədə istifadə etməli və qiymətləndirmənin düzgün 
aparılması üçün tədqiqatlar bir neçə il təkrarən aparılmalıdır.  
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Mildiu xəstəliyinə yoluxmanın immunoloji qiymətləndirilməsi əsasən yarpaq 
və salxımlarda qeydə alınır. Mildiu xəstəliyinin müşahidəsi və qiymətlənddirilməsi  
B.Husfeld və İ.N.Naydenova tərəfindən göstərilmiş şkala üzrə aparılır. 

0 bal- immun, yarpaqlarda xəstəlik əlamətləri müşahidə olunmur; 
1 bal- yüksəkdavamlı, yarpaqlarda nöqtəvi nekrozlaşma müşahidə olunur; 
2 bal- davamlı. zəif sporlaşmış damarlar arasında nekrozlaşmış ayrı-ayrı 

hüceyrə qrupu olur; 
3 bal- tolerant (dözümlü),  yarpaqlarda çox da böyük olmayan yağlı mildiu 

ləkələri olur. Yarpaqlar tökülmür; 
4 bal- davamsız, yarpaqlarda iri yağlı ləkələr olur. Tək-tək yarpaq tökümü 

müşahidə edilir; 
5 bal- çoxdavamsız, yarpaq ayası tamamilə iri yağlı ləkələrlə örtülür. 

Tənəklərdə yarpaqların kütləvi tökülməsi müşahidə olunur. 
Salxımlarda mildiu ilə yoluxmanın qiymətləndirilməsi 5 ballıq şkala üzrə 

aparılır. 
0 bal- immun, kollarda salxımlar tam sağlamdır; 
1 bal- yüksəkdavamlı, gilələr tək-tük yoluxmuşdur; 
2 bal- davamlı, salxımda gilələrin 5%-i yoluxmuşdur; 
3 bal- tolerant (dözümlü), salxımda gilələrin 10-20%-i yoluxmuşdur; 
4 bal- davamsız, salxımda gilələrin 20-50%-i yoluxmuşdur; 
5 bal- çoxdavamsız, kollarda salxımların  və gilələrin 50%-dən çoxu 

yoluxmuş olur.  
Boz çürümə xəstəliyi üzüm bitkisində daha çox meyvələri (gilələri) zədələyir. 

Bu xəstəliyin təbii şəraitdə fitopatoloji qiymətləndirilməsi L.F.Supostat tərəfindən 
təklif edilən şkala üzrə aparılır. 

0 bal- immun, salxım və gilələr tam sağlamdır; 
1 bal- yüksəkdavamlı, salxımda gilələrin 5%-i yoluxmuşdur; 
2 bal- davamlı, salxımda gilələrin 5-10%-i yoluxmuşdur; 
3 bal- tolerant (dözümlü), salxımda gilələrin 10-25%-i yoluxmuşdur; 
4 bal- davamsız, salxımda gilələrin 25-50%-i yoluxmuşdur; 
5 bal- çoxdavamsız, salxımda gilələrin 50%-dən çoxu yoluxmuşdur; 
Oidium xəstəliyi üzüm tənəyinin bütün yaşıl orqanlarını və gilələrini 

zədələyir. Bu xəstəliyin təbii şəraitdə sirayətlənmə dərəcəsi K.A.Voytoviçin təklif 
etdiyi üsulla qiymətləndirilir. 

0 bal- immun, yarpaqlarda xəstəlik əlamətləri müşahidə olunmur. Konidilər 
cücərir, lakin göbələk haustorilər əmələ gətirmədən ölür. 

1 bal- yüksəkdavamlı, yoluxmuş yarpaqlarda nekrotik ləkələr əmələ gəlir.  
Konidilər cücərib çox zəif göbələk haustoriləri əmələ gətirir, lakin mitselilər 
yaranmır. Kollarda tək-tük yoluxmuş yarpaqlar müşahidə edilir; 

2 bal- davamlı, yoluxmuş yarpaqlarda çox da böyük olmayan parlaq hifli 
ləkələr əmələ gəlir. Mitselilər zəif budaqlanmış və konidilər çox az əmələ gəlir. 
Bitkilərdə ayrı-ayrı yarpaqlar yoluxmuş olur; 
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3 bal- tolerant (dözümlü), yarpaqlarda böyük ölçüdə olmayan, bir-biri ilə 
qarışmayan, yaxşı inkişaf etmiş mitselilətri olan, normal konidili, dairəvi ləkələr 
olur. Bitkilərdə kifayət qədər yoluxmuş yarpaqlar müşahidə edilir; 

4 bal- davamsız, yarpaq bütünlüklə mitselilərlə örtülüb, çoxlu konidilər 
yaranaraq bütün yarpaq ayasını tutur. Bitkilərin əksər yarpaqları yoluxmuş olur; 

5 bal- çox davamsız, yarpaqlar bütünlüklə göbələyin ağ-boz mitselisi ilə 
örtülür. Ümumiyyətlə tənəyin bütün yarpaqları sirayətlənir və yarpaq tökümü baş 
verir. 

Salxımların oidiumla yoluxması aşağıdakı şkala üzrə qiymətləndirilir. 
0 bal- immun, salxımlar tam sağlamdır; 
1 bal- yüksəkdavamlı, salxımlar çox zəif yoluxurlar (1-5%); 
2 bal- davamlı, salxımlar zəif yoluxur (5-10%); 
3 bal- tolerant (dözümlü), salxımlarda yoluxma 10-25% təşkil edir; 
4 bal- davamsız, salxımlarda yoluxma 25-50% təşkil edir; 
5 bal- çoxdavamsız, salxımlar güclü yoluxurlar (50%-dən çox). 
Xəstəlik və zərərvericilərin tənəyin orqanlarında sirayətlənmə dərəcəsini 

müəyyən etmək üçün vegetasiya müddətində bir neçə dəfə müşahidə aparılaraq 
fitopatoloji qiymətləndirmə həyata keçirilir və yoluxma dərəcəsi (balla) müəyyən 
edilir. Müşahidələrin nəticələri 14 saylı formada cədvəllərə doldurulur.  

 
Forma 14 

Tənəyin xəstəlik və zərərvericilərlə yoluxma dərəcəsi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Mildiu             
Oidium             

Boz çürümə             
Salxım yarpaq-

bükəni             

 
Vegetasiya müddətinin sonunda üzüm sortlarının ayrı-ayrı orqanlarının 

(yarpaq, zoğ, çiçək, salxım, gilə və s.) xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlılıq 
dərəcəsi balla qiymətləndirilib qurtardıqdan sonra onlarda yoluxma dərəcəsinin 
miqdarı orta hesabla faizlə hesablanır. Bunun üçün aşağıdakı formuldan istifadə 
edilir. 
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A=
b

a




5

100
; 

Burada: 
A- xəstəlik və zərərvericinin inkişaf dərəcəsi, %-lə 
a- bütün balların cəmi (vegetasiya müddətində tənəyin ayrı-ayrı orqanlarının 

fitopatoloji qiymətləndirmə balı) 
b- orqanlarar üzərindəki müşahidələrin sayı 
Misal: Vegetasiya müddətində yarpaqda 5 dəfə qiymətləndirilmə aparılıb və 

bu zaman müşahidələrin nəticəsi 2, 3, 4, 1 və 5 balla qiymətləndirilib.  
Bu zaman a =2+3+4+1+5=15; b=5 olub və  xəstəlik və zərərvericilərin inkişaf 

dərəcəsi A=
55

15100




=60%-ə bərabər olur.  

Alınmış göstəricilər 6 saylı cədvəldə göstərilmiş xəstəlik və zərərvericilərlə 
sirayətlənmənin faiz göstəricilərinin qruplaşdırılması ilə müqayisə edilərək 
bitkilərin davamlılıq dərəcəsi müəyyən edilir və yoluxma səviyyəsi  balla ifadə 
edilir. 

Cədvəl 6 
 

Yoluxmanın səviyyəsi Sirayətlənmiş orqanların yoluxma dərəcəsi, %-lə Bal 
Sirayətlənmə yoxdur 0 0 

Sirayətlənmə çox zəifdir 5%-ə qədər 1 
Sirayətlənmə zəifdir 5-25 2 

Sirayətlənmə orta dərəcədədir 25-50 3 
Sirayətlənmə güclüdür 50-75 4 

Sirayətlənmə çox güclüdür 100%-ə qədər 5 
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ÜZÜM BİTKİSİNİN FENOTİPİK 
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN OİV DESKRİPTORLARI 

ÜZRƏ KODLAŞDIRILMASI 
 

 
Cavan zoğ 

 
001.Cavan zoğ: uc hissəsinin forması  
3- bağlı (V.riparia), 
5- yarıaçıq (Кобер 5 ББ, СО 4), 
7- açıq (V.vinifera). 
Müşahidə vaxtı: zoğun birinci yarpaqları açdıqda, ən azı 10 zoğ ucunda 

müşahidə aparılır. 
 

 
 

002. Cavan zoğ: uc hissəsinin rəngi (antosianın yayılması)  
1- rəng (antosian) yoxdur,  
2- rəng (antosian) zolaqlar şəklindədir,  
3- rəng (antosian) hərtərəfli yayılıb. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 zoğ ucundan müəyyən edilir. Zoğun 

birinci yarpağı açılan hissəsi qiymətləndirilir. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-
001) yarpağı aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 

003. Cavan zoğ: zoğun rənginin (antosianın) intensivliyi 
1- çox zəif,  
3- zəif, 
5- orta dərəcədə,  
7- güclü,  
9- çox güclü. 

 
 

001-deskriptorundakı əlamətlər üzrə şəkillər. 
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Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 zoğ ucundan müəyyən edilir. Zoğun 
birinci yarpağı açılan hissəsi qiymətləndirilir. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-
001) yarpağı aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 

004. Cavan zoğ: tacdakı torvari 
tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi  

1- yoxdur, yaxud çox seyrək,  
3- seyrək,  
5- orta dərəcədə, 
7- sıx,  
9- çox sıx.  
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 

10 zoğ ucundan müəyyən edilir. Zoğun 
birinci yarpağı açılan hissəsi qiymətlən-
dirilir. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-
001) yarpağı aralamaq lazımdır ki, müva-
fiq sahə qiymətləndirilsin. 

 
005. Cavan zoğ: zoğun ucundakı cod tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 
1- yoxdur, yaxud çox seyrək (çox nadir), 
3- seyrək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx,  
9- çox sıx.  
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 zoğ ucundan müəyyən edilir. Zoğun 

birinci yarpağı açılan hissəsi qiymətləndirilir. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-
001) yarpağı aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 

 
004 və 005- deskriptorlarındakı əlamətlər üzrə şəkillər. 

 
002 və 003- deskriptorlarındakı 
əlamətlərin müşahidə yeri. 
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Zoğ 
 
006. Zoğ: xarici görünüşü (habitusu), zoğun fəzadakı vəziyyəti 
1- düz,  
3- yarı düz,  
5- horizontal (üfüqi), 
7- yarısallaq, 
9- sallaq.  
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə 

dövründə 10 zoğdan müəyyən 
edilir. 

 
007. Zoğ: Buğumarasının 

arxa hissəsinin rəngi  
1- yaşıl 
2- qırmızı zolaqları olan 

yaşıl 
3- qırmızı 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumarasında qiymətləndirmə aparılır. 
Qeyd: zoğun bel (dorsal) hissəsi günəş işığı ilə işıqlanan hissəsidir. 
 
008. Zoğ:  Buğumarasının ventral tərəfinin rəngi 
1- yaşıl, 
2- qırmızı zolaqları olan yaşıl, 
3- qırmızı. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumarasında qiymətləndirmə aparılır. 
Qeyd: zoğun qarın (ventral) hissəsi günəş işığı ilə işıqlanmır. 
 
009. Zoğ: Buğumun arxa, yaxud bel (dorsal) hissəsinin rəngi  
1- yaşıl, 
2- qırmızı zolaqları olan yaşıl, 
3- qırmızı. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumda qiymətləndirmə aparılır. 
Qeyd: zoğun bel (dorsal) hissəsi günəş işığı ilə işıqlanır. 
 
010. Zoğ: Buğumun ventral tərəfinin rəngi 
1- yaşıl, 
2- qırmızı zolaqları olan yaşıl, 
3- qırmızı. 

 
 006-deksriptorundakı əlamətlər üzrə şəkillər 
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Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 10 
buğumarasında qiymətləndirmə aparılır. 

Qeyd: zoğun qarın (ventral) hissəsi günəş işiğı ilə işıqlanmır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011. Zoğ: buğum düyünündəki cod (qılcıqşəkilli) tükcüklərin sıxlıq 

dərəcəsi  
1- çox seyrək (çox nadir): V.vinifera, 
3- seyrək: Kuderk 161-49, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx (güclü) , 
9- çox sıx (çox güclü): V. cinerea. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumda qiymətləndirmə aparılır. 
 
012. Zoğ: buğumarasındakı cod (qılcıqşəkilli) tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi  
1- çox seyrək (çox nadir): V.vinifera, 
3- seyrək: Kuderk 161-49, 
5- orta dərəcədə: Teleki 8 B, 
7- sıx: Cober 125 AA, 
9- çox sıx: V. cinerea. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumarasında qiymətləndirmə aparılır. 
Qeyd: bu zaman buğumarasının orta hissəsindəki tükcüklər nəzərə 

alınmalıdır. 
 

013. Zoğ: buğumdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 
1- yoxdur, yaxud çox seyrək, 

  
007; 008; 009 və  010-cu deskriptorlardakı əamətlər üzrə şəkillər. 
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3- seyrək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx,  
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumda qiymətləndirmə aparılır. 
 

014. Zoğ: buğumarasındakı  torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 
1- yoxdur, yaxud çox seyrək,  
3- seyrək,  
5- orta dərəcədə, 
7- sıx,  
9- çox sıx.  
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 buğumarasında qiymətləndirmə aparılır. 

 
015-1. Zoğ: Yatmış tumurcuqlaın pulcuğunda (qabığında) antosianın 

paylanması, yaxud rəngin olub-olmaması  
1- yoxdur,  
2- əsasında var, tumurcuğun 1/3 hissəsində antosian paylanıb, 
3- tumurcuğun ¾-hissəsində yayılıb, 
4- tumurcuq miqyasında. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 zoğdan bir neçə qoltuq tumurcuğunda qiymətləndirmə aparılır. 
 

 
011; 012; 013 və  014-cü deskriptorlardakı əlamətlər üzrə şəkillər. 
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015-1 və  015-2-ci deskriptorlardakı əlamətlər üzrə şəkillər. 

 
017-ci deskriptordakı əlamətə 

uyğun şəkil. 

015-2. Zoğ: Tumurcuqların rənginin – antosianın intensivliyi  
1-çox zəif, 
3- zəif,  
5- orta dərəcədə,  
7- güclü,  
9- çox güclü. 
Müşahidə vaxtı: Çiçək-

ləmə dövründə  zoğun orta 
1/3 hissəsindəki sahədə və 
10 zoğdan bir neçə qoltuq 
tumurcuğunda qiymətlən-
dirmə aparılır. 

 

 
016. Zoğ: ardıcıl bığcıqların miqdarı 
1- iki və az bığcıq: V.vinifera, 
2- üç və daha çox bığcıq: V.coignetiae, V.labrusca. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə  zoğun orta 1/3 hissəsindəki sahədə və 

10 zoğda qiymətləndirmə aparılır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017. Zoğ: Bığcıqların uzunluğu  
1- çox qısa (10 sm-ə qədər), 
3- qısa (10,1-15 sm), 
5- orta (15,1-20 sm), 
7- uzun (20,1-25 sm), 
9- çox uzun (25-30 sm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 

müxtəlif zoğdan 10 bığcıq üzrə müəyyən edilir. 
 

 

   
               1                                         1                                      2 

016-cı deskriptordakı əlamətlər üzrə şəkillər. 
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051- ci deskriptordakı əlamətə  

uyğun şəkil. 

