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Biz artıq  kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı uzun-
müddətli strategiya üzərində işləyirik. Tərəvəzçilik özündə 
bir çox önəmli amili birləşdirir. Bu, kənd təsərrüfatının 
sürətlə inkişafı, yüz minlərlə iş yerinin yaradılması, ixracat 
potensialımızın inkişafı deməkdir və dövlətin özəl sektora 
praktiki diqqətinin, dəstəyinin təzahürüdür. 

                                                                           İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 
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GİRİŞ 
 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət 
proqramlarında kənd təsərrüfatının daha da intensiv surətdə 
inkişaf etdirilməsi xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsi 
xalqın maddi vəziyyətinin ildən - ilə yaxşılaşmasına səbəb 
olmuş, son illər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
xeyli artmışdır.  

Tərəvəzçilik kənd təsərrüfatının ən gəlirli sahələrin-
dən biridir. Respublikada tərəvəz istehsalı əvvəlki illərə 
nisbətən xeyli dərəcədə artmışdır. Respublikanın tərəvəzçi-
ləri son 5 il ərzində 6,0 milyon ton, yəni nəzərdə tutulan-
dan çox məhsul istehsal etmişlər. Ölkənin sənaye mərkəz-
lərinə və xarici ölkələrə 1,6 milyon tondan çox faraş Azər-
baycan tərəvəzi göndərilmişdir ki, bu da nəzərdə tutulan-
dan xeyli artıqdır. Həmçinin cənab İ.H.Əliyev Nazirlər Ka-
binetinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olun-
muş iclasında qeyd etmişdir ki, ölkə iqtisadiyyatında qey-
ri-neft sektoru 1,0 faiz, kənd təsərrüfatı isə 4,3 faiz artıbdır.  

Respublikada bu ilin on ayında tərəvəzin orta illik 
istehsalı 3022,2 min tona çatmış və ya 2017-ci ilə nisbətən 
24,1 % çox olmuş, həmçinin tərəvəzin çeşidi genişlənmiş və 
keyfiyyəti yüksəlmişdir. 

Tərəvəz bitkiləri içərisində kimyəvi tərkibinə, qidalıl-
ığına və müalicəvi əhəmiyyətinə görə sarımsaq digərlə-
rindən çox fərqlənməsinə baxmayaraq, onun istehsalı 
ölkənin tələbatını ödəmir. 
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Sarımsağın becərilməsi üçün respublikanın əksər bölgə-
lərinin torpaq-iqlim şəraiti əlverişlidir. Buna baxmayaraq onun 
becərilməsi ilə o qədər də məşğul olunmur. 

Son illərdə Azərbaycan Höküməti tərəfindən qəbul 
edilmiş dövlət proqramlarına uyğun  həyata keçirilən  bir 
sıra tədbirlər nəticəsində respublikada  tərəvəz bitkilərinin 
becərilməsi, o cümlədən sarımsağın əkini xeyli genişlən-
dirilmiş və nəticədə onun istehsalı hazırda 44934 tona çat-
dırılmışdır ki, bu da keçən illə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur. 

 Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda respublika-
mızın torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşmış yüksək məhsul-
dar, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı Cəlilabad və 
Qusarçay sarımsaq sortları yaradılmışdır. Cəlilabad sortu 
Azərbaycanla bərabər digər qonşu respublikalarda da 
rayonlaşdırılmışdır. Hazırda torpaq mülkiyyətçilərinin 
(fermerlərin) əkin materialına olan tələbatının tam ödənil-
məsi üçün Cəlilabad sarımsaq sortu özəl toxumçuluqla 
məşğul olan təsərrüfatlarda və Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunda kütləvi çoxaldılır. Keçən ildən etibarən fermer 
təsərrüfatları yerli Cəlilabad, Qusarçay, İsmayıllı 7 və ölkə-
mizdə çox yayılmış qiymətli sortlardan Soci 56, Krasnodar 
17 H, Dunqan, Maykop 1, Maykop 2, Penza, Şirokolistniy 
220 və s. sarımsaq sortlarının  toxumlarından da istifadə 
edərək əkin aparmışlar.  
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I FƏSİL  
 

YAYILMASI  VƏ TƏSNİFATI  
 

1.1. Yayılması. Sarımsaq yeni eradan 3-4 min il əvvəl 
Çində, Misirdə, Yunanıstanda və İtaliyada məlum idi. 
Misirlilər sarımsağı və soğanı müqəddəs bir bitki hesab 
edərək, ona and içirdilər. 