Cavan yarpaq 
 
051. Cavan yarpaq: üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədərki) 
1- yaşıl (sarımtıl-yaşıl, açıq-yaşıl, yaşıl, tünd-yaşıl),  
2- sarı (qızılı-sarı, açıq-sarı, tünd-sarı, açıq-narıncı və s.), 
3- mis rəngli (misi-sarı, açıq-misi, tünd-

misi və s.), 
4- qirmizimtil, qırmızımtıl-tunc. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 

müxtəlif zoğun uc hissəsindəki I-IV 
yarpaqlarda müşahidə aparılır. Bağlı və 
yarıaçıq zoğlarda (OİV-001) yarpağı 
aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə 
qiymətləndirilsin. 

 
052. Cavan yarpaq: rənginin 

intensivliyi 
1- çox zəif,  
3- zəif,  
5- orta dərəcədə,  
7- güclü,  
9- çox güclü. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 müxtəlif zoğun uc hissəsindəki I-IV 

yarpaqlarda müşahidə aparılır. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-001) yarpağı 
aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 
053. Cavan yarpaq: ayanın altındakı damarların arasındakı torvari 

tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi (I-IV yarpaqlarda)  
1- yoxdur, yaxud çox seyrək (çox nadir), 
3- seyrək (nadir), 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 müxtəlif zoğun uc hissəsindəki I-IV 

yarpaqlarda müşahidə aparılır. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-001) yarpağı 
aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 
054. Cavan yarpaq: ayanın altındakı damarların arasındakı cod 

tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi (I-IV yarpaqlarda) 
1- yoxdur, yaxud çox seyrək (çox nadir), 
3- seyrək (nadir), 
5- orta dərəcədə, 
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7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 müxtəlif zoğun uc hissəsindəki I-IV 

yarpaqlarda müşahidə aparılır. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-001) yarpağı 
aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 

055. Cavan yarpaq: ayanın altındakı damarların üzərindəki torvari 
tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi (I-IV yarpaqlarda)  

1-yoxdur, yaxud çox seyrək (çox nadir), 
3- seyrək (nadir), 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 müxtəlif zoğun uc hissəsindəki I-IV 

yarpaqlarda müşahidə aparılır. Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-001) yarpağı 
aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 

056. Cavan yarpaq: ayanın altındakı damarların üzərindəki cod 
tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi (I-IV yarpaqlarda) 

1- yoxdur, 
3- seyrək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 10 müxtəlif zoğun uc hissəsindəki I-IV 

yarpaqlarda müşahidə aparılır.  Bağlı və yarıaçıq zoğlarda (OİV-001) yarpağı 
aralamaq lazımdır ki, müvafiq sahə qiymətləndirilsin. 

 
 

 
053; 054; 055; 056-cı deskriptorların əlamətlərinə uyğun şəkillər. 
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Formalaşmış yarpaq 
 
065. Formalaşmış 

yarpaq: ayanın ölçüsü 
(eni və uzunluğu) 

1- çox xırda (8 sm-ə 
qədər), 

3- xırda (8,1-10), 
5- orta (10,1-17), 
7- bölük (17,1-22), 
9- çox böyük (22,1-

27,0). 
Müşahidə vaxtı: Gilə-

lərin formalaşmasından ye-
tişməyə başlamasına qədər 
olan dövrdə müxtəlif 
zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 ədəd yarpaqdan 
müəyyən edilir. 

 
066. Formalaşmış yarpaq: yarpağın uzunluğu 
1- çox qısa, 
3- qısa, 
5- orta, 
7- uzun, 
9- çox uzun. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. 

 

067. Formalaşmış yarpaq: ayanın forması 
1- pazşəkilli, 
2- ürəkvari, 
3- beşkünclü, 
4- dəyirmi, 
5- böyrəkşəkilli yaxud, eninə oval. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

oıan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
əədəd yarpaqdan müəyyən edilir. 

 
068. Formalaşmış yarpaq: dilimin sayı 
1- bölümsüz, yaxud dilimsiz (bütöv ayalı),  
2- üçdilimli, 
3- beşdilimli, 

 
067-cideskriptorların əlaməti üzrə şəkillər. 
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068-cı deskriptorun əlaməti üzrə şəkillər. 
L1-orta, əsas dilim, L2-L11- yan dilimlər 

 

4- yeddidilimli,  
5- doqquz və daha çox dilimli.  
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
əədəd yarpaqdan müəyyən edilir. L1-orta, əsas dilim, L2-L11- yan dilimlər. 

069. Formalaşmış yarpaq: ayanın səthinin rəngi 
3- solğun-yaşıl 
5- yaşıl (parlaq-yaşıl,  sarımtıl-yaşıl) 
7- tünd yaşıl (yaşılımtıl-göyə çalan tutqun-yaşıl, göyümtül-yaşıl) 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

oıan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
əədəd yarpaqdan müəyyən edilir. 

Qeyd: Üzümdə tozlanma və mayalanma prosesindən asılı olaraq yuxarıda 
göstərilən əlamətlərdə modifikasiya baş verə bilər. 

 

070. Formalaşmış yarpaq: Ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı 
antosianla rənglənmənin  əhatə etdiyi sahə  

1- yoxdur, 
2- zəif, 
3- orta dərəcədə,  
4- güclü,  
5- çox güclü. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. N1-N3 damarcıqları nayihəsindəki sahədə 
antosian rənginin olub-olmaması qiymətləndirilir.  

 
069-cu deskriptorun 

əlamətinin təyin edilməsi 
zonası. 
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071. Formalaşmış yarpaq: Ayanın alt səthindəki əsas damarların boyunca 
antosianın rəngi  

1- yoxdur, yaxud zəifdir, 
2- zəif, yalnız saplağın yarpağa biriləşdiyi nahiyədə var, 
3- orta dərəcədə, ayadakı damarcığın birinci şaxələnməsinə qədər, 
4- güclü, ayadakı damarcığın ikinci şaxələnməsinə qədər, 
5- çox güclü, ikinci şaxələnmədən də yuxarı. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. N1-N3 damarcıqları nayihəsindəki sahədə 
antosian rənginin olub-olmaması qiymətləndirilir.  

 
072. Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthinin büzmələnmə dərəcəsi-əsas 

damarların boyunca  
1-yoxdur, yaxud çox zəifdir, 
3- zəif,  
5- orta dərəcədə,  
7- güclü,  
9- çox güclü. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir.Yarpağın üst səthində əsas damarların arasındakı 
sahədə büzmələnmənin olub-olmaması müəyyən edilir.  

 
073. Formalaşmış yarpaq: əsas damarla yan damarların arasında ayanın 

dalğavariliyi 
1- yoxdur, 
9- var. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

 
072-ci kodun əlaməti üzrə şəkil.  

070 və 071-ci deskriptorların əlamətləri üzrə şəkil. 



 
 

120

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Yarpağın üst səthində əsas və yan damarcıqların 
(N1 – N3 damarcıqlar)  arasındakı sahədə ayanın dalğavari olub-olmaması 
müəyyən edilir. 

 
074. Formalaşmış yarpaq: Yarpağın profili (ayanın orta hissəsindən 

köndələn kəsik əsasında) 
1- yastı, yaxud düz, 
2- V-şəkilli, qıfşəkilli, 
3- yuxarıya doğru bükülmüş, 
4- aşağıya doğru bükülmüş, 
5- dalğavari, şırım-şırım, yaxud qırış-qırış. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Aya orta hissədən eninə kəsilərək qiymətləndirilir. 

 

 
075. Formalaşmış yarpaq:  Ayanın səthindəki qabarıqların xarakteri 
1- yoxdur, yaxud çox zəif,  
3- zəif, 
5- orta, 
7- güclü, yaxud şişkin,  
9- çox güclü, yaxud çox şişkin.  
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Ayadakı əsas (orta) damarcığın şaxələnmələri 
arasındakı sahələr qiymətləndirilir. 

 
073 və 074-cü deskriptorların əlamətləri üzrə şəkillər. 
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076. Formalaşmış yarpaq: Dişciklərin forması  
1- kənarları çökük (batıq), 
2- kənarları düz, 
3- hər iki kənarı qabarıq, 
4- bir kənarı çökük, digəri düz, yaxud qarmaqvarı. 
5- bir kənarı düz, digəri qabarıq (qarışıq formalı). 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Yalnız ayanın N2-N3- damarcıqları arasındakı 
dişciklərin forması təsvir edilir. (N2-N3 damarcıqların ucundakı dişciklər istisna 
olmaqla). 

 
077. Formalaşmış yarpaq: Diş-

ciklərin ayaya nisbətən ölçüsü, 
yaxud kənar dişciklərin uzunluğu 

1- çox xırda, yaxud çox qısa, 
3- xırda, yaxud qısa, 
5- orta ölçülü, yaxud orta 

uzunluqda, 
7- iri, yaxud uzun, 
9- çox iri, yaxud çox uzun, 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin forma-

laşmasından yetişməyə başlamasına 
qədər olan dövrdə müxtəlif zoğların 
orta 1/3 hissəsində yerləşən tam for-
malaşmış 10 ədəd yarpaqdan müəy-
yən edilir. Yalnız ayanın N2-N3- da-
marcıqları arasındakı dişciklərin öl-
çüsü müəyyən edilir. (N2-N3 damarcıqların ucundakı dişciklər istisna olmaqla) 

 
077 və 078-ci deskriptorun əlamətləri  

üzrə şəkil. 

 
   1           2           3            4          5 

076-cı deskriptorun əlaməti üzrə şəkillər 
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078. Formalaşmış yarpaq:  Dişciklərin əsasının eninə nisbətən uzunluğu  
1- çox qısa: Kuderk 157-11 , V.aestivalis, 
3- qısa: Silvaner, 
5- orta uzunluqda: Ağ şasla, 
7- uzun: İsgənədriyyə muskatı, 
9- çox uzun: V.riparia. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Yalnız ayanın N2-N3- damarcıqları arasındakı 
dişciklərin ölçüsü müəyyən edilir. Dişciyin eni əsasından ölçülür. (N2-N3 

damarcıqların ucundakı dişciklər istisna olmaqla). 5 bal qradasiyasında (orta 
uzunluqda) dişciklərin uzunluğu ilə eni bərabər olur. 

 
079. Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 
1- çox geniş və geniş açıq, 
3- qismən açıqvə açıq, 
5- dilimlər bir-birinin üstünü qismən örtür, yaxud bağlı (aşağı dilimlərin 

kənarları toxunur),  
7- dilimlər bir-birini orta dərəcədə örtür, yaxud kəsişir, 
9- dilimlər bir-birinin üzərinə çox keçir, yaxud tam örtür.  
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bunun üçün yarpağın ayasını sığallayıb 
düzəltmək lazımdır. 

 
 

 
079-cu deskriptorun əlaməti üzrə şəkillər. 
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080. Formalaşmış 
yarpaq: Saplaq oyuğunun 
əsasının forması  

1- U-şəkili, 
2- {-şəkilli, 
3- V-şəkilli. 
Müşahidə vaxtı: Gilələ-

rin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər olan dövrdə müxtəlif zoğların 
orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. 
Qiymətləndirmə saplaq oyuğunun aşağı1/3 hissəsində aparılır. 

 
081-1. Formalaşmış yarpaq: 

saplaq oyuğunda dişciyin varlığı 
1- yoxdur, 
9- mövcuddur. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin forma-

laşmasından yetişməyə başlamasına qə-
dər olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 
1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 
10 ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. 
Dişcik ən azı 10 yarpaqdan birinin 
saplaq oyuğunda olarsa, buna dişcikli 
oyuq (qradasiya-9) deyilir. 

 
081-2. Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun əsasının damarcıqla 

məhdudlaşması  
1- damarcıqla məhdudlaşmır (saplaq oyuğu 

yarpaq parenximi ilə formalaşır): Ağ şasla, 
2- bir tərəfdən sərhədlənir: Kaberne sovinyon, 

Primitivno, 
3- iki tərəfdən sərhədlənir, yaxud məhdudlaşır: 

Şardone, Orteqa. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından 

yetişməyə başlamasına qədər olan dövrdə müxtəlif 
zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 
10 ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Əlamət ən azı 10 
yarpaqdan birinin saplaq oyuğunda olarsa bu cür 
hesab olunur (qradasiya-2 və 3). 

 
082. Formalaşmış yarpaq: Yuxarı və aşağı kəsiklərin vəziyyəti 
1- açıq, 
2- bağlı (dilimlərin ağızcığı bir-birinə toxumun),  

 
080-cı deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər. 

 
081-1- kodun əlamətləri üzrə şəkil. 

 
081-2-  deskriptorun  
əlamətləri üzrə şəkil. 
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3- dilimlər bir-birini qismən örtür,  
4- dilimlər bir-birini tam örtür,  
5- ayada dilim yoxdur (Melon, V.riparia). 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bunun üçün əsas (orta) dilim (N1) ilə yuxarı yan 
dilimlər (N2) arasındakı qoltuğun, kəsiyin forması qiymətləndirilir. 

 

083-1. Formalaşmış yarpaq: Yuxarı kəsiklərin əsasının forması 
1- U-şəkilli, 
2- {-şəkilli, 
3- V-şəkilli. 
 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğ-
ların orta 1/3 hissəsində 
yerləşən tam formalaşmış 
10 ədəd yarpaqdan müəy-
yən edilir. Bunun üçün 
əsas (orta) dilim (N1) ilə 
yuxarı yan dilimlər (N2) 
arasındakı qoltuğun, kəsi-
yin dibinin forması qiy-
mətləndirilir. 

 
    1                              2                                  3 

083-1- kodun əlamətləri üzrə şəkillər. 

 
082-ci deskriptorun əlamətlərii üzrə şəkillər. 

N1, N2, N3- ayadakı damarcıqlar. 
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          1                                           9 

083-2- kodun əlaməti üzrə şəkillər. 

083-2. Formalaşmış yarpaq: Yuxarı kəsiklərin əsasında dişciklərin 
mövcudluğu 

1- yoxdur, 
9- mövcuddur. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin forma-

laşmasından yetişməyə başlamasına 
qədər olan dövrdə müxtəlif zoğların 
orta 1/3 hissəsində yerləşən tam for-
malaşmış 10 ədəd yarpaqdan müəy-
yən edilir. Bunun üçün əsas (orta) 
dilim (N1) ilə yuxarı yan dilimlər (N2) 
arasındakı kəsiyin dibi qiymətlən-
dirilir. Dişcik  10 yarpaqdan birinin kəsiyində olarsa, buna dişcikli kəsik  (qra-
dasiya-9) hesab edilmir. 

 

084. Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarların arasındakı tor-
vari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi  

1- yoxdur, çox seyrək: Ağ şanı, Qaraburnu, 
3- seyrək: Qamə, Şardone, Ağ muskat, 
5- orta dərəcədə: Kaberne sovinyon, Merlo,  
7- sıx: Ağ kleret, Çauş, 
9- çox sıx: İzabella. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpağın bütün alt səthi 
qiymətləndirilir. 

 

085. Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarların arasındakı cod 
(qılcıqşəkilli) tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 

1- yoxdur, yaxud çox seyrək, 

 
084-cü deskriptorların əlamətləri üzrə şəkillər. 
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3- seyrək, yaxud tək-tək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpağın bütün alt səthi 
qiymətləndirilir. 

 

 
086. Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarların üzərindəki 

torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi  
1- yoxdur, yaxud çox seyrək, 
3- seyrək, yaxud tək-tək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpağın bütün alt səthi qiymət-
ləndirilir. 

 
085-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər. 

 
          1                     3                         5                           7                      9 

086-cı deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər 
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087. Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarların üzərindəki cod, 
yaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi  

1- yoxdur, yaxud çox seyrək, 
3- seyrək, yaxud tək-tək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpağın bütün alt səthi qiymət-
ləndirilir. 

 
088. Formalaşmış yarpaq: ayanın üst 

səthində damarların üzərindəki torvari 
tükcüklərin mövcudluğu 

1- yoxdur, 
9- var. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşma-

sından yetişməyə başlamasına qədər olan 
dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində 
yerləşən tam formalaşmış 10 ədəd yarpaq-
dan müəyyən edilir. Bu zaman yarpağın 
bütün üst səthi qiymətləndirilir. Əsas diqqət 
ayadakı N1, N2, N3-əsas damarcıqların 
üzərinə yetirilir.  

 
089. Formalaşmış yarpaq: ayanın üst 

səthində damarların üzərindəki cod, ya-
xud qılcıqşəkilli tükcüklərin mövcudluğu 

1- yoxdur 

 
088 və 089-cu deskriptorların 

əlamtləri üzrə şəkillər. 
N1, N2, N3- ayadakı əsas 

damarcıqlar. 

 
           1                     3                         5                    7                      9 

087-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər 
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9- var 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpağın bütün alt səthi qiymətləndiri-
lir. Əsas diqqət ayadakı N1, N2, N3-əsas damarcıqları üzərinə diqqət yetirilir.  

 
090. Formalaşmış yarpaq: saplaq üzərindəki torvari tükcüklərin sıxlıq 

dərəcəsi  
1- yoxdur, yaxud çox seyrək, 
3- seyrək, yaxud tək-tək, 
5- orta dərəcədə, 
7- sıx, 
9- çox sıx. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpaq saplağının boyunca tükcüyün 
olub-olmaması qiymətləndirilir. 

 
091. Formalaşmış yarpaq: saplaq üzərindəki cod, yaxud qılcıqşəkilli 

tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi  
1- yoxdur, yaxud çox seyrək: Rupestris dyu Lo, 
3- seyrək, yaxud tək-tək: Cober 5 BB, 
5- orta dərəcədə: Kuderk 3306, 
7- sıx: Cober 125 AA, Teleki 8 B, 
9- çox sıx: V.cinerea. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman yarpaq saplağının boyunca tükcüyün 
olub-olmaması qiymətləndirilir. 

 
 

092. Formalaşmış yarpaq: saplağın orta damarcığa nisbətən uzunluğu 
1- çox qısa, 
2- qısa, 
3- orta, 
4- uzun, 
5- çox uzun. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bu zaman saplağın sonundan oyuğun dibinə 
qədər olan məsafə ölçülür. 
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093. Formalaşmış yarpaq: Saplağın əsas damara nisbətən uzunluğu 
1- kifayət qədər qısa, 
3- qısa, 
5- bir-birinə bərabər, 
7- nisbətən uzun, 
9- kifayət qədər uzun.  
Müşahidə vaxtı: Gilələrin for-

malaşmasından yetişməyə başlama-
sına qədər olan dövrdə müxtəlif zoğ-
ların orta 1/3 hissəsində yerləşən 
tam formalaşmış 10 ədəd yarpaqdan 
müəyyən edilir. Bunun üçün saplaq 
və əsas orta damar (N1) ölçülərək 
müqayisə edilir.  

 
094. Formalaşmış yarpaq: ayada yuxarı yan kəsiklərin dərinliyi  
1- çox dayaz, 
3- dayaz, 
5- orta dərinlikdə, 
7- dərin, 
9- çox dərin. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin formalaşmasından yetişməyə başlamasına qədər 

olan dövrdə müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən tam formalaşmış 10 
ədəd yarpaqdan müəyyən edilir. Bunun üçün əsas (orta) dilim(N1) ilə yuxarı yan 
dilimlər (N2) arasındakı kəsiyin dibi qiymətləndirilir. 

 

 
Odunlaşmış zoğ 

 
101. Odunlaşmış zoğ: zoğun eninə kəsiyinin forması (yarpaqlar 

töküldükdən sonra)  
1- yumru, 
2- ellipsvari: Ağ şanı, 
3- oval: Cober 5 BB. 

 
093-cü kodun əlamətləri üzrə şəkil. 

 
094-cü deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər. 
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Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sukunət dövründə müxtəlif 
zoğların orta və yuxarı 1/3 hissəsindəki 10 buğumarası qiymətləndirilir. 

 

102. Odunlaşmış zoğ: zoğun üzərinin quruluşu  
1- hamar: V.rupestris, 
2- kələ-kötür: V.berlandieri, V.rubra, 
3- şırım-şırım, yaxud qırış-qırış: Ağ şasla, 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sükunət dövründə müxtəlif 

zoğların orta və yuxarı 1/3 hissəsindəki 10 buğumarası qiymətləndirilir. 
 

103. Odunlaşmış zoğ: zoğun rəngi 
1- sarı və onun müxtəlif çalarları, 
2- qəhvəyi və onun müxtəlif çalarları, 
3- qırmızımtıl-bənövşəyi və onun müxtəlif çalarları, 
4- boz və onun müxtəlif çalarları. 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqdan erkən qışa qədər olan dövrdə 

müxtəlif zoğların orta 1/3 hissəsindəki 10 buğumarası qiymətləndirilir. 

 
 

 
102-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər. 

 
101-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər. 
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104. Odunlaşmış zoğ: üzərinin mərciməkliliyi 
1- yoxdur: V.vinifera, 
2- var: V.rotundifolia. 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sükunət dövründə müxtəlif 

zoğların orta və yuxarı 1/3 hissəsindəki 10 buğumarası qiymətləndirilir. 
 
105. Odunlaşmış zoğ: buğum düyünlərindəki cod tükcüklər 
1- çox zəif, yaxud yoxdur: Kuderk 3309, 
9- var: Cober 5 BB, Cober 125 AA,  Kuderk 3306. 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sükunət dövründə müxtəlif 

zoğların orta və yuxarı 1/3 hissəsindəki 10 buğumarası qiymətləndirilir. 
 
106. Odunlaşmış zoğ: buğumarasındakı cod tükcüklər 
1- çox zəif, yaxud yoxdur: Kuderk 3309, 
9- var: Kuderk 3306. 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sükunət dövründə müxtəlif 

zoğların orta və yuxarı 1/3 hissəsindəki 10 buğumarası qiymətləndirilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çiçək 
 

151. Çiçək:  çiçəyin tipi  
1- funksional erkək, 
2- erkək çiçək tipindən ikicinsli tipə keçid formalar, 
3- ikicincli (hermafrodit), 
4- erkəkciyi aşağı əyilmiş, yaxud qıvrılmış dişi çiçək, 
5- erkəkciyin saplağı çox qısa dişi çiçək, 
6- həqiqi dişi çiçək (erkəkciksiz). 

 
105-ci deskriptorun əlamətləri üzrə  

şəkil. 

 
106- cı deskriptorun əlamətləri  

üzrə şəkil. 
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Müşahidə vaxtı:Çiçəkləmə vaxtında 10 çiçək salxımındakı çiçəklər 
qiymətləndirilir. 

 

 
  

Çiçək salxımı 
152. Çiçək salxımı:  birinci çiçək salxımının inkişaf etdiyi buğum 
1- I, yaxud II buğum, 
2- III, yaxud IV buğum düyünündə, 
3- V və sonrakı buğum düyünlərində. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə tənəkdə 10 zoğda qiymətləndirmə 

aparılır. 
 

153. Çiçək salxımı:  bir zoğa düşən çiçək salxımının miqdarı  
1- bir çiçək salxımına qədər, 
2- bir-iki çiçək salxımı, 
3- iki-üç çiçək salxımı, 
4- üç çiçək salxımından çox. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə tənəkdə 10 zoğda qiymətləndirmə 

aparılır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
151- ci kodun əlamətləri üzrə şəkillər 

 
152- ci deskriptorun əlamətləri  

üzrə şəkil. 

 
153- ci deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 
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154. Çiçək salxımı: birinci çiçək salxımının uzunluğu  
1- çox qısa, 
3- qısa, 
5- orta, 
7- uzun, 
9- çox uzun. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə tənəkdə 10 zoğda qiymətləndirmə 

aparılır. 
 

155. Zoğ: əvəzedici çilikdə əsas tumurcuqların fertilliliyi, yaxud bar 
vermə qabiliyyəti ( I-III tumurcuqlar)  

1- çox aşağı, 
5- orta, 
9- çox yüksək. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə 5 tənəkdəki əvəzedici çiliklər üzərində 

əmələ gələn yaşıl zoğlarda çiçək qruplarının və ya salxımların olub-olmaması   
qiymətləndirilir. 

 

 
155-ci deskriptorların əlaməti üzrə şəkil 

 
Salxım 

 

201. Salxım:  bir zoğa düşən salxımın miqdarı 
1- bir salxıma qədər, 
2- bir-iki salxım, 
3- iki-üç salxım, 
4- üç salxımdan çox. 
Müşahidə vaxtı: Çiçəkləmə dövründə tənəkdə 10 zoğda qiymətləndirmə 

aparılır. 
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202. Salxım:  ölçüsü-uzunluğu (saplaqsız) 
1- çox xırda (8 sm-ə qədər), 
3- xırda (8-12 sm), 
5- orta (12-16 sm), 
7- bölük (16-20 sm), 
9- çox böyük (20-24 sm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müx-

təlif zoğdan ən uzun salxımın yuxarı hissə-
sindəki gilədən əsasındakı ən axırıncı giləyə 
qədər olan məsafə ölçülür və orta qiyməti 
hesablanır. Salxım qanadının (OİV-206) saplağı 
və onun birləşdiyi yer nəzərə alınmır. 

 
203. Salxım:  ölçüsü-eni 
1- çox ensiz(4 sm-ə qədər), 
3- ensiz (4-8 sm), 
5- orta (8-12 sm), 
7- enli (12-16 sm), 
9- çox enli (16-20 sm və daha enli). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 

müxtəlif zoğdan ən iri salxımın ən enli hissəsi 
ölçülür. Salxım qanadı (OİV-206) nəzərə alınmır. 

 
204. Salxım: sıxlığı  
1- çox seyrək (daraqda gilələr kifayət qədər 

uzuaq məsafədə yerləşir, salxımı üfiqi qoyduqda 
bütün şaxələri (qanadları) bir müstəvi üzərinə 
yayılır), 

3- seyrək (salxımda gilələri xeyli 
aralı olur, salxımı üfiqi qoyduqda öz 
əvvəlki formasını itirir), 

5- orta sıxlıqda (salxımda gilələri 
nisbətən aralı olur, salxımı üfiqi qoyduq-
da öz əvvəlki formasını qismən itirmir, 

7- sıx (salxımda gilələri azca arala-
maq olur, salxımı üfiqi qoyduqda öz 
əvvəlki formasını itirmir), 

9- çox sıx (salxımda gilələri arala-
maq mümkün deyil, onlar bir-birini sıxa-
raq deformasiyaya uğradır, salxım sanki 
“qarğıdalıya” bənzəyir. 

Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdankı salxımlarda qiymət-

 
202- ci deskriptorun əlamətləri  

üzrə  şəkil. 

 
203-ci kodun əlamətləri üzrə 

şəkil. 

 
204- cü deskriptorunəlamətləri üzrə  

şəkillər 
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ləndirmə aparılır.1=gilələr asanlıqla aralanır, gilə saplaqları aydın seçilir; 
3=gilələr sərbəst yerləşərək bir-birinə toxunmur,bəzilərinin  saplaqları aydın 
seçilir; 5=gilələr sıx yerləşir, saplaqları görünmür, lakin hərəkət etdirmək olur; 
7=salxımda gilələr mütəhərrik deyil; 9=gilələr bir-birini sıxaraq deformasiyaya 
uğradır. 

 

205. Salxım: Salxımdakı gilələrin miqdarı 
1- çox az, 
3- az, 
5- orta miqdarda, 
7- çox, 
9- lap çox. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdankı salxımlarda 

qiymətləndirmə aparılır. 
 

206. Salxım: saplağın uzunluğu (əsas salxımın) 
1- çox qısa (3 sm-ə qədər), 
3- qısa (3-5 sm), 
5- orta qısa (5-7 sm), 
7- uzun (7-9 sm), 
9- çox uzun (9-11 sm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdan ən iri salxımların 

saplağı ölçülərək orta qiymət hesablanır. Saplağın zoğa birləşdiyi yerdən ilk 
haçalanan yerə kimi ölçülür. Saplaq üzərində bığcıq əmələ gələn, yaxud salxım 
qanadı inkişaf edən yer nəzərə alınmır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207. Salxım: saplağın odunlaşma dərəcəsi 
1- zəif odunlaşmış, yaxud yumşaq, 
2- orta dərəcədə odunlaşmış, 

 
206-cı deskriptorun əlamətləri üzrə şəkil 
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3- güclü odunlaşmış, yaxud möhkəm. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdan götürülən bütün 

salxımların saplağının bütün dəstəsi qiymətləndirilir. Yetişmiş saplaq qəhvəyi 
rəngdə və onun müxtəlif çalarlarında olur. Saplağın yetişməsi üzümün 
yetişməsindən asılı olaraq dəyişə bilir. 

 
208. Salxım: forması (salxımın sonundan,yaxud aşağısından  yuxarıya 4/5 

və 3/5 hissəsinə görə) 
1- silindrik 
2- konusvari 
3- qıfşəkilli 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdan ən iri salxımların 

aşağısından  yuxarıya 4/5və 3/5 hissəsi qiymətləndirilir.Bu zaman salxımın yuxarı 
qanadları və salxımın sonluğu nəzərə alınmır. 

 

 
209. Salxım: qanadların miqdarı (yuxarıdan şaxalənmələr) 
1- qanad yoxdur, 
2- bir-iki qanadlı, 
3- üç-dörd qanadlı, 
4- beş-altı qanadlı, 
5- altı qanaddan çox. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdan ən iri salxımlar 

qiymətləndirilir.  
Qeyd: Qanad- ilkin, yaxud  əsas salxımın oxundan ilk şaxələnən və digər 

şaxələrdən xeyli uzun olan yan hissədir (ilkin, yaxud əsas və ikinci salxımlar 206-
cı deskriptorda göstərilmişdir). 

 
208-ci kodun əlamətləri üzrə şəkillər 
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Gilə 
 
220. Gilə: böyüklüyü-uzunluğu 
1- çox xırda (diametri 8 mm-ə qədər,)  
3- xırda (diametri 8-13 mm), 
5- orta (diametri 13-18 mm), 
7- uzun (diametri 18-23 mm),  
9- çox uzun (23-28 mm və daha böyük).  
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 

müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd salxımın 
orta hissəsindən götürülmüş deformasiyaya 
uğramayan normal 30 ədəd gilənin ölçüləri 
orta hesabla qiymətləndirilir. 

 
221. Gilə: böyüklüyü-eni 
1- çox xırda (diametri 8 mm-ə qədər),  
3- xırda (diametri 8-13 mm), 
5- orta (diametri 13-18 mm), 
7- geniş (diametri 18-23 mm).  
9- çox geniş (23-28 mm və daha böyük)  
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif 

zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd salxımın orta 
hissəsindən götürülmüş deformasiyaya uğrama-
yan normal 30 ədəd gilənin ölçüləri orta hesabla 
qiymətləndirilir. 

 
 

   
                   1                                       2                                          3 

209-cu kodun əlaməti üzrə şəkillər. 

 
220- ci deskriptorun əlaməti 

üzrə şəkil. 

 
221-ci deskriptorun əlaməti 

üzrə şəkil. 
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222. Gilə: Salxımdakı gilələ-
rin forma və ölçüsünün eynilik, 
uyğunluq dərəcəsi 

1- forma və ölçülər qeyri bəra-
bərdir, uyğun deyil: Kardinal, 

2- forma və ölçülər bərabər və 
uyğundur: Qara şanı. 

Müşahidə vaxtı: Yetişmə döv-
ründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 
10 ədəd salxımda qiymətləndirmə 
aparılır. 

 
223. Gilə: forması 
1- yastılanlmış (arxa və qabaqdan), 
2- yumru, 
3- qısa ellipisvari, 
4- uzunsov-ellipisvari, 
5- silindirik, 
6- oval. 
7- sonu küt ovalvari, yaxud küpşəkilli, 
8- yumurtavari və tərs yumurtavari, 
9- buynuzşəkili, yaxud bir təfəfi içəri batıq, 
10- barmaqşəkilli. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd salxı-

mın orta hissəsindən götürülmüş deformasiyyaya uğramayan normal 30 ədəd 
gilənin ölçüləriorta hesabla qiymətləndirilir. 