Sarımsaq Misirdən Yunanıstana keçmiş və onun 
becərilməsinə bu ölkələrdə xüsusi diqqət verilmişdir. 
Yunanıstanda isə sarımsaq V əsrdən məlumdur. 

Qədimdən yunanlar sarımsağa həssaslıq oyadan 
dərman bitkisi kimi baxmışlar. Çox maraqlıdır ki, Çin 
əhalisinin qida rasionunda bu bitki əsas yerlərdən birini 
tutur. Eramızdan əvvəl V əsrə aid olan daş lövhə üzərində 
tapılmış yazılarda göstərilir ki, sklerozun qarşısını Çin 
müalicə üsulunda almaq üçün 300 q sarımsaq dişi hə-
vəngdəstədə diqqətlə əzilir, ona 200 q 96%-li spirt (rekti-
fikat) qatılıb 10 gün qaranlıqda saxlanılır, sonra qalın par-
çadan süzülərək, 3 gün süzüntünü qaranlıqda saxladıqdan 
sonra üstdə olan şəffaf mayedən hər gün 3 dəfə 50 q bişmiş 
südə qarışdırıb içilir, 10-cu gündən sonra gündə 3 dəfə hər 
dəfə 20 damla qəbul edilir. Bu müalicənin maye qurtarana 
qədər davam etdirilməsi tövsiyə olunur.  

Sarımsaq mənşəyinə görə dağ bitkisidir. O, əvvəllər 
yabanı halda dağlarda bitmiş, sonralar isə xalq tərəfindən 
mədəniləşdirilməklə yeni formalar yaradılmışdır. Sarımsa-
ğın yabanı formalarına Hindistanın şimal hissəsində, Əf-
qanıstanda, Aralıq dənizi ölkələrində, Qafqazda, Orta Asi-
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yada və Rusiyada rast gəlmək olar. Onun müxtəlif coğrafi 
mənşəyə mənsub olan çoxlu forma və sortları mövcuddur. 
Hazırda elə bir ölkə tapılmaz ki, orada bu qiymətli bitkini 
tanımasınlar.  

Azərbaycanda sarımsağın yayılma və becərilmə tarixi 
bizə məlum olmasa da, onun soğanla birlikdə qədimdən 
bəri becərildiyi güman edilir. Lakin Azərbaycan ərazisində 
tərəvəz-bostan bitkilərinin yabanı halda geniş yayılması və 
yerli əhali tərəfindən çox istifadə edilməsi, bu bitkilərin 
qədimdən dərman kimi istifadəsi, bu ərazidə aparılmış ar-
xeoloji qazıntılara əsaslanaraq, burada qədimdən tərəvəz-
bostan bitkilərinin becərilməsi ilə məşğul olunduğunu söy-
ləməyə əsas verir.  

Hələ bizim eradan çox əvvəllər burada tərəvəzçilik və 
bostançılıqla məşğul olaraq, sarımsaq, noxud, kök, qarpız, 
qabaq və s. bitkiləri mədəni halda becərilmiş, əhalinin əsas 
məşğuliyyətlərindən və qida mənbələrindən biri olmuşdur. 
Bu növlərin bir çoxu mədəni hala keçmiş, sonradan 
dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılmışdır. 

Azərbaycanda sarımsağın bir çox yabanı formaları 
yayılmış, onun yarpaq və soğanaqlarını yerli əhali dağ və 
dağətəyi yerlərdən toplayaraq, milli xörəklərdə istifadə 
etmişlər. 