 
224. Gilə: gilənin eninə kəsiyinin forması 
1- qeyri-müəyyən forma, 
2- dəyirmi, yaxud yumru. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

 
            1                                  2 

222-ci deskriptorun əlaməti üzrə  
şəkillər 

 
223-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər 
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salxımda qiymətləndirmə aparılır. 
 

225. Gilə: rəngi  
1- ağ-sarı-yaşıl, 
2- çəhrayı, 
3- qırmızı və müxtəlif çalarları, 
4- boz (bozumtul çalardan boz-bulanıq-çəhrayı çalara qədər), 
5- tünd qırmızı-bənövşəyi, 
6- göy-qara. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş deformasiyaya uğramayan normal 30 ədəd 
gilə qiymətləndirilir. 

Qeyd: Gilələrin rəngi günəş şüasının təsirindən asılı olaraq dəyişir. Yalnız 
günəş şüasının birbaşa təsiri altında olan gilələr qiymətləndirilir. 

 
 

226. Gilə: gilənin rənginin eynilik dərəcəsi 
1- bərabər deyil, rənglər üzrə tündlüyü eyni deyil, 
2- bərabərdi, rənglər üzrə tündlük eynidir. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş deformasiyaya uğramayan normal 30 ədəd 
gilə qiymətləndirilir. 

 
 

227. Gilə: qabığın üzərindəki pruin, yaxud kitukula qatının  (mum 
təbəqəsinin) qalınlığı 

1- çox zəif, yaxud 
yoxdur 

3- zəif, yaxud seyrək  
5- orta dərəcədə  
7- güclü, yaxud qalın 
9- çox güclü, yaxud 

çox sıx 
Müşahidə vaxtı: 

Yetişmə dövründə, müx-
təlif zoğda inkişaf etmiş 
10 ədəd salxımın orta 
hissəsindən götürülmüş 
deformasiyaya uğrama-
yan normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 

 
 

228. Gilə: Qabığın qalınlığı (epidermis+hipoderma)  
1- çox nazik, 
3- nazik (100 μ-ə qədər), 

 
 
227 və 228-ci deskriptorların əlamətləri üzrə şəkillər 
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5- orta qalınlıqda (100-175 μ), 
7- qalın (175-250 μ), 
9- çox qalın (250 μ-dən yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş deformasiyaya uğramayan normal 30 ədəd 
gilə qiymətləndirilir: qiymətləndirmə  zamanı epidermisin qalınlığı və hipoderma 
nəzərə alınmalıdır. 3 =100 μ; 5 = 175 μ; 7 = 250 μ. 

 
229. Gilə: toxumun göbəkciyi 
1- zəif görünür, 
2- yaxşı görünür. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş deformasiyaya uğramayan normal 30 ədəd 
gilə qiymətləndirilir. 

 
230. Gilə: lətin rəngliliyi 
1- yoxdur 
2- rənglidir 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
Qeyd: Gilənin lətində rəngləyici piqment maddələri hər sortda qeydə alınmır. 

Bir neçə sortun  (Saperavi, Pti Buşe, VİR 1, Odesskiy çerniy və s.) giləsinin lətində 
piqment maddələri olur. Piqmentlər gilə hüseyrəsinin vakoullarında toplanır. 

 
231. Gilə: lətin rənglinin intensivliyi 
1- rəngsiz, yaxud çox zəif: Qara pino, 
3- zəif: Qamə de Buze, 
5- orta dərəcədə: Qamə de Şodne, 
7- güclü: Qamə Froe, Alikant Buşe, 
9- çox güclü. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmənin ilkin dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 

ədəd salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
Qeyd: qiymətləndirmə zamanı gilənin qabıq hüceyrələrindəki antosianlar 

nəzərə alınmır. 
 
232. Gilə: lətin sirəliliyi  
1- az şirəli, yaxud az sulu, 
2- orta dərəcədə şirəli, 
3- çox şirəli, yaxxud çox sulu. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
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233. Gilə: gilənin şirə çıxımı (100 gilə üzrə) 
1- çox aşağı (50%-ə qədər). 
3- aşağı (51-65%), 
5- orta dərəcədə  (66-75%), 
7- yüksək (76-90%), 
9- çox yüksək (91%-dən yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə qiymətləndirilir. 
 
 
235. Lətin sıxlığı, yaxud sərtliyi 
1- çox yumşaq, 
2- yumşaq, 
3- orta dərəcədə sərt, 
4- sərt (sıx), 
5- çox sərt (çox sıx). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
 
 
236. Gilə: lətin məxsusi dadı və ətiri 
1- adi, ətir və qoxusu yoxdur, 
2- muskat ətirli, 
3- “İzabella” ətirli,  
4- sorta məxsus, 
5- “quş üzümünə” xas,  
6- “ot dadı”. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
 
 
237. Gilə: gilənin aromatının təsnifatı  
1- neytral, 
2- zəif hiss olunan, 
3- zəif aromatlı, 
4- aromatik, 
5- bir qədər muskat ətirli, 
6- güclü muskat ətirli, 
7- digər dadlar. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
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238. Gilə: saplağın uzunluğu 
1- çox qısa (uzunluğu 4 mm-ə 

qədər), 
3- qısa (uzunluğu 4-7 mm), 
5- orta (uzunluğu 8-13 mm), 
7- uzun (uzunluğu 14-16 mm), 
9- çox uzun (uzunluğu 17 mm-dən 

çox). 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 

müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd sal-
xımın orta hissəsindən götürülmüş nor-
mal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. Qiy-
mətləndirmə zamanı saplağın yastığın-
dan darağa birləşdiyi yerə qədər olan 
məsafə ölçülür. 

 
239. Gilə: gilə saplağının daraqdan qopması 
1- çətin qopur, 
2- asan qopur. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
 
240. Gilə: gilənin saplaqdan 

qopması 
1- çox asan qopur, 
3- asan qopur, 
5- orta dərəcədə güc tələb edir, 
7- qüvvə ilə (çətin) qopur, 
9- böyük qüvvə ilə (çox çətin) 

qopur. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 

müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 
salxımın orta hissəsindən götürülmüş 
normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 

 
241. Gilə: gilədə toxumun inkişaf səviyyəsi 
1- yoxdur (partenokarpiya yolu ilə): Qara korinka 
2- rudimentşəkilli (toxunun qabığı yumşaqdır, endospermi, yaxud rüşeymi çox 

zəif inkişaf edir- stenospermokarpiya): Sultanina, Ağ oval kişmiş, 
3- tam inkişaf etmiş: Novrast, Qara şanı. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 

 
240- cı deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkillər 

 
238-ci deskriptorun əlamətləri  

üzrə şəkil. 
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Toxum 
 

 
242. Toxum: uzunluğu  
1- çox qısa: V.rupestris,  
3- qısa: Şardone, 
5- orta: Merlo, Qara pino, 
7- uzun: Alfons lavelle, Furmint, Hamburq 

muskatı. 
9- çox uzun. 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə yetişmiş 

toxumlarda aparılır: Bunun üçün 5 yaxşı inki-
şaf etmiş salxımdakı gilələrdəki toxumlar ölçü-
lür və orta qiymət hesablanır. 

 
 
 
243. Toxum: kütləsi 
1- çox kiçik (4-10 mq), 
3- xırda (10,1-25 mq), 
5- orta (25,1-40 mq), 
7- iri (40,1-55 mq), 
9- çox iri (65 mq –dan yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə yetişmiş toxumlarda aparılır: Bunun üçün 10 

yaxşı inkişaf etmiş salxımdakı gilələrdən 100 ədəd  toxum çəkilir və orta qiymət 
hesablanır. 

 
 
 
244. Toxum: Toxumun qa-

rın hissəsindəki köndələn qırış-
ların mövcudluğu  

1- mövcuddur: V.vinifera, 
2- mövcud deyil: 

V.rotundifolia. 
Müşahidə vaxtı: Qiymətlən-

dirmə yetişmiş toxumlarda ap-
arılır. 

 
 
 

 

 
242- ci deskriptorun əlamətləri  

üzrə şəkil. 
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244- ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər. 
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Fenologiya 
 
301. Tumurcuqların açılma vaxtı 
1- çox erkən (uzun illərin orta göstəri-

cisindən 8 gün və daha tez): V.amurensis, 
V.romanetii,  

3- erkən (uzun illərin orta göstərici-
sindən 4-8 gün tez): Şardone, 

5- orta vaxtda (uzun illərin orta göstə-
ricisindən ±3 gün): Kaberne sovinyon, 

7- gec (uzun illərin orta göstərici-
sindən 4-7 gün gec): Murverd, 

9- çox gec (uzun illərin orta göstərici-
sindən 8 gün və daha artıq sonra). 

Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə tu-
murcuqlarda “yaşıl zoğun ucluğu” görün-
düyü vaxtın 50%-i baş verdikdə aparılır 
(BBCH üzrə fenoloji skalanın 7-9 kodla-
rına uyğun). 

 
302. Kütləvi çiçəkləmənin başlanması 
1- çox erkən (uzun illərin orta göstəricisindən 8 gün və daha tez): Qluar de 

monpale, 
3- erkən (uzun illərin orta göstəricisindən 4-8 gün tez), 
5- orta vaxtda (uzun illərin orta göstəricisindən ±3 gün), 
7- gec (uzun illərin orta göstəricisindən 4-7 gün gec), 
9- çox gec (uzun illərin orta göstəricisindən 8 gün və daha artıq sonra). 
Müşahidə vaxtı: Çiçəklərin 50%-i açıldıqda qeyd edilir. 
 
303. Gilələrin yetişməyə başlaması 
1- çox erkən, 
3- erkən, 
5- orta vaxtda, 
7- gec, 
9- çox gec. 
Müşahidə vaxtı: Gilələrin yumşalmağa başladığı vaxtda aparılır və bitkilərin 

təxminən 50%-i bu mərhələyə keçəndə qeyd edilir. 
 
304. Gilələrin fizioloji yetişməsi 
1- çox erkən, 
3- erkən, 
5- orta vaxtda, 

 
301-ci deskriptorun əlamətləri  
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7- gec, 
9- çox gec. 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə gilələrin tam yetişməsi dövründə 10 zoğdakı 

bütün salxımlardakı gilələrdə aparılır. Bu vaxtı fotosintez prosesindən asılı olaraq 
gilələrdə şəkərlilik maksimum həddə çatmalıdır. 

 
 
305. Zoğların yetişməyə başlaması 
1- çox erkən, 
3- erkən, 
5- orta vaxtda, 
7- gec, 
9- çox gec. 
Müşahidə vaxtı: 10 zoğda qiymətləndirmə aparılır. Zoğun əsasından başlayan 

buğumarası qəhvəyi rəngə çevrilirsə bu yetişmənin başlanmasını göstərir. 
 
 
306. Yarpaqların payız rəngi 
1- sarı, 
2- qırmızımtıl, 
3- qırmızı, 
4- tünd-qırmızı, 
5- bənövşəyi. 
Müşahidə vaxtı: Tənəklərdə xəzanlama başlamazdan əvvəl bir neçə zoğda, 

zoğların orta 1/3 hissəsində yerləşən yarpaqların rəngləri qeyd edilir. 
 
 
351. Zoğların böyümə gücü  
1- çox zəif (0,5 m-ə qədər), 
3- zəif (0,6-1,2 m), 
5- orta (1,3-2,0 m), 
7- güclü (2,1-3,0 m), 
9- çox güclü (3,0 m-dən yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Müşahidələr tənəklərdə çiçəkləmə dövründə və təkrar olaraq 

yarpaqlar töküldükdən sonra aparılır. Qiymətləndirmə tənəyin gövdəsinə yaxın 
olan zoğlarda aparılır və vizual olaraq zoğların uzunluğu və diametrləri 
(yoğunluğu) müəyyən edilir.  

Qeyd: zoğların böyümə gücü tənəklərin yetişdirildiyi yerin şəraitindən və 
aqrotexniki tədbirlərin təsirindən asılı olaraq çox dəyişilir. 
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352. Bic zoğların böyümə gücü, yaxud 
boyatması 

1- çox zəif, 
3- zəif, 
5- orta, 
7- güclü, 
9- çox güclü. 
 
Müşahidə vaxtı: yayda yaşıl budamadan 

əvvəl və ya yaşıl əməliyyat keçirilərsə, üzüm 
yığımı zamanı bic zoğların inkişafı və böyüməsi 
müəyyən edilir. Bu zaman gövdəyə yaxın 10 ədəd 
zoğun orta 1/3 hissəsindəki 2 sm-dən uzun olan 
bic zoğların orta sayı və uzunluğu təyin edilir. 

 
353. Buğumarasının uzunluğu 
1- çox qısa (uzunluğu 6 sm-ə qədər), 
3- qısa (uzunluğu 6-9 sm). 
5- orta (uzunluğu 9-12 sm), 
7- uzun (uzunluğu 12-15 sm), 
9- çox uzun (uzunluğu 15-19 sm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Zöğlar tam yetişdikdən sonra gövdəyə yaxın 10 zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən buğumarası ölçülərək orta qiymət müəyyən edilir. 
 
354. Buğumarasının diametri 
1- çox qısa (5 mm-ə qədər), 
3- qısa (5-8 mm), 
5- orta (8-11 mm), 
7- enli (11-14 mm), 
9- çox enli (14-17 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Zöğlar tam yetişdikdən sonra gövdəyə yaxın 10 zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən buğumarası ölçülərək orta qiymət müəyyən edilir. 101-ci 
deskriptora uyğun olaraq  buğumaralarının en kəsiyi formasının təyin edildiyi 
zaman müəyyən edilir. 

 
Davamlılıq 

 
401. Dəmir xlorozu xəstəliyinə davamlılıq   
1- çoxdavamsız (yarpaqlar sarıdır və üzərilərində 10%-dən çox nekrozlar var), 
3- davamsız (yetişmiş yarpaqlar parlaq-sarı rəngdədir, nekrozlara əsas 

damarlar arasında rast gəlinir), 
5- tolerant (yarpaqlar sarıdır, lakin əsas damarlar boyunca  yaşıldır), 

 
352-ci deskriptorun əlaməti  
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7- davamlı (yarpaqlar tutqun, yaxud açıq-yaşıl rəngdədir, damarlar yaşıldır), 
9- çoxdavamlı (yarpaqlar tünd-yaşıl rəngdədir). 
Müşahidə vaxtı: Dəmir xlorozun qiymətləndirilməsi  yüksək karbonatlı, yaxud 

da yaz müddətində ağır rütubətli torpaqlarda aparılır. Hansı sortun calağaltının, 
öz köküüstə bitən, yaxud calaq olunmuş sortun qiymətləndirilməsi təyin edilmə-
lidir. 1=bitkidəki yarpaqlar sarı rəngdədir, 10%-dən çox yarpaqların üzərində 
nekrozlar var və zoğların boyatması zəifdir. 3=yarpaqlar tutqun-sarı rəngdədir, 
nekrozlar ayadakı damarcıqlar arasında müşahidə edilir, 5=yarpağın əsas damar-
cıqları yaşıldır, qalan hissə isə tutqun-sarıdır, 7=yarpaqların ayasının solğun-sarı 
fonunda yaşıl sağlam damarcıqları qoruyur, 9=sort xüsusiyyətlərindən asılı ola-
raq yarpaqlar açıq yaşıl rəngdən tutqun yaşıl rəngə qədər dəyişir.  

 
 
402. Xloridlərə qarşı (duza) davamlılıq   
1- çoxdavamsız: Qluer de Monpele, 
3- davamsız: Kuderk 3309, CO 4, 
5- orta davamlı: Kuderk 1616, 
7- davamlı: Paulsen 1103, 
9- çox davamlı: V.vinifera, Sultanina. 
Müşahidə: Hansı sortun calağaltının, öz kökü üstə bitən, yaxud calaq olunmuş 

sortun qiymətləndirilməsi təyin edilməlidir.1= ayanın kənarları tamamilə nekroz-
laşıb və yarpaqlar tamamilə tökülür, 3= ayanın kənarları tamamilə nekrozlaşıb və 
yarpaqlar az-az tökülür, 5= yarpaqda damarcıqların sonu nekrozlaşıb, 7= nek-
rozlaşma az damarcıqların sonunda rast gəlinir, 9=yarpaqlar tamam yam-
yaşıldır. 

 
 
403. Quraqlığa qarşı davamlılıq   
1- çox davamsız: Kuderk 3306, Kuderk 3309,  
3- davamsız: Kober 5 BB,  
5- orta davamlı: Rupestris dyu lo, 
7- davamlı: Rixter 99,  
9- yüksək davamlı: Paulsen 1103. 
Müşahidə: calaqaltıların quraqlığa davamlılığı  calaq olunmuş bitkidə apa-

rılır. 1= calaqüstündə yarpaqlar tamamilə xlorozdur, yaxud da yarpaqlar quru-
dur. 5= yarpaqlar sarımtıldır, 9= yarpaq yam-yaşıldır, nekrotit və quruma əlaməti 
yoxdur. 

 
451. Mildiyu xəstəliyinə davamlılıq olub-olmaması (Plasmopara) 
1- sirayətlənir (davamlılıqları yoxdur): V.viniferanın əksər nümayəndələri 
9- davamlılıq nümayiş etdirirlər: V.riparia 
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452. Mildiyu xəstəliyinə davamlılıq- yarpaqda (Plasmopara) 
1- çoxdavamsız, yaxud çox zəif; 
3- davamsız, yaxud zəif; 
5- tolerant, yaxud orta davamlı; 
7- davamlı, yaxud yüksək; 
9- yüksəkdavamlı, yaxud çox yüksək: Kober 5 BB. 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə 4-6 koldakı yarpaqlar çiçəkləmə başla-

dıqdan 3 həftə sonra ardıcıl olaraq aparılır.1=məhdud olmayan geniş və güclü 
yayılmış ləkələr, yaxud yarpaq saplağına qədər yayılmış. Bu zaman göbələyin 
güclü inkişafı, nekroz ləkələr qalın və aydın gürünür, yarpaqlar çox erkən tökülür. 
3=geniş, məhdud olmayan yayılmış ləkələr. Bu zaman göbələk güclü inkişaf edir, 
çoxsaylı xırda nekrotik ləkələr əmələ gəlir və yarpaq çox erkən tökülür, 5= 1-2 sm 
ölçüdə məhdud yayılmış ləkələr, göbələyin orta dərəcədən güclüyə qədər inkişafı, 
nekrotik ləkələrin qeyri-bərabər inkişafı, 7= ləkələr az yayılıb, zəif inkişaf edir, bir 
az xırda nekrotik ləkələr əmələ gəlir, 9= nekrotik ləkələr yoxdur, simptomsuz nadir 
xırda ləkələr əmələ gələ bilər. 

 
452-1. Laboratoriya şəraitində mildiyu xəstəliyinə (Plasmopara) 

davamlılığın öyrənilməsi  
1- çoxdavamsız, yaxud çox zəif; 
3- davamsız, yaxud zəif; 
5- tolerant, yaxud orta davamlı; 
7- davamlı, yaxud yüksək; 
9- yüksəkdavamlı, yaxud çox yüksək. 
Müşahidə: Tədqiqat üçün göbələyə qarşı fungsidlərlə işlənmiş yarpaqların 

istifadəsi qadağandır. Nümunə cavan yarpaqlardan götürülür. Bunun üçün 
yarpaqlar filtr kağızının üzərinə üzü üstə yerləşdirilir ki, ağızcıqlar yuxarıda 
qalsın. Sonra standart spor suspenziyasından (25000 spor/ml) pipetka ilə 
yarpaqların üzərinə, hər yarpaq diskinə 40 mkl miqdarda (1000 spor) tökülür. 
Material 4 gün müddətində otaq temperaturunda (qaranlıqda üzəri alimünium 
falqa ilə örtülü) saxlanılır. 

 Qiymətləndirmə 4-6 koldakı yarpaqlar çiçəkləmə başladıqdan 3 həftə sonra 
ardıcıl olaraq aparılır. 1=məhdud olmayan geniş və güclü yayılmış ləkələr, yaxud 
yarpaq saplağına qədər yayılmış. Bu zaman göbələyin güclü inkişafı, nekrotik 
ləkələr qalın və aydın görünür, yarpaqlar çox erkən tökülür. 3=geniş, məhdud 
olmayan yayılmış ləkələr. Bu zaman göbələk güclü inkişaf edir, çoxsaylı xırda 
nekrotik ləkələr əmələ gəlir və yarpaq çox erkən tökülür, 5= 1-2 sm ölçüdə 
məhdud yayılmış ləkələr, göbələyin orta dərəcədən güclüyə qədər inkişafı, nekrotik 
ləkələrin qeyri-bərabər inkişafı, 7= ləkələr az yayılıb, zəif inkişaf edir, bir az xırda 
nekrotik ləkələr əmələ gəlir, 9= nekrotik ləkələr yoxdur, simptomsuz nadir xırda 
ləkələr əmələ gələ bilər. 
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453. Mildiyu xəstəliyinə davamlılıq- salxımda (Plasmopara) 
1-3- çox aşağı və aşağı, 
5-orta, 
7-9- yüksək və çox yüksək. 
Müşahidə: Qiymətləndirmə 2 dəfə- çiçəkləmədən 3 həftə sonra və gilələrin 

yumşalmağa başlamasından 3 həftə qalmış vaxtlarda aparılır. Qiymətləndiril-
mənin xəstəliyin inkişafı üçün əlverişli şəraitin olduğu dövrdə aparılması vacibdir. 
1-3 bal= salxımdakı bütün gilələr xəstəliklə sirayətlənib, məhsul yığıma yarar-
sızdır, 5 bal= 20-30% salxımlar xəstəliklə sirayətlənib, 7-9 bal= mildiu ilə sirayət-
lənmə əlaməti yoxdur, yaxud əhəmiyyətsiz dərəcədədir, sirayətlənmə məhsulun 
kəmiyyətinə və keyfiyyətinə təsir etmir.  

Qeyd: Əgər sirayətlənmə dərəcəsi çətinlik törədərsə,1 bal göstəricisi 3 bal,  
7-9 ball maştabı isə 7 balla göstərilə bilər. 

 
454. Salxımların oidima davamlı olub-olmaması 
1- davamlılıq yoxdur: Ağ şasla, 
9- davmlılıq var: Cober 5BB. 
 
455. Oidium xəstəliyinə yarpağın davamlılıq dərəcəsi  
1- çox davamsız, 
3- davamsız, 
5- tolerant, 
7- davamlı, 
9- yüksək davamlı. 
Müşahidə: Xəstəliyə sirayətlənmə 4-6 kolda 2 müxtəlif vaxtda bütün yarpaq-

larda aparılır. Birinci çiçəkləmədən 3 həftə sonra, ikinci isə yığımdan sonra şax-
talar düşməmişdən əvvəl. Qiymətləndirilmənin xəstəliyin inkişafı üçün əlverişli şə-
raitin olduğu dövrdə aparılması vacibdir. 1 bal=yarpaqlarda göbələyin bol spor-
ları və mitseliləri müşahidə edilir, yarpaqlar tam tökülür.3=geniş ləkələrin əmələ 
gəlməsi, bəzilərinin yarpaq saplağına qədər yayılması, yarpağın müəyyən bir his-
sədə göbələyin inkişafı müşahidə olunur. 5bal=ləkələr aydın görünür, diametrləri 
2-5 sm arasında dəyişir. 7=ləkələrin diametri 2 sm-ə qədər çatır, göbələkin ink-
işafı zəifdir, 9=yarpaqda heç bir xəstəli simptomu yoxdur, mitselilər inkişaf 
etməyib. 

 
455-1. Laboratoriya şəraitində yarpaqların oiduma davamlılıq dərəcəsi 

(disk-test) 
1- çox davamsız, 
3- davamsız, 
5- tolerant, 
7- davamlı, 
9- yüksək davamlı. 
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Müşahidə: Tədqiqat üçün vegetasiyanın istənilən anında fungsidlərlə 
çilənməmiş tənəklərin cavan yarpaqlarından istifadə edilməlidir. Bunun üçün 20 
mm diametrində hazırlanmış yarpaq diskləri Petr nimçəsinin içəridinə qoyulur və 
quru göbələk sporlatrı yarpaq səthinə səpilir. Xəstəlik törədicisinin bir diskə düşən 
sporlarının miqdarı 1000 ədəd olarsa bu ideal təsrübə sayılır. Göbələyin 
inqubasiyası üçün optimal şərait 12  uzun gün ərzində (16 saat müddətində 3000 
lux  işıqlandırma) temperaturun 23ºC olması vacibdir. Tədqiqatın 2 variantda 
aparılması vacibdir. Birinci variantda yarpaq üzərinə göbələk stoplatrı səpilmir, 
digər variantda isə səpilir. Hər bir variant bir neçə təkrarda (4-6 təkrar) 
qoyulmalıdır. 

 
456. Oidium xəstəliyinə davamlılıq dərəcəsi-salxımda  
1- 3 çoxdavamsız və davamsız, 
5- tolerant, 
7-9- davamlı və yüksəkdavamlı. 
Müşahidə: Qiymətləndirmə 4-5 tənəkdə iki müddətdə- gilələrin yumşalması və 

yığımından əvvəl aparılmalıdır. Qiymətləndirmə üçün həmin ildə göbələk 
xəstəliklərinin inkişafı üçün əlverişli şəraitin olması vacibdir.1-3 bal= salxımdakı 
bütün gilələr az və ya çox miqdarda göbələk xəstəlikləri ilə sirayətlənib və 
xəstəliyin təsirindən gilələr çatlamışdır. 5 bal= salxımdakı gilələrin 30%-ə qədəri 
sirayətlənib, lakin gilələrin çatlaması az maştabdadır. 7-9 bal= salxımda gilələrin 
çox cüzi bir hissəsi zədələnib, gilələrdə çatlar yoxdur. 

 

 
 
458. Yarpaqların boz cürümə xəstəliyinə (Botrytis) davamlılıq dərəcəsi 
1- 3 çoxdavamsız və davamsız (çox zəif və zəif), 
5- tolerant (orta dərəcədə davamlı), 
7-9- davamlı və yüksəkdavamlı (yüksək və çox yüksək). 

 
456-cı deskriptorun əlamətlərinə uyğun şəkillər. 
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Müşahidə: Qiymətləndirmə 6 tənəkdəki yarpaqlarda çiçəkləmiyə qədər olan 
dövrdə aparılır. 1-3 bal= tənəkdəki bəzi yarpaqlarda bir neçə iri nekrotik ləkələr 
var, 5 bal= yarpaq ayasında diametri çox da böyük olmayan(1 sm-ə qədər) ləkələr 
var, 7-9 bal= yarpaq ayasında ləkələr yoxdur, yaxud bir neçə kənarları məhdud-
laşan çox xırda ləkələr müşahidə edilir. 

 
458-1. Yarpaqların boz çürümə xəstəliyinə (Botrytis) davamlılıq 

dərəcəsinin laboratoriya şəraitində qiymətləndirilməsi 
3- çoxdavamsız və davamsız,  
5- orta davamlı, 
9- davamlı, yaxud yüksəkdavamlı. 
 
459. Salxımlarım boz çürümə xəstəliyinə (Botrytis) davamlılıq dərəcəsi 
3- çox zəif və zəif, 
5- orta davamlı, 
9- yüksək və çox yüksək. 
Müşahidə: Qiymətləndirmə 6 tənəkdəki bütün salxımlarda 2 dövrdə- gilələrin 

rənglənməyə başlanası və məhsul yığımından qabaq aparılır. 1-3 bal= salxımların 
hamısında gilələr kiflə örtülmüşdür və əksəriyyəti qurumuş vəziyyətdədir. 5 bal= 
salxımların 20%-də gilələlərdə kiflər əmələ gəlmişdir, bəzi salxımlar sağlamdır. 7-
9 bal= salxımın gilələrində xəstəliyin əlaməti yoxdur, yaxudda çox zəifdir. 
Gilələrdə quruma və kif əlaməti yoxdur. 

 
461. Fillokseranın yarpaq formasına davamlılıq dərəcəsi (yarpaqda 

fırlar)  
1- çox aşağı: Ku-

derk 3309 
3- aşağı 
5- orta davamlı 
7- yüksək: V.vini-

fera 
9- çoxyüksək. 
Müşahidə: Qiymət-

ləndirmə yarpaqların 
formalaşması və böyüməsi başa çatdıqdan sonra aparılır. 1 bal= yarpaq üzərində  
fırlar hər tərəfində yayılmşdır, yarpaq formasını itirmişdir, 3 bal= yarpaqda fırlar 
çoxdur, lakin o öz formasını itirməmişdir, 5 bal= ayadakı fırlar müxtəlif 
ölçüdədirlə, ən çox xırda fırlar üstünlük təşkil edir, 7 bal= fırlar çox böyük deyil, 
"nimçə" forması üstünlük təşkil edir, 9= yarpaqda fırlar yoxdur, yaxud xırda lokal 
fırlar müşahidə edilir. 

 
 

 
461-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər 
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462. Fillokseranın kök formasına davamlılıq dərəcəsi 
1- çox zəif (çox davamsız): V.vinifera, 
3- zəif (davamsız), 
5- orta davamlı (tolerant), 
7- yüksək  (davamlı): Cober 5 BB, 
9- çox yüksək (yüksəkdavamlı): V. cinerea Arnold, V. rotundifolia. 
Müşahidə: mantarlaşmış köklərdəki şişkinliklər (fırlar) və nekrozlar qiymət-

ləndirilir. 1 bal= kökün en kəsiyinə baxdıqda görünür ki, nekrozlar kökün mərkəzi 
silindirə tam daxil olur, 3 - nekrozlar mərkəzi silindrə zəif daxil olur, 5 bal= nek-
rozlar kökün silindrinə çox zəif nüfuz edir, 7 bal= nekrozlar kökün mərkəzi 
silindrinə nüfuz etmir, yalnız qabıqda müşahidə edilir, 9 bal= nekrozlar qabığın 
daxilinə zəif nüfuz edir. 

 

 
Texnoloji qiymətləndirilmə 

 
501. Salxımda gilələrin formalaşma miqdarı (mayalanmadan sonra) 
1- Çox şağı (10%-dən aşağı), 
3- aşağı (20-30%), 
5- orta (40-50%), 
7- yüksək (60-70%), 
9- çox yüksək (80% və daha çox). 
Müşahidə vaxtı: Müşahidə çiçəkləmədən 7-14 gün sonra, 10 zoğdakı çiçək 

salxımlarında  aparılır və orta qiymət müəyyən edilir. Bu zaman çiçək salxımından 
tökülən çiçəklərin sayı ilə formalaşan gilələrin sayı müqayisə edilir və %-lə ifadə 
olunur.  

 
462- ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər 
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502. Bir salxımın kütləsi 
1- çox xırda (100 qramdan aşağı), 
3- xırda (150-250 q), 
5- orta (350-450 q), 
7- iri (650-950 q), 
9- çox iri (1200 q və daha çox). 
Müşahidə vaxtı: Müşahidə məhsulun tam yetişmə dövründə aparılır və 10 

zoğdakı bütün ən iri salxımlar çəkilərək, orta qiymət müəyyən edilir. 
 
503. Bir gilənin kütləsi 
1- çox xırda (1 qramdan aşağı), 
3- xırda (1,1-3 q), 
5- orta (3,1-5 q), 
7- iri (5,1-7 q), 
9- çox iri (7,1-9 q və daha çox). 
Müşahidə vaxtı: Müşahidə məhsulun tam yetişmə dövründə aparılır və 5 sal-

xımdan  30 tipik gilə götürülür və orta qiymət müəyyən edilir. 
 