Beləliklə, insanlar əvvəllər sarımsağın yabanı forma-
larından istifadə etmiş, sonra isə onları mədəniləşdirməklə 
sarımsaq formaları yaratmışlar. Hazırda sarımsağın 
populyasiya şəklində yayılmış çoxlu sort nümunələri var-
dır. Yeni sortların aşkar edilməsi və yaradılması üçün ge-
niş elmi-tədqiqat işləri aparılır.  
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1636-1638-ci illərdə iki dəfə Qafqaza səyahət edən al-
man alimi Adam Oleari Ərdəbildə xiyar və duza qoyul-
muş sarımsaq olduğunu göstərmişdir. Bu isə onu sübut 
edir ki, o vaxtlar İranda və Azərbaycanda nəinki tərəvəz 
becərirlərmiş, hətta onun sadə emalı ilə də məşğul olurlar-
mış.  

Təbabətin atası adlandırılan qədim yunan həkimi 
Hippokratın məşhur “Qədim təbabət”  kitablar məcmunun 
meydana çıxmasına qədər (yeni eradan əvvəl 460-372-ci 
illər) Azərbaycanda özünəməxsus müalicə üsulları, o cüm-
lədən dietik müalicə olmuş, bir çox dərman maddələri ilə 
yanaşı, əncir, üzüm, nar, zoğal, yemlik, noxud, sarımsaq 
və s. bitkilərdən müalicə vasitələri kimi istifadə edilmişdir. 
Sonralar Hippokrat onların müalicə xassələrinin təsviri ilə 
tanış olaraq yeni eradan əvvəl IV əsrdə Azərbaycanda olan 
raxit xəstəliyinin müalicə üsulunu (yumurta qabığı əzməsi, 
bal, sarımsaq, noxud həlimi qarışığı və tut meyvələri ilə) 
təxminən bir əsr sonra təsvir etmişdir. 

Dahi Azərbaycan şairi Nizaminin əsərlərində müalicə 
vasitələri arasında sarımsaq, reyhan, noxud, qabaq və s. 
bitkilərin adı göstərilir.  

XVIII əsrdə yaşamış məşhur Azərbaycan həkimi və 
dərmanşünası Məhəmməd Yusif Şirvani “Tibbnamə” kita-
bında  (1712) şalğam, razyana, turp, sarımsaq, tərxun, yar-
pız, çuğundur və s. mədəni və yabanı halda olan tərəvəz bit-
kilərinin dərman kimi istifadə edilməsini təsvir etmişdir.  

Sarımsağın yüksək müalicəvi xüsusiyyətləri onun 
zəngin kimyəvi tərkibi ilə, yəni tərkibində olan karbohid-
ratlar, zülallar, aksorbin turşusu ilə əlaqədardır. Onun tər-
kibində həmçinin çoxlu miqdarda B1, B2, D, PP, amin tur-
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şuları vardır. Külündə isə 17 kimyəvi element, o cümlədən 
fosfor, kalsium, mis, yod, kükürd, titan və başqa element-
lərin duzları aşkar olunmuşdur (B.A.Лудилов, M.И.Ивано-
ва, 2010). Xüsusilə insan sağlamlığı üçün vacib olan yodun 
çox olması, yəni 1 kq sarımsaqda 0,94 mq yodun olması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sarımsağın kəskin dadı və 
özünəməxsus iyi tərkibində olan  bakterisid xüsusiyyətlə-
rinə malik olan efir yağı allisinlə müəyyən olunur ki, bu 
cəhətdən sarımsağın dəyəri müstəsna dərəcədə yüksəkdir.  
Qida məhsullarına xüsusi dad, iy, kəskinlik vermək, 
yoluxmanın qarşısını almaq və bəzi ərzaqların saxlan-
masını təmin etməkdən ötrü sarımsaqdan geniş istifadə 
olunur.  

1.2. Təsnifatı. Mədəni sarımsaq-Allium sativum          
Alliaclae fəsiləsinə aid olub, cinsi adi Alliumdur. 

Müxtəlif formaların uzun müddət öyrənilməsi nəticə-
sində morfoloji xüsusiyyətlərinə görə sarımsağı A.B.Кузне-
цов (1959) çiçək zoğlu və çiçək zoğsuz iki yarımnövə ayır-
mışdır. 

Çiçək zoğlu yarım növdən olan formalar çiçək zoğu 
verməsi və çiçəkləməsinə görə 3 qrupa ayrılır: çox çiçəklə-
yənlər; az çiçəkləyənlər; zəif çiçək zoğlular. 