504. Məhsuldarlıq (s/ha) 
1- çox aşağı (40 s/ha-ya qədər), 
3- aşağı (40-80 s/ha), 
5- orta (90-120 s/ha), 
7- yüksək (130-160 s/ha), 
9- çox yüksək (170 s/ha-dan yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Müşahidə məhsulun tam yetişmə dövründə aparılır. Bir neçə 

tənəyin məhsulu orta hesabla müəyyən olunur (kq-la) və hektar hesabı ilə təyin 
edilir. 

Qeyd: bu göstərici tənəyin yetişdirilmə şəraitindən asılı olaraq xeyli dəyişir. 
 
505. Gilədə şəkərlilik 
1- çox aşağı (12 q/100 sm3-na qədər), 
3- aşağı (12-15 q/100 sm3), 
5- orta (15-18 q/100 sm3), 
7- yüksək (18-21 q/100sm3), 
9- çox yüksək (21-24 q/100sm3 və daha çox). 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə məhsul yığıldıqdan sonra aparılır. Göstərici 

tənəkdəki 10 zoğ üzərindən yığılan bütün salxımlardan müəyyən edilir.  
 
506. Şirədəki titrlənən turşuluq 
1- çox aşağı (3 q/dm3-dən az), 
3- aşağı (3,1-6 q/dm3), 
5- orta (6,1-9 q/dm3), 
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7- yüksək (9,1-12 q/dm3), 
9- çox yüksək (12,1-15 q/dm3 və daha yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə məhsul yığıldıqdan sonra aparılır. Göstərici 

tənəkdəki 10 zoğ üzərindən yığılan bütün salxımlardan müəyyən edilir.  
 
508. Şirənin pH-ı 
3- aşağı, 
5- orta, 
7- yüksək. 
Müşahidə vaxtı: Qiymətləndirmə məhsul yığıldıqdan sonra aparılır. Göstərici 

tənəkdəki 10 zoğ üzərindən yığılan bütün salxımlardan müəyyən edilir.  
 

551. Calaqaltı: hektara düşən əsas köklərin uzunluğu (m/ha) və calaq 
zoğunun çıxımı 

1- çox aşağı səviyyədə (Rupestrus du lot), 
3- aşağı səviyyədə, 
5- orta səviyyədə (3309 Cuderk), 
7- yüksək, 
9- çox yüksək (Kober 5BB). 
Müşahidə vaxtı: Müşahidələr nisbi sükunət dövründə aparılır. Hektardakı 

bitkilrin sayı, bar budaqlarının sayı və odunlaşmış köklərin uzunluğunun cəmi 
(m/ha) müəyyən edilir. 

 
552. Calaq zamanı kallusun əmələ gəlməsi 
1- çox aşağı səviyyədə, 
3- aşağı səviyyədə, 
5- orta səviyyədə, 
7- yüksək, 
9- çox yüksək. 
Müşahidə vaxtı: Odunlaşmış zoğlarda qiymətləndirmə aparılır. Calaq olun-

muş cubuqlar 30°C temperaturda saxlanılır. Kallusun əmələ gəlməsi 14 gündən 
sonra yoxlanılır. 

 
553. Adventiv kök əmələgətirmə qabiliyyəti (rizogenez) 
1- çox aşağı səviyyədə: V. berlandieri, 
3- aşağı səviyyədə, 
5- orta səviyyədə: Cober 5 BB 
7- yüksək, 
9- çox yüksək: Qluar de Monpole. 
Müşahidə vaxtı: Tənək və ya ting kəilməsi, yaxud hazırlanması dövründə 

aparılır. Tinglərdə yaranmış adventiv köklərdə əlavə köklərin əmələgətirmə qabi-
liyyəti qiymətləndirilir. Təcrübə 30°C temperaturda həyata keçirilir. Yoxlama 14 
gündən sonra aparılır. 
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598. Salxım: forması 
1- konusvari, 
2- dar konusvari, 
3- enli konusvari, 
4- silindirik, 
5- silindirik-qanadlı (silindrik-konusvari), 
6- qanadlı (1, yaxud 2 qanadlı), 
7- şaxəli, 
8- qanadlı konusvari. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, 10 müxtəlif zoğdan ən iri salxımların 

forması müəyyən edilir. 
 
599. Gilə: gilədə toxumun varlığı  
1- toxumlu, 
2- toxumsuz. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
 
600. -27ºC temperaturda gözcüklərin şaxtaya davamlılığı 
1- Gözcüklər tam məhv olur, 
2- Gözcüklərin bir qismi məhv olur. 
Müşahidə vaxtı: Tarla şəraitində güclü şaxtalar baş verdikdən sonra bir neçə 

tənəkdə 10 zoğdakı gözcüklərdə vizual olaraq qiymətləndirmə aparılr. 
 
603-1. Sortun istifadə istiqaməti 
1- süfrə sortları, 
2- kişmiş-üzüm, 
3- süfrə-texniki (unuversal),  
4- texniki,  
5- calaqaltı. 
 

Formalaşmış yarpaqların 
ampelometriyası 

 
601. Formalaşmış yarpaq: əsas 

damarın  (N1 damarının)uzunluğu 
1- çox qısa (75 mm-ə qədər), 
3- qısa (75-105 mm), 
5- orta (105-135 mm), 
7- uzun (135-165 mm), 
9- çox uzun (165-195 mm və daha 

uzun. 
 

 
601-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkil. 
N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı damarcıqlar. 
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Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 

hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə aparılr 
və orta qiymət müəyyən edilir. N1 -damarcığı 
ölçülür. 

 
602. Formalaşmış yarpaq: yuxarı əsas 

yan damarların (N2 damarlarının) uzunluğu 
1- çox qısa (65 mm-ə qədər), 
3- qısa (65-85 mm), 
5- orta (85-105 mm), 
7- uzun (105-125 mm), 
9- çox uzun (125-145 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 

hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə aparılr 
və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə bölünərək müəyyən edilir. N2 -damarcığı 
ölçülür. 

 

603. Formalaşmış yarpaq: aşağı 
yan damarların (N3 damarlarının) 
uzunluğu 

1- çox qısa (35 mm-ə qədər), 
3- qısa (35-55 mm), 
5- orta (55-75 mm), 
7- uzun (75-95 mm), 
9- çox uzun (95-115 mm və daha 

uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan 
ölçmə aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə bölünərək  müəyyən edilir. N3 -
damarcığı ölçülür. 

 
604. Formalaşmış yarpaq: aşağı yan 

damarların (N4 damarlarının) uzunluğu 
(aşağı yan dilimlərdəki əsas damardan 
ayrılan ilk damarcıq) 

1- çox qısa (15 mm-ə qədər) 
3- qısa (15-25 mm) 
5- orta (25-35 mm) 
7- uzun (35-45 mm) 
9- çox uzun (45-55 mm və daha uzun) 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 

hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə 

 
602-ci deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 
N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı 

damarcıqlar. 

 
604-cü deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 
N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı 

damarcıqlar. 

 
603-cü deskriptorun əlamətləri üzrə 

şəkil. 
N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı damarcıqlar. 
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aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə bölünərək  müəyyən edilir. N4 -
damarcığı ölçülür. 

 
 
605. Formalaşmış yarpaq: sap-

laq oyuğunun dibindən yuxarı kəsik-
lərin dibinə qədər olan məsafə 

1- çox qısa (30 mm-ə qədər), 
3- qısa (30-50 mm), 
5- orta (50-70 mm), 
7- uzun (70-90 mm), 
9- çox uzun (90-110 mm və daha 

uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun 

orta 1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaq-
dan ölçmə aparılr və ölçülən məsafə 
cəmlənərək 2-yə bölünərək  müəyyən 
edilir.. 

 
 
606. Formalaşmış yarpaq: 

saplaq oyuğunun dibindən aşağı 
kəsiklərin dibinə qədər olan məsafə 

1- çox qısa (30 mm-ə qədər), 
3- qısa (30-45 mm), 
5- orta (45-60 mm), 
7- uzun (60-75 mm), 
9- çox uzun (75-90 mm və daha 

uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun 

orta 1/3 hissəsində yerləşən 10 
yarpaqdan ölçmə aparılr və ölçülən 
məsafə cəmlənərək 2-yə bölünərək  
müəyyən edilir. 

 
 
 
607. Formalaşmış yarpaq: orta damar  (N1) və yuxarı əsas damarların 

(N2) arasındakı məsafə (bucaq ölçüsü ilə) 
1- çox ensiz, yaxud çox dar (bucaq 30°-dən az), 
3- ensiz, yaxud dar (bucaq 30° - 45°), 

 

 
606-cı deskriptorun əlamətləri üzrə şəkil. 

N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı damarcıqlar. 

 
605-ci deskriptorun əlamətləri üzrə 

şəkil. 
N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı damarcıqlar. 
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608-ci deskriptorun əlamətləri üzrə 

şəkil. 

5- orta ölçülü (bucaq46° - 55°), 
7- geniş (bucaq 56° - 70°), 
9- çox geniş (bucaq 70°-dən 

yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun 

orta 1/3 hissəsində yerləşən 10 yar-
paqdan ölçmə aparılr və ölçülən mə-
safə cəmlənərək 2-yə bölünərək  
müəyyən edilir. 

 
 
608. Formalaşmış yarpaq: 

yuxarı əsas damarlarlarla (N2) 
aşağı yan əsas damarlar (N3) 
arasındakı məsafə (bucaq ölçüsü ilə) 

1- çox ensiz, yaxud çox dar (bucaq 
30°-dən az), 

3- ensiz, yaxud dar (bucaq 30°-45°), 
5- orta ölçülü (bucaq 46° - 55°), 
7- geniş (bucaq 56° - 70°), 
9- çox geniş (bucaq 70°-dən yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan 
ölçmə aparılr və ölçülən məsafə cəmlə-
nərək 2-yə bölünərək  müəyyən edilir. 

 
 
609. Formalaşmış yarpaq: aşağı 

yan əsas damarlar (N3) ilə ondan ilk 
şaxələnən damar (N4) arasındakı 
məsafə (bucaq ölçüsü ilə) 

1- çox ensiz, yaxud çox dar 
(bucaq 30°-dən az), 

3- ensiz, yaxud dar (bucaq 30° - 
45°), 

5- orta ölçülü (bucaq 46° - 55°), 
7- geniş (bucaq 56° - 70°), 
9- çox geniş (bucaq 70°-dən 

yuxarı). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun 

orta 1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə aparılr və ölçülən məsafə 
cəmlənərək 2-yə bölünərək  müəyyən edilir. 

 

 
607-ci deskriptorun əlamətləri üzrə şəkil. 

N1, N2, N3, N4, N5 –ayadakı damarcıqlar. 

 
609-ci deskriptorun əlamətləri üzrə 

şəkil. 
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610-cı deskriptorun əlamətləri üzrə 

şəkil 

 

 
611- ci deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 

610. Formalaşmış yarpaq: aşağı yan 
əsas damardan ilk şaxələnən damar-
cıqdan (N4) birinci şaxələnən damarcıq 
(N5) arasındakı məsafə (bucaq ölçüsü ilə) 

1- çox ensiz, yaxud çox dar (bucaq 30°-
dən az) 

3- ensiz, yaxud dar (bucaq 30° - 45°) 
5- orta ölçülü (bucaq 46° - 55°) 
7- geniş (bucaq 56° - 70°) 
9- çox geniş (bucaq 70°-dən yuxarı) 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə 
aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə 
bölünərək  müəyyən edilir. 

 

611. Formalaşmış yarpaq: aşağı yan 
əsas damarın ilk şaxələnən damarından 
(N4-dən)  şaxələnən birinci damarın (N5) 
uzunluğu 

1-çox qısa (15 mm-ə qədər), 
3- qısa (15-25 mm), 
5- orta (25-35 mm), 
7- uzun (35-45 mm), 
9- çox uzun (45-55 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 

hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə 
aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə 
bölünərək  müəyyən edilir. N5- damarcığının uzunluğu 

 
612. Formalaşmış yarpaq: yuxarı 

yan dilimlərin ucundakı dişciklərin  (N2) 
uzunluğu 

1- çox qısa (6 mm-ə qədər), 
3- qısa (6-10 mm), 
5- orta (10-14 mm), 
7- uzun (14-18 mm), 
9- çox uzun (18-22 mm və daha 

uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan 
ölçmə aparılr və ölçülən məsafə cəmlə-
nərək 2-yə bölünərək  müəyyən edilir. N2- 
damarcığının ucundakı dişciklər ölçülür. 

 
612-ci deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 
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613. Formalaşmış yarpaq: yuxarı yan 
dilimlərin ucundakı dişciklərin (N2) eni 

1- çox ensiz (6 mm-ə qədər), 
3- ensiz (6-10 mm), 
5- orta (10-14 mm), 
7- enli (14-18 mm), 
9- çox enli (18-22 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 

hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə 
aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə 
bölünərək  müəyyən edilir. N2- damarcığının 
ucundakı dişciklərin eni ölçülür. 

 
 
614. Formalaşmış yarpaq: aşağı yan əsas 

damardan ilk şaxələnən damarın (N4) sonun-
dakı dişciyin uzunluğu 

1- çox qısa (6 mm-ə qədər), 
3- qısa (6-10 mm), 
5- orta (10-14 mm), 
7- uzun (14-18 mm), 
9- çox uzun (18-22 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 

hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölçmə 
aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-yə 
bölünərək  müəyyən edilir. N4- damarcığının 
ucundakı dişciklərin uzunluğu ölçülür. 

 
 
615. Formalaşmış yarpaq: aşağı yan 

əsas damardan ilk şaxələnən damarın 
(N4) sonundakı dişciyin eni 

1- çox ensiz (6 mm-ə qədər ), 
3- ensiz (6-10 mm), 
5- orta (10-14 mm), 
7- enli (14-18 mm), 
9- çox enli (18-22 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 

1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpaqdan ölç-
mə aparılr və ölçülən məsafə cəmlənərək 2-
yə bölünərək  müəyyən edilir. N4- damarcı-
ğının ucundakı dişciklərin eni ölçülür. 

 
613- cü deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 

 
614-cü deskriptorun 
əlamətləri üzrə şəkil. 

 
615-ci deskriptorun əlamətləri 

üzrə şəkil. 
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616. Formalaşmış yarpaq: yuxarı 
yan damarların (N2) sonundakı diş-
ciklə, həmin damardan şaxələnən ilk 
damarın sonundakı dişcik arasında 
yerləşən dişkiklərin sayı 

1- çox dar, yaxud 3 dişcik, 
3- dar, yaxud 4 dişcik, 
5- orta, yaxud 5-6 dişcik, 
7- geniş, yaxud 7-8 dişcik, 
9- çox geniş, yaxud 9 və daha çox 

dişcik. 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun 

orta 1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpağın hər iki müvafiq hissəsindəki dişciklər 
sayılaraq,  cəmlənir və 2-yə bölünərək  müəyyən edilir.  

 
617. Formalaşmış yarpaq: yuxarı yan damarların (N2) sonundakı 

dişciklə, həmin damardan şaxələnən ilk damarın sonundakı dişcik arasındakı 
məsafənin uzunluğu 

1- çox qısa (30 mm-ə qədər), 
3- qısa (31-45 mm), 
5- orta (46-55 mm), 
7- uzun (56-70 mm), 
9- çox uzun (70 mm və daha uzun). 
Müşahidə vaxtı: Bir neçə zoğun orta 1/3 hissəsində yerləşən 10 yarpağın hər 

iki müvafiq hissə ölçülərək,  cəmlənir və 2-yə bölünərək  müəyyən edilir. 
 
618. Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğundakı  diləimlər arasındakı 

məsafə, oyuğun açıqlıq dərəcəsi və ya dilimlərin üst-üstə düşməsi.  
1- geniş açıq oyuqda  -35 mm-ə qədər, 
3- açıq oyuqda   -15 mm-ə qədər, 
5- bağlı oyuqda   -5 mm-ə qədər, 
7- örtülü oyuqlarda  +25 mm-ə qədər, 
9- tam örtülü oyuqlarda  +45 mm-ə qədər. 
Müşahidə vaxtı: Tənəkdəki müxtəlif zoğların 1/3 hissəsində yerləşən 10 ədəd 

formalaşmış yarpaqdan müəyyən edilir. 
1=geniş açılmış saplaq oyuğu. Oyuq nahiyəsindəki dilimin orta hissəsindən 

ölçmə aparılır. Nəticə mənfi kimi qeyd edilir. 
5=qismən açıq, yaxud bağlı-dilimlər qismən toxunan oyuq. Bu zaman oyuq 

nahiyəsindəki dilimlər arasındakı ən qısa məsafə ölçülür. Nəticə mənfi kimi qeyd 
edilir. 

7=tam örtülü oyuqlar. Örtülən dilimlərin ən enli hissəsini ölçmək lazımdır. 
Nəticə müsbət kimi qeyd edilir. 

 
616 və 617- ci deskriptorlardakı 

əlamətlər 
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623. Gilədə toxumun sayı 
1- toxumsuz, 
2- bir toxumlu, 
3- bir-iki toxumlu, 
4- iki-üç toxumlu,  
5- üç-dörd toxumlu, 
6- dörd və daha artıq toxumlu. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 30 ədəd gilə qiymətləndirilir. 
 
 

Toxumların quruluşu və forması 
 

624. Toxum: forması  
1- dəyirmi, 
2- oval, 
3- dəyirmi-konusvari 

(armudşəkilli), 
4- uzunsov (silindrik). 
Müşahidə vaxtı: Yetiş-

mə dövründə, müxtəlif 
zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 
salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 100 ədəd toxumdan müəyyən edilir. 

 
624-1. Toxumun rəngi 
1- açıq-qəhvəyi,  
2- qəhvəyi, 
3- tünd-qəhvəyi, 
4- qırmızımtıl-tünd qəhvəyi,  
5- üzərində çalarlı zolaq, yaxud nöqtələr olan ağımtıl-boz. 
Müşahidə vaxtı: yetişmiş toxumlardan müəyyən edilir. 
 

 
624-cü deskriptorun əlamətləri üzrə şəkillər 

 
618-ci deskriptorun əlaməti üzrə şəkil. 



 
 

163

625. Toxum: Dimdikciyin nisbi uzunluğu 
1- qısa, 
2- orta, 
3- uzun. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 100 ədəd toxumdan müəyyən edilir. 
 
626. Toxum:  Göbəkciyin yerləşməsi  
1- toxumun yuxarı hissəsində, 
2- toxumun orta hissəsində. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 100 ədəd toxumdan müəyyən edilir. 
 
627. Toxum: göbəkciyinin forması  
1- dəyirmi, 
2- oval, 
3 -üçbucaqşəkilli. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 100 ədəd toxumdan müəyyən edilir. 
 
628. Toxum: göbəkcik yastığının vəziyyəti, yaxud qabarıqlığı 
1- batıq,  
2- düz, 
3- qabarı. 
Müşahidə vaxtı: Yetişmə dövründə, müxtəlif zoğda inkişaf etmiş 10 ədəd 

salxımın orta hissəsindən götürülmüş normal 100 ədəd toxumdan müəyyən edilir. 
 
 

Əlavə bioloji göstəricilər 
 
604-1.Yetişmiş zoğ: yetişmə dərəcəsi  
1- çox pis (yetişmə dərəcəsi 35-50%), 
3- pis (51-65%), 
5- kafi (66-80%), 
7- yaxşı, yaxud yüksək (81-95%), 
9- çox yaxşı, yaxud çox yüksək (96-100%). 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sükunət dövründə müxtəlif 

zoğların yetişmiş və yetişməmiş hissələri müəyyən edilərək müqayisə edilir, orta 
hesabla qiymətləndirilir və faizlə ifadə edilir. 

Qeyd: zoğun yetişmiş hissəsi qəhvəyi və s. rənglərdə (kod 103)və odunlaşmış, 
yetişməmiş hissə isə açıq-yaşıl, sarımtıl-yaşıl rəngdə və odunlaşmamış olur. 
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605-1. Birillik zoğların boyatma uzunluğu  
1- çox zəif (80 sm-ə qədər),  
3- zəif (100 sm), 
5- orta (101-200 sm), 
7- güclü (201-300 sm), 
9- çox güclü (300 sm-dən çox). 
Müşahidə vaxtı: xəzanlama başladıqda və nisbi sukunət dövründə müxtəlif 

zoğlar ölçülərək orta hesabla qiymətləndirilir. 
 
629. Vegetasiya müddəti  
1- 100-105 gün (lar tezyetişən), 
2- 106-115 gün (çox tezyetişən),  
3- 116-125 gün (tezyetişən), 
4- 126-135 gün (orta-tezyetişən),  
5- 136-145 gün (orta dövrdə yetişən), 
6- 146-155 gün (orta-gecyetişən), 
7- 156-165 gün (gecyetişən), 
8- 166 gündən yuxarı (çox gecyetişən). 
Müşahidə vaxtı: Tumurcuqların açılması və gilələrin tam yetişməsi vaxtları 

müəyyən edilir və onlar arasındakı günlərin sayı hesablanır. 
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ÜZÜM BİTKİSİ İNKİŞAFININ FENOLOJİ MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ 
ÜZÜMÜN (Vitis vinifera L. ssp. sativa) BBCH İDENTİFİKASİYA 

İŞARƏLƏRİ 
 

Hər bir bitkinin təkamül prosesində qazanılmış və genetik aparatında 
saxlanılmış informasiya mövсuddur ki, bunun əsasında onların fərdi xüsusiyyətləri 
formalaşır və inkişaf edir. Üzüm bitkisinin də ontogenezində, yəni meydana gəldi-
yindən məhv olmasına qədər fərdi inkişafında irsi informasiyalar reallaşdırılır. İrsi 
olaraq hər bir xüsusiyyət ümumi bir ardıсıllıqla, qanunauyğunluqla müəyyən edilir 
və morfogenetik proseslərin istiqaməti xariсi mühit amillərinin təsiri altında həyata 
keçir və hər bir bitki dəyişkənliyinin hüdudu reaksiya norması ilə səсiyyələnir. 
Mədəni bitkilərin, o сümlədən üzüm tənəklərinin ontogenezində antropogen 
amillər mühüm rol oynayır. Üzüm ekoloji plastik bitki olub, xüsusi mühit şəraitinə 
qarşı yüksək ontogenetik adaptasiya xüsusiyyəti ilə seçilir.  

Üzümün vegetasiya müddəti ayrı-ayrı fenoloji fazalardan ibarət olub, onların 
başlanğıcı və sonu tənəkdə aydın ifadə olunan morfoloji əlamətlərlə təyin olunur. 
Üzüm sortlarının vegetasiya müddətlərinin uzunluğu ilə yanaşı ayrı-ayrı 
fenofazaların davametmə müddətlərinin öyrənilməsi üzümün seleksiyasında vacib 
problemlərdən olan vegetasiya dövrünün qısaldılması məsələlərinin həll edilməsi 
məqsədilə daha məqsəduyğun başlanğıc materialların seçilməsinə imkan verir. 
Bitkilərin fenofazalarının davametməsi müddətinin onların genotipi ilə şərtlənmə-
sinə baxmayaraq, becərildiyi şəraitdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə variasiya 
edir. Üzümdə bu və ya digər fenofazaların, o cümlədən vegetasiya müddətlərinin 
dəyişməsinə ətraf mühitin temperaturu, torpağın su və qida rejimi, günəş işığı və s. 
kimi ekoloji amillər əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 

Üzüm bitkisi çoxillik bitki olub, onun həyat tsikli onillərlə davam edir. Üzüm 
bütün həyatı boyu böyük və kiçik həyat tsiklini keçirərək böyüyür və inkişaf edir. 
Bitkilərin ontogenezi hər il təkrarlanan qısa illik həyat tsikli ilə gerçəkləşir. 

Yer kürəsinin subtropik və mülayim iqlimə malik qurşaqlarında üzümün illik 
tsikli nisbi sükunət və vegetasiya dövrlərinə bölünür. Vegetasiya dövründə tənək-
lərdə böyümə, inkişaf, məhsulvermə və s. kimi aktiv proseslər gedir. Bu dövr 
üzüm tənəklərində şirə hərəkəti, tumurсuqların açılması, çiçəkləmə, gilələrin əmə-
lə gəlməsi və böyüməsi, gilələrin yetişməsi, zoğların yetişməsi və xəzanlamaya 
ayrılır. 

Qeyd edək ki, indiyə qədər müəyyən bir bölgədə üzüm sortlarının fenologiya-
sının və vegetasiaya müddətlərinin öyrənilməsi zamanı klassik üsullardan istifadə 
edilərək, yalnız tənəklərdə şirə hərəkəti, tumurсuqların açılması, çiçəkləmə, gilələ-
rin əmələ gəlməsi və böyüməsi, gilələrin yetişməsi və xəzanlama kimi fenofazalar 
müşahidə edilərək müəyyən edilirdi. 

Yeni təqdim edilən üsulla bundan fərqli olaraq gözcüklərin sükunət dövründən 
başlayaraq xəzanlamaya qədər olan müddətdə tənəklərdə baş verən bütün vegetativ 
və generativ prosesləri yaxından izləmək mümkündür və tənəklərə fərdi yanaşmanı 
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intensiv təmin edir (cədvəl 7). Bu üsulun tətbiqi zamanı fenoloji mərhələlərdə 
meydana çıxan morfobioloji əlamətlər identifikasiya olunaraq rəqəmsal işarələnir 
və bu proseslərin baş vermə vaxtları ayrı-ayrı sortlar üzrə qeyd edilir (şəkil 16). 

 
Cədvəl 7 

 
Üzüm bitkisinin inkişafının fenoloji mərhələləri və üzümün BBCH identifikasiya işarələri 

 
BBCH üzrə kod Əlamətin təsviri 

1 2 
0: Tumurcuqların 
şişməsi/gözcüklərin 
inkişafı 

 

00 

Tumurcuqların nisbi sükunəti: sortdan asılı olaraq qışlayıcı tumurcuqların 
sonu iti və sonu dəyirmi, rəngi isə açıq qəhvəyidən tünd qəhvəyiyə qədər 
dəyişir. Sortdan asılı olaraq tumurcuq pulcuğu bağlı, yaxud qicmən açıq 
olur. 

01 
Tumurcuğun şişməyə başlaması: gözcüklər pulcuq daxilində şişməyə 
başlayır. 

03 Tumurcuğun şişməsinin sonu: gözcüklər şişkindir, lakin yaşıl rəngdə deyil 
05 “gözcüyün tünd sarı, yaxud qəhvəyi tükcük pərdəsi ilə örtülmə” dövrü 

07 
Tumurcuğun açılmağa başlaması: tumurcuqdan yalnız yaşıl sonluğu ucluğu 
görünür. 

08 Tumurcuqların açılması: tumurcuqdan zoğun yaşıl sonluğu aydın görünür 
1: Yarpağın inkişafı  

11 Cavan zoğda birinci yarpaq aydın görünür və zoğun tacından aralanır 
12 Ikinci yarpaq açılır və zoğdan aralanır 
13 Üçüncü yarpaq açılır və zoğdan aralanır 
14 Dördüncü yarpaq açılır və zoğdan aralanır 

15/53* Beşinci yarpaq açılır və zoğdan aralanır 
16/54* Altıncı yarpaq açılır və zoğdan aralanır 
17/55* Səkkizinci yarpaq açılır və zoğdan aralanır 
18/56* Doqquzuncu yarpaq açılır və zoğdan aralanır 
19/57* Onuncu və sonrakı yarpaqlar açılır və zoğdan aralanır 

5: Çiçək topasının 
əmələ gəlməsi və 
inkişafı 

 

53 Çiçək topası aydın görünür 
55 Çiçək topası iriləşir, çiçək qönçələri bir-birinə sıx yerləşir 

57 
Çiçək salxımı tam iriləşib inkişaf edir, çiçək qönçələri sərbəst, ayrıca 
yerləşir 

6: Çiçəkləmə  
60 Bir neçə çiçək tacı (qalpaqcığın) çiçək yatağından ayrılır 
61 Çiçəkləmənin başlanması: 10% çiçək açılır 
62 Çiçəklərdən 20% tac (qalpaqcıq) tökülür 
63 Çiçəkləmənin əvvəli: Çiçəklərdən 30% tac (qalpaqcıq) tökülür 
64 Çiçəklərdən 40% tac (qalpaqcıq) tökülür 



 
 

167

Cədvəl 7-nin ardı 
 

65 Tam çiçəkləmə: Çiçəklərdən 50% tac (qalpaqcıq) tökülür 
66 Çiçəklərdən 60% tac (qalpaqcıq) tökülür 
67 Çiçəklərdən 70% tac (qalpaqcıq) tökülür 
68 Çiçəklərdən 80% tac (qalpaqcıq) tökülür 
69 Çiçəkləmənin sonu 

7: Gilələrin inkişafı  
71 Gilələrin formalaşması: yumurtalıqlar iriləşməyə başlayır 

73 
Gilələr çox kiçik ölçüdədir (diametri 4 mm) və salxımlar sallanmağa 
başlayır 

75 Gilələr noxud ölçüsündədir (diametri 7 mm) və salxımlar sallanır 
77 Salxımdakı gilələr artıq bir-birini sıxmağa başlayır (əgər salxım sıxdırsa) 
79 Salxımda gilələrin əksəriyyəti bir-birini sıxır, gilələr sıxlaşır 

8: Gilələrin yetişməsi  
81 Yetişmənin başlanması: gilələr sortaməxsus rəng almağa başlayır 
83 Gilələrin rənglənməsi, sorta xas rəng alması 
85 Gilələrin yumuşalması 
89 Gilələr tam yetişib, yığıma hazırdır 

9: Nisbi sükunət 
dövrü 

 

91 Məhsul yetişdikdən sonra: birillik zoğların yetişməsi və başa çatması 
92 Yarpaqların solğunlaşması 
93 Xəzanlamanın başlanması 
95 Yarpaqların 50%-i tökülür 
97 Xəzanlamanın sonu 
99 Əkin materialının tədarükü 

 
 

Qeyd: *-yarpaqların inkişafının müvafiq mərhələsində çiçək salxımının müvafiq mərhə-
lələri üst-üstə düşdüyündən onlar iki kodla ifadə olunur. 
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Şəkil 16. Üzüm bitkisinin inkişafinin fenoloji mərhələləri və  

onların BBCH identifikasiya işarələri 
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00: Tumurcuqların nisbi sükunəti: sortdan 
asılı olaraq qış tumurcuqlarının sonu iti və 

sonu dəyirmi, rəngi isə açıq-qəhvəyidən tünd-
qəhvəyiyə qədər dəyişir. Sortdan asılı olaraq 
tumurcuq pulcuğu bağlı, yaxud qismən açıq 

olur. 
 
 
 

01: Tumurcuğun şişməyə başlaması: 
gözcüklər pulcuq daxilində şişməyə başlayır. 

 
  

03: Tumurcuğun şişməsinin sonu: gözcüklər 
şişkindir, lakin yaşıl rəngdə deyil. 

05: “gözcüyün tünd sarı, yaxud qəhvəyi 
tükcük pərdəsi ilə örtülmə” dövrü. 
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07: Tumurcuğun açılmağa başlaması: 

tumurcuqdan yalnız yaşıl sonluğu ucluğu 
görünür. 

08: Tumurcuqların açılması: tumurcuqdan 
zoğun yaşıl sonluğu aydın görünür. 