Çiçək zoğsuz yarımnöv olan formalar soğanaqdakı 
dişlərə görə 3 qrupa ayrılır: nazik dişlilər, enli dişlilər və  
mürəkkəb dişlilər. 

Sarımsağın çiçək zoğlu yarımnövü Rusiyada, Ukray-
nada, Orta Asiyanın dağlıq rayonlarında. Şimali Qafqaz-
da, Zaqafqaziyada, çiçək zoğsuz adi yarımnövü isə Ru-
siyada, Ukraynada , Qərbi Avropada və ABŞ- da geniş ya-
yılmışdır.  
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Ekoloji - сoğrafi cəhətdən sarımsağı V.A.Kommissa-
rov Aralıq dənizi Orta Asiya  və Monqol-Çin qruplarına 
bölür. Bunların hər biri də özlüyündə payızlıq, yazlıq qru-
pa bölünür. 

Aralıq dənizi qrupundan olan sortlar Qafqazda, 
Krımda, Kubanda, Moldavoda, Ukraynada, Orta Asiya 
qrupundan olan sortlar Rusiyanın şimal və orta qurşağın-
da, Belorusda, Pribaltikada, Ukraynanın şimalında, Mon-
qol-Çin qrupundan olan sortlar isə Monqolustanda və 
Çində yayılmışdır.  
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II FƏSİL  
 

 TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ 
 

2.1. Biokimyəvi tərkibi və kaloriliyi. Sarımsaq nəinki 
ərzaq məhsulu və qidaya əlavə olunan ədviyalar kimi, həm 
də təbii dərman şəklində qiymətlidir. Az adam bilir ki, 
sarımsaq həmçinin orqanizmə ziyanda gətirə bilər.  

Orqanizm üçün sarımsağın əhəmiyyəti onun zəngin  
biokimyəvi tərkibi ilə izah olunur. 100 q məhsulun enerji 
dəyəri 149 kkal-a bərabərdir. Onun tərkibinə zülallar 6,4%, 
yağlar 0,5%, karbohidratlar 29,8%, turşular 0,2%, qida 
lifləri 1,5 %, kül 1,5%, su 60% təşkil edir. Sarımsağın tərki-
binə daxil olan mineral maddələrdən natriumu, kaliumu, 
kalsiumu, manqanı, dəmiri, maqneziumu, yodu, sinki və  
başqalarını göstərmək olar. Onun tərkibində həmçinin çox-
lu B, B1, B2, PP, C, D vitaminləri, efir yağları vardır.  

Sarımsağın tərkibində olan efir yağı baş soğandakına 
nisbətən 10 dəfə çoxdur. Efir yağının miqdarı 0,275-0,375 
mq/% olduqda onu qidalanmada ərzaqlıq tərəvəz, lakin 
0,5 mq % və daha artıq olduqda isə təbabətdə fitonsid və 
müxtəlif növ dərman kimi istifadə edirlər.  

 
2.2. Müalicəvi və mühafizəedici xüsusiyyətləri. Tərki-

bində olan 100-dən  artıq kükürd birləşmələri maraqlı xas-
sələrə malikdir. Sulfid birləşmələrinə malik olan sarımsaq 
şirəsi stafilokokklarla, tifin, dizenteriyanın, patogen göbə-
ləklərin törədiciləri və maya göbələkləri  ilə mübarizə 
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aparır. Sulfidlər zəhərlərin molekullarını “yapışdırır”, 
zərərsizləşdirir və kənar edir.  

Bu bitkinin tərkibində insan orqanizmi üçün xeyirli 
olan adenozun, allisin, diallil-trisulfid birləşmələri vardır. 
Siçanlar üzərində aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, 
diallil-trisulfid ürək damarlarının dağılmasına mane olur 
və infarktın qarşısını alır. Adenozin trombositlərin əmələ 
gəlməsini və qanın laxtalanmasını nizamlayır. Allisin 
tərəvəzə kəskin dad və xüsusi iy verməklə, ürək-damar 
sisteminə müsbət təsir edir, arteriya təzyiqini aşağı salır, 
qanın lipid tərkibini normaya salır, xolesterinin miqdarını 
aşağı salmağa kömək edir, trombların əmələ gəlməsinin 
qarşısını alır, qlükozanın mənimsənilməsini yüngülləş-
dirir, immuniteti möhkəmləndirir, mədə-bagırsaq sistemi-
nin işini normallaşdırır, xərçəngə qarşı təsir göstərir və tə-
bii antibiotikdir. 