 
 
 
 
 

12: Ikinci yarpaq açılır və zoğdan aralanır 15: Beşinci yarpaq açılır və zoğdan aralanır; 
53: Çiçək topası aydın görünür. 
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17: Səkkizinci yarpaq açılır və zoğdan 
aralanır; 

55: Çiçək topası iriləşir, çiçək qönçələri bir-
birinə sıx yerləşir. 

 
 
 
 

57: Çiçək salxımı tam iriləşib inkişaf edir, 
çiçək qönçələri sərbəst, ayrıca yerləşir. 

 
61: Çiçəkləmənin başlanması: 10% çiçək 

açılır. 

 
69: Çiçəkləmənin sonu. 
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71: Gilələrin formalaşması: yumurtalıqlar 

iriləşməyə başlayır, inkişaf etməmiş çiçəklər 
tam tökülür. 

 

77: Salxımdakı gilələr artıq bir-birini 
sıxmağa başlayır (əgər salxım sıxdırsa). 

 
83: Gilələrin rənglənməsi, sorta xas rəng 

alması (12 °Brix). 
89: Gilələr tam yetişib, yığıma hazırdır. 
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ÜZÜM SORTLARININ PERSPEKTİVLİYİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN YENİ MODELİ 

 
 

Üzüm sortlarının perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üzrə tədqiqatlar həmişə 
üzümçülük elmində aktuallığı ilə seçilmişdir. Perspektiv sortların seçilməsi zamanı 
onların morfoloji, bioloji-təsərrüfat, texnoloji, ekoloji-plastik və iqtisadi xüsusiy-
yətlərinin ayrı-ayrı elementlərinin öyrənilməsi vacibdir. Üzümçülükdə sortlarının 
perspektivliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə bir sıra üsullardan- biomorfoloji, 
təsərrüfat-texnoloji, iqtisadi, riyazi-statistik üsullardan geniş istifadə edilir. Bu 
məsələnin həlli konkret bölgədə nəzarət sortlarla (bölgə üçün rayonlaşdırılmış 
xarakterik hər hansı bir sortla) müqayisəli surətdə meydana çıxarılsa da, bir sıra 
hallarda bu tədqiqatların səmərəsi xeyli aşağı olur. Ona görə də üzüm sortlarının 
perspektivliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə daha səmərəli, etibarlı və operativ 
üsulların müəyyən edilməsi dünya üzümçü alimlərinin diqqət mərkəzində 
olmuşdur. 

Müəyyən bir bölgədə üzüm sortlarının introduksiyasını həyata keçirmək və 
sortun perspektivliyini müəyyənləşdirmək üçün onların böyümə və inkişaf, 
uyğunlaşma, ekoloji plastiklik, meyvəvermə, məhsuldarlıq, biotik və abiotik 
amillərə davamlılıq, uvaloji-texnoloji, orqanoleptik xüsusiyyətlərinin və 
fenologiyasının öyrənilməsi elmi və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.  

Tədqiqatçılar bunu əsas tutaraq müəyyən bir bölgədə üzüm sortlarının 
morfoloji, bioloji, təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üzrə tədqiqat 
işləri apararaq onların perspektivliyini və isifadə yararlılığını çoxsaylı göstəricilər 
əsasında müəyyən etmişlər. 

OİV-ni üzümün seleksiyası üzrə ekspert qrupu Vitis L. cinsinin genetik 
ehtiyatlarının dünya kolleksiyasını mərhələli təsvir etməyi təklif edirlər. Birinci 
mərhələdə kolleksiyanın səkkiz “pasport” göstəriciləri əsasında təsviri həyata 
keçirilir. Bu əlamətlər çox yüksək fenotipik təzahür edərək təkrarlanır; ikinci 
mərhələdə genotiplər 77 əlamət üzrə təsvir edilir; nəhayət üçüncü, indiki 
mərhələdə təsvir edilmiş obyektlərin identifikasiyasının aparılması və dünya üzüm 
ehtiyatlarının kataloqunun nəşr etdirilməsi məsələləri durur. 

Ümumiyyətlə, rüşeym plazması kolleksiyasının (məlumat bazası) 
kodlaşdırılması üçün təsvir olunacaq  əlamətlərin dəstinə 21, üzüm sort və 
formanümunələrini ayırmaq (fərqləndirmək) və onların  xarakteristikası  məqsədilə 
37 məcburi və 40 məsləhət bilinən  əlamətlərdən istifadə təklif edilir. Dövlət Sort 
Sınaq Komissiyasına təqdim olunmuş üzüm sortlarının patentləşdirilməsi üçün, 
yaxud sort namizədlərinin təsvirində isə ən azı 44 əlamətin təsvir edilərək 
kodlaşdırılması təklif edilir. 

Hal-hazırda Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının (OİV) deskrip-
torunun 9 ballıq şkalası əsasında üzümdə də əlamətlərin rəqəmsal kodlaşdırılması 
üzrə həyata keçirilməsi qəbul edilmiş, üzümün dəyərlilik indeksinin sonrakı 
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hesablanması isə konkret aqroiqlim zonasında sortun obyektiv  kompleks qiymə-
tini verməyə imkan yaradır.  

Ümumiyyətlə, konkret bir aqroiqlim bölgəsində üzüm sortlarının perspektiv-
liyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə OİV deskriptorlarından ən vacib 25 əlamət və 
göstərici müəyyən edilərək seçilmiş və "Perspektivliyin qiymətləndirilməsinin 
yeni modelinə" daxil edilmişdir.  Öz növbəsində, tədqiq edilib qiymətləndirilən 
və yaxşılaşdırılan əlamətlər əhəmiyyətinə görə bərabər deyil, buna görə də 
sortların kompleks qiymətləndirilməsi zamanı hər bir əlamət üçün 
“çəkilər”(düzəliş əmsalları) tətbiq etmək vacibdir. 25 ən vacib əlamət və göstərici 
daxil edilmiş model öyrənilən üzüm sortlarının təsərrüfat əhəmiyyətli göstəricilər 
kompleksinin kifayət qədər dolğun öyrənilməsinə imkan verir (cədvəl 8).  

Sortların perspektivliyinin konkret bölgədə qiymətləndirilməsinə daxil edilən 
bu əlamət və göstəricilər üzüm sortlarına qoyulan ümumi və xüsusi tələblərin ən 
vacib elementlərindəndir. Qeyd edilən üsula görə sortların perspektivliyi əlamət və 
göstəricilərin müvafiq kodlarını düzəliş əmsalına vurmaqla alınan rəqəmlər 25 
göstərici üzrə cəmlənir. Nəticədə alınan rəqəm əsasında sortların perspektivli olub-
olmaması barədə fikir söylənilir. 

Bu modeldən istifadə edərkən konkret bir aqroiqlim zonasında yetişdirilən 
üzüm sortlarının məxsus olduqları əlamət və göstəricilər  yuxarıdakı cədvəldə 
göstərilən deskriptorların əlamətləri üzrə müəyyən edilərək müvafiq 25 göstərici 
üzrə identifikasiya kodları təyin edilir. Bundan sonra hər bir göstərici və əlamətin 
identifikasiya işarəsi (kodu) müvafiq düzəliş əmsallarına vurularaq alınan rəqəmlər 
toplanır (25 göstərici üzrə). Alınan hasil həmin sortun becərildiyi şəraitdəki 
perspektivlik balını göstərir. Sortun perspektivli olub-olmaması isə bölgə üçün 
rayonlaşdırılmış hər hansı bir qiymətli üzüm sortları ilə müqayisə edilərək təyin 
edilir. 

Əgər müəyyən bir bölgədə tədqiq edilən sortların 25 göstərici üzrə ümumi balı 
nəzarət sortun ümumi qiymətindən 15 baldan çox aşağıdırsa (<15) sort 
perspektivsiz, əgər nəzarət sortun ümumi balına bərabər, yaxud fərq 15 bal 
həddindədirsə (±15) sort nəzarət sort səviyyəsində, yəni qənaətbəxş, 15 baldan 
yuxarı olarsa (>15) daha perspektivli hesab edilir. 
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Cədvəl 8 
Üzüm sortlarının perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün ən vacib 25 əlamət və göstəricilər* 

 

s/s 

OİV 
deskriptor-

larının 
kodları

Üzüm sortlarının 
fenotipik 
əlamətləri 

Əlamətlərin kodlaşdırılma ardıcıllığı 
Düzəliş 
əmsalı 

1 2 3 4 5 

1 301 

Tumurcuqların 
açılmağa 
başlaması 
 

1-çox erkən (uzun illərin orta göstəricisin-
dən 8 gün və daha tez);  
3-erkən (uzun illərin orta göstəricisindən 4-8 
gün tez); 
5-orta vaxtda (uzun illərin orta göstəricisin-
dən ±3 gün); 
7- gec (uzun illərin orta göstəricisindən 4-7 
gün gec); 
9-çox gec (uzun illərin orta göstəricisindən 8 
gün və daha artıq sonra). 

0,5 

2 629 

Tumurcuqların 
açılmasından gilə-
lərin tam yetişmə-
sinə qədər müddət 

1-çox gecyetişən (165 gündən artıq); 
3-gecyetişən (145-165 gün); 
5-orta dövrdə yetişən (125-145 gün); 
7-tezyetişən (115-125 gün); 
9-çox tezyetişən (105-115 gün)  

2,5 

3 305 

Zoğların yetişməyə
başlaması, iyul 
ayının 1-dən başla-
yaraq 

1- çox erkən; 
3- erkən; 
5- orta vaxtda;  
7- gec; 
9- çox gec. 

0,4 

4 604-1 
Zoğların yetişmə 
dərəcəsi 
 

1-çox pis (yetişmə dərəcəsi 35-50%),  
3-pis (51-65%),  
5-kafi (66-80%),  
7-yaxşı (81-95%),  
9-çox yaxşı (96-100%). 

0,2 

5 630 

Gözcüklərin inki-
şaf səviyyəsi (miq-
darı) 
 

1-çox aşağı; 
3-aşağı; 
5-orta miqdarda; 
7-yüksək;  
9- çox yüksək. 
 

1,5 

6 153 

Barlı zoğların 
miqdarı, yaxud 
zoğa düşən çiçək 
salxımlarının sayı 

1- 1 çiçək salxımına qədər; 
2- 1-2 çiçək salxımı; 
3- 2-3 çiçək salxımı; 
4- 3 çiçək salxımından çox. 

0,7 

7 502 
Bir salxımın 
kütləsi 
 

1- çox xırda (100 qramdan aşağı); 
3- xırda (100-300 q); 
5- orta (300-500 q); 
7- iri (500-700 q); 
9- çox iri (700-900 q və daha çox). 

1,0 
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1 2 3 4 5 

8 504 
Hektardan 
məhsuldarlıq 
 

1-çox aşağı (40 s/ha-ya qədər);  
3-aşağı (40-80 s/ha);  
5-orta (90-120 s/ha);  
7-yüksək (130-160 s/ha);  
9-çox yüksək (170 s/ha-dan yuxarı). 

2,5 

9 505 
Gilədəki şəkərlilik 
 

1-çox aşağı (14 q/100 sm3);  
3-aşağı (14-17 q/100 sm3); 
5-orta miqdarda (17-20 q/100 sm3); 
7-yüksək (20-23 q/100 sm3);  
9-çox yüksək (23 q/100 sm3-dan yuxarı). 

2,2 

10 204 Salxımın sıxlığı 

1- çox sıx; 
 3-sıx;  
5- çox seyrək; 
7- orta sıxlıqda; 
9- seyrək. 

0,7 

11 206 
Salxım saplağının 
uzunlğu 

1- çox qısa (3 sm-ə qədər); 
3- qısa (3-5 sm); 
5- orta qısa (5-7 sm); 
7- uzun (7-9 sm); 
9- çox uzun (9-11 sm və daha uzun). 

0,2 

12 220 
Gilənin böyüklüyü 
(uzunluğuna görə) 
 

1-çox xırda (8 mm-ə qədər);  
3-xırda (8-13 mm);  
5-orta ölçülü (13-18 mm); 
7-iri (18-23 mm); 
9- çox iri (23-28 mm və daha uzun). 

1,0 

13 222 

Salxımda gilələrin 
forma və 
ölçüsünün 
bərabərlik, eynilik 
dərəcəsi 

1- Forma və ölçülər qeyri-bərabərdir, uyğun 
deyil 
2- Forma və ölçülər bərabər və uyğundur. 
 
 

2,0 

14 223 
Giləni forması 
 

1-yastı, 2-sıxılmış (ön və arxadan, yaxud 
eninə oval), 3-yumru,4- qısa ellipisvari, 5-
yumurtavari, 6-kor sonlu yumurtavari, 
yaxud küpşəkilli, 7-tərsinə yumurtavari, 8-
silindrik, 9-uzunsov oval. 
 

1,0 

15 225 Gilənin rəngi 

1- yaşıl;  
3- qırmızı;  
5- qara; 
7- kəhraba rəngli; 
9-çəhrayı. 
 

1,8 

16 228 
Gilə qabığının 
qalınlığı  

1- çox nazik; 
3- nazik (100 μ-ə qədər); 
5- orta qalınlıqda (100-175 μ); 
7- qalın (175-250 μ); 
9- çox qalın (250 μ-dən yuxarı) 

0,4 
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1 2 3 4 5 

17 236 
Gilənin məxsusi 
ətiri 
 

1-yoxdur;  
2-“İzabella üzümünə” xas;  
3-“quş üzümü”, yaxud ot dadı verən; 
4-sortaxas, yaxud özünəməxsus;   
5-muskat ətirli. 

1,5 

18 237 
Gilənin dadının, 
ətirinin təsnifatı 
 

1-neytral; 2-zəif hiss olunan;  
3-zəif aqromatlı;  
4-aqromatik;  
5-bir qədər muskat ətirli;  
6-güclü muskat ətirli; 
7-digər dadlar. 

1,3 

19 238 
Gilə saplağının 
uzunluğu  
 

1-çox qısa (uzunluğu 4 mm-ə qədər);  
3-qısa (4-8 mm); 
5-orta uzunluqda (8-12 mm); 
7-uzun (12-16 mm); 
9- çox uzun (16 mm-dən uzun). 

0,2 

20 240 
Gilənin saplaqdan 
qopma qüvvəsi 
 

1- çox asan (gilənin saplaqdan qopma 
qüvvəsi 50-100 q);   
3- asan (100-200 q);  
5- orta dərəcədə (200-300 q);  
7- çətin (300-400 q);  
9- çox çətin (400-500 q və daha artıq). 

0,5 

21 242 
Toxumun ölçüsü 
(uzunluğuna görə) 
 

1- çox uzun, yaxud iri; 
3- uzun, yaxud iri;  
5- orta ölçülü;  
7- qısa, yaxud xırda;  
9- çox xırda. 

0,2 

22 351 
Tənəyin böyümə 
gücü 
 

1- çox zəif (50 sm-ə qədər); 
3- zəif (50-100 sm); 
5- orta (101-200 sm);  
7- yüksək  (201-300 sm); 
9- çox yüksək (300 sm-dən yuxarı). 

0,5 

23 452 

Mildiu xəstəliyinə 
davamlılıq 
dərəcəsi 
 

1- çox davamsız (5 bal); 
3- davamsız (4-4,5 bal);  
5- tolerant (3-3,5 bal); 
7- davamlı (2-2,5 bal); 
9- yüksəkdavamlı (1 bal). 

1,0 

24 455 

Oidium xəstəliyinə 
davamlılıq 
dərəcəsi 
 

1- çox davamsız (5 bal); 
3- davamsız (4-4,5 bal);  
5- tolerant (3-3,5 bal); 
7- davamlı (2-2,5 bal);  
9- yüksəkdavamlı (1 bal). 

1,0 

25 459 

Boz çürümə xəstə-
liyinə davamlılıq 
dərəcəsi 
 

1- çox davamsız (5 bal); 
3- davamsız (4-4,5 bal);  
5- tolerant (3-3,5 bal); 
7- davamlı (2-2,5 bal); 
9- yüksəkdavamlı (1 bal). 

0,8 
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