Sarımsağın xeyri və fəsadları onun tərkibində olan 
biokimyəvi maddələrlə izah olunur. Onun tərkibində zə-
hərli maddələr olması ilə əlaqədar istifadə zamanı ehtiyatlı 
olmaq lazımdır. Beləliklə, sarımsağın faydalı cəhətlərini 
nəzərdən keçirək: 

1. Sarımsaq sinir sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir 
göstərir. Onun tərkibində olan B1 vitamini sinir sisteminin 
normal işini təmin edir. Hüceyrələrdə gedən enerji müba-
diləsini təmin edərək, qlükozanın emalında iştirak edir. 
İstiyə və işığa düşəndə tiamin parçalanır. Buna görə də 
sarımsağı təzə halda istifadə etmək lazımdır.  

2. Sarımsaqdan istifadə etməklə tənəffüs orqanlarının 
kəskin infeksiyalardan profilaktikası təmin edilir. Bu 
xüsusiyyəti ona tərkibində olan fitonsidlərin virusları və 
xəstəlik törədən bakteriyaları məhv etməsi təmin edir. 



             � Sarımsaq  � 

 

13

3. Antiseptik xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif  bağırsaq 
infeksiyalarının qarşısını alır. Əgər istifadə etdiyiniz ərza-
ğın və suyun keyfiyyətindən şübhələnirsinizsə, üstündən 1 
diş sarımsaq yeyin. 

4. Bu məhsul həmçinin qığırdaq və oynaqların işini 
nizamlayır. Onu arterit və hepatoz xəstələrinə tövsiyə edirlər.  

5. Kulinariyada sarımsağı ödün ifrazını və qidanın 
həzm olunmasını yaxşılaşdırdığı üçün yağlı xörəklərə əla-
və etmək tövsiyə olunur. 

6. Tərkibində külli miqdarda kimyəvi maddələr və 
vitaminlər  olduğuna görə orqanizmin bahar vaxtı ona 
tələbatı böyükdür.  

7. Sarımsaq damarları genişləndirib, təzyiqi aşağı 
saldığı üçün hipertoniklərə faydalıdır. 

 
 

2.3. Təbabətdə istifadə edilməsi. Sarımsaq ən çox kol-
basa istehsalında, tərəvəzlərin duza qoyulmasında, ma-
rinadlaşdırmada və müxtəlif xörəklərin hazırlanmasında 
istifadə edilir. Dişləri və göy yarpaqları kulinariyada istifa-
də olunur. Qurudulmuş toz halında ədviyyə kimi də işlə-
dilir. 

Sarımsağın tərkibində mikrobları öldürən maddə 
olduğundan törədicilər, yoluxucu xəstəliklər, vərəm və s. 
ona tab gətirə bilmir.  

İnsan ilin bütün fəsillərində özünü sarımsaq yeməyə 
öyrətməlidir. Çünki sarımsaq mədə - bağırsaq poz-
ğunluğunda və soyuqdəymədə ən yaxşı dərmandır. Tədqi-
qat nəticəsində rus alimi Tokin müəyyən etmişdir ki, 
sarımsaq şirəsi dizenteriya, vəba və qrip xəstəliklərinin 
mikroblarını öldürür.  
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Tərkibində fitonsidlərin, efir yağlarının və bəzi vita-
minlərin kifayət qədər olması onun təbabətdə geniş istifadə 
edilməsinə imkan yaradır.  

Sarımsağın sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyəti vardır. 
O, damarlarda qanın hərəkətini sürətləndirir, skleroz, 
qanqrena kimi qorxulu xəstəliklərin qarşısını alır, mədə 
şirəsini artırır, qidanın həzm olunmasına yaxşı təsir edir.  

Təsadüfi deyil ki, sinqa xəstəliyini sarımsaq ilə müa-
licə edirlər. Hələ çox qədimdən misirlilər, yunanlar, XVI 
əsrdə isə ingilislər sarımsaqdan milli xörəklərdə, çinlilər və 
ərəblər isə göz xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 
etmişlər.  

Fransada XVIII əsrin əvvəlində vəba xəstəliyinə qarşı sa-
rımsaqdan əvəzedilməz şirə hazırlayıb bədənə sürtürdülər.  

Sarımsaqdan hazırlanmış emulsiya indi də baytar-
lıqda geniş istifadə edilir. Sarımsaqdan dərman bitkisi 
kimi qədim zamanlarda dəri xəstəliklərində istifadə olu-
nurdu. Məsələn, İbn-Sina bütün xəstəliklərin müalicəsində 
sarımsaqdan istifadə etməyi məsləhət görmüşdür. Yapon 
alimləri sarımsaq bitkisindən xərçəng xəstəliklərinə qarşı 
dərman əldə etmişlər.  

Sarımsağa iy verən tərkibindəki efir yağıdır. Efir yağ-
larının miqdarı sarımsağın sort xüsusiyyətlərindən, tor-
paq-iqlim və becərilmə şəraitindən asılı olaraq dəyişilə 
bilər.  

Bir çox adamlar sarımsağı onun iyinə görə yemirlər. 
Lakin sarımsaq iyini asanlıqla aradan qaldırmaq üçün onu 
yedikdən sonra dərhal bir az cəfəri yemək məsləhətdir.  

Polşanın “Qerbonal” Müalicə Bitkiləri İnstitutunda 
çalışan alimlər illərdən bəri sarımsağın xüsusiyyətlərini 
öyrənməklə müəyyən etmişlər ki, sarımsaq bir çox 
antibiotikilərin məhv edə bilmədiyi bakteriyaları məhv 
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edir. Bundan başqa aydın olmuşdur ki, sarımsağı havasız 
şəraitdə qurutduqda o müalicəvi xassələrini daha yaxşı 
saxlayır.  

Hazırda Polşanın Poznan şəhərində sarımsaqdan həb 
düzəldilən fabrik işləyir. Belə həblərə iyi yox etmək üçün 
xlorofil qatılır, üstü isə mədədə tez əriyən maddə ilə 
örtülür.  

Avropada və Kubada sarımsaq yağı ilə sarılıq xəstə-
liyini müalicə edirlər. Sarımsaqdan ən çox hipertoniya və 
aterosklerozun müalicəsində və bundan əlavə baş gicəllən-
məsində, baş ağrısında, yuxusuzluqda, zehni əməyin 
zəifləməsində, saçın tökülməsində istifadə edirlər.  

Qədimlərdən bəri isitməyə qarşı sarımsaqla müalicə 
etmişlər. Hətta arandan yaylağa köçəndə özləri ilə sarım-
saq götürüb ilk günləri onu çox yemişlər ki, havaya uy-
ğunlaşana qədər bədənin temperaturunu nizamlayıb titrə-
mənin qarşısını alsınlar. 

Qədim zamanlardan xalq təbabətində sarımsaq cöv-
həri dərman kimi tanınmışdır. Onu podaqra, böyrək xəstə-
liyi zamanı, yaxud sidik kisəsində daş olarkən içmək məs-
ləhət görülür.  

P.Zamanova və F.Rüstəmova (1978) və C.Ə.Rzayevin 
(2009) məlumatlarına görə infakt, stenokardiya, skleroz, 
iflic xəstəliklərin müalicəsində, görmə qabiliyyətinin 
artırılmasında sarımsaqdan istifadə olunur.  

Sarımsağın 1500  xəstəliyə  dərman olması haqqında 
məlumat vardır, xüsusilə də vərəm, sətəlcəm, qrip və s. 
xəstəliklərə qarşı istifadə olunur.  
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III FƏSİL  
 

 BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Sarımsaq vegetativ yolla çoxalan birillik bitkidir. 
Onun əkin materalı, çoxalma vasitəsi dişlərdir. Sarımsağın 
dişləri kök və gövdədən ibarətdir. Dişdə kök əvvəlcə cüt 
olur, 10-12 gündən sonra isə şaxələnib, birinci və ikinci 
kökcükləri əmələ gətirir.  Köklər  saçaq   şəklində  olur.  
Onların  böyüklüyü əkin materialının iriliyindən və 
torpaq-iqlim şəraitindən asılıdır. İri soğanaqda 200-250-ə 
yaxın kökcüklər əmələ gəlir. Həmin kökcüklər torpağın 60-
70 sm dərinliyində və 40-50 sm eninə qədər yayılır. Lakin 
onun əsas kütləsi torpağın 25-30 sm şum qatında toplanır. 
Gövdə dişin və ya soğanağın oturacağından başlayır. 
Dişdə oturacağın diametri 
kiçik - 0,2-0,5 sm, yaşlı bit-
kidə isə sortdan asılı olaraq 
2-3 sm olduqda soğanaq 
yumru formada olur. Göv-
də inkişaf etdikcə onun 
üzərində ardıcıl olaraq, 
növbə ilə yarpaqlar əmələ 
gəlir (şəkil 1.). 

Sarımsağın oturaca-
ğından kiçik kökcüklər 
əmələ gələrək şaxələnirlər. 
Bunun nəticəsində dəstə 
halında zoğlar əmələ gəl-

Şəkil 1. Sarımsaq dişinin quruluş 

sxemi 1 -  quru qabıq; 2- şirəli 

hissə; 3- yarpağın rüşeymi; 4- 

böyümə konusu; 5 – gövdə (dib); 6 

– kökcüklər. 
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məyə başlayır. Əgər oturacaq şaxələnmirsə, onda bir dişli 
soğanaq, gövdə az şaxələnirsə yarpaq altında 2-3 dişli so-
ğanaq, orta şaxələnirsə, yarpaq altında 3-5 diş əmələ gəlir. 

Soğanaqlar yetişmə müddətinə görə fərqlənirlər. Belə 
ki, tezyetişən sortlarda 28,3-52,7 q, ortayetişənlərdə 41,5-
62,8 q, gecyetişənlərdə isə 43,5-74,0 q olur.  

Soğanaq dişlərdən, ibarət olmaqla hər bir diş  quru 
qabıqla örtülür və  növbə ilə soğanağın oturacağında 
birləşirlər. Dişlər yumru, silindrik, nazik, uzun, qısa və iri 
olurlar. İri soğanaqlarda dişlər böyük, kiçik soğanaqlarda 
isə xırda olur. Tezyetişən formalarda  bir dişin kütləsi 2,8-
7,6 q, ortayetişənlərdə 3,7-5,2 q, gecyetişənlərdə isə 3,8-7,9 
q təşkil edir.  

Çiçək zoğlu sarımsaq sortlarında birinci diş birinci 
yarpaqdan, sonra isə ardıcıl olaraq qalan yarpaqlar  əmələ 
gəlirlər. Ona görə də kənar dişlər iri, yetişmiş, orta dişlər 
isə xırda və tam yetişməmiş olurlar.  

Dişlərin quruluşu və yetişməsi yarpağın əmələ 
gəlməsindən asılıdır. Bu dişlər ehtiyat qida maddələri və 
xarici amillərlə əlaqədardır. Yarpaq qoltuğunda dişlərin 
qoyuluşu 2-3 və bəzən isə 6 həftə davam edir.  

Çiçək zoğlu formalarda yarpaq qoltuğundan dişlər 
axırıncı yarpaqdan sonra qoyulur və zoğu əhatə edir. 
Ümumiyyətlə sortdan asılı olaraq yarpaq qoltuğunda eyni 
bərabərdə 1-2 diş, soğanaqda isə 5-15 diş əmələ gəlir. 

Sarımsaq yuvalı bitkidir. Ona görə bir soğanaqdan 2-
3, bəzən isə daha çox bitki əmələ gəlir. Bu yuvalılıq sortun 
əsas bioloji nişanəsidir. O, sarımsaqda çoxalma əmsalını və 
məhsuldarlığı müəyyən edir. Yuvalılıq çiçək zoğlu və çiçək 
zoğsuz sortların hər ikisinə aiddir.  
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Çiçək zoğlu formalarda oturacağın mərkəzində çiçək 
zoğu yerləşir. Zoğ içi dolu qalın divarlı olub çiçək topasına 
doğru nazilir. Sortdan asılı olaraq zoğlar uca boylu – 100-
120 sm, ortaboylu  – 55-95 sm və qısaboylu   – 20-25 sm 
olurlar.  

Sarımsaqda əvvəlcə çiçək topası əmələ gəlir, sonra o 
yetişərək partlayır. Onun çiçəkləri isə ağ və bənövşəyi 
rəngdə olur. O, çiçəklədikdən sonra toxum vermir, 
əvəzində isə hava soğanaqları əmələ gəlir və bunun 
seleksiyada əhəmiyyəti böyükdür.  

Topada onların miqdarı, böyüklüyü, forması və rəngi 
sortdan asılıdır., hündür zoğlu sortlarda hava soğanaqları 
kiçik (100 ədədin kütləsi 1 qram), qısaboylu sortlarda isə 
iri  –  (4-5 ədədin kütləsi 1 qram) olur.  

Əkin, sıx, seçilməmiş hava soğanaqları ilə aparıldıqda 
birdişli kiçik soğanaqlar alınır. Bu cür soğanaqları II il 
əkdikdə yenə də birdişli soğanaqlar alınır. Əkin iri dişli 
hava soğanaqları ilə aparıldıqda birinci il dişləri ayrılan 
soğanaqlar alınır. Lakin sortun soğanaqları tipik formadan 
kiçik olur. Belə soğanaqlar ərzaq üçün yox, çoxaltmaq 
üçün yararlıdır. Ərzaqlıq soğanaqlar hava soğanaqların-
dan ən azı iki ildən sonra alınır. Qısaboylu sarımsaq sortla-
rının yarpaq qoltuğundan 3-5 ədəd hava soğanağı əmələ 
gəlir. Bu soğanaqlar çiçək topasında əmələ gələn hava 
soğanaqlarından 2-3 dəfə böyük olurlar.  

Aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmiş-
dir ki, sarımsağın yabanı formaları da toxum verir. Bu to-
xumlar qara üçtinli, az qabıqlı və yüngül olur. Onlar dağ 
və dağətəyi yerlərdə əmələ gəlir. Lakin bir sıra alimlər bu-
nun mümkün olmadığını qeyd etdikləri halda, bəziləri 
göstərirlər ki, sarımsağın yabanı formalarından toxum al-
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maq mümkündür. Belə ki, Dağıstanda 500-700 m 
(И.П.Павлов -1943), Alma-Atada Dunqan sortunun 825 m 
(П.П.Еренбург -1948). Altay və Qafqaz dağlarının 300 m 
(В.М.Марков -1966) dəniz səviyyəsindən hündürlüyündə 
sarımsağın çiçəkləyib, toxum verdiyini göstərmişlər. Sa-
rımsağın yabanı formaları respublikamızın dağlıq rayon-
larında da müşahidə edilmişdir.  
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IV FƏSİL  

 
XARİCİ MÜHİT AMİLLƏRİNƏ 

 TƏLƏBATI 
 

Bitkilərin normal inkişaf edib, böyüməsi üçün xarici 
şərait kompleksi əsas rol oynayır. Bunlar bitkiyə birlikdə 
təsir etməklə bərabər bir-birini tamamlayır. Sarımsaq so-
ğana nisbətən rütubətə daha tələbkardır. Rütubət azaldıq-
da bitkilər zəif inkişaf edir, məhsul azalır və onun keyfiy-
yəti aşağı düşür. Payızlıq sortlar yazlıq sortlara nisbətən 
rütubətə daha çox tələbkardırlar.  

Sarımsaq becərildiyi yerin torpaq- iqlim şəraitinə 
uyğun olaraq  havanın nəmliyinə müxtəlif tələbat göstərir. 
Əkilən dişlər cücərdikdə, kök sistemi inkişaf edir, zoğlar 
əmələ gəldikcə, dişlər, soğanaqlar formalaşır, sarımsaq tor-
pağın və havanın yüksək nəmliyinə daha çox tələbkarlıq 
göstərir. Bitkilərin inkişafı dövründə torpaqda nəmlik 
çatışmadıqda onlar quruyur və soğanaqlar əmələ gəlmir. 
Soğanaqların inkişafı dövründə torpaq və hava quraq 
olduqda onların yetişməsi sürətlənir və   az məhsul əldə 
olunur.  

Bitkilərin normal inkişafı üçün xarici amillərdən ən 
başlıcası temperaturdur. Temperaturun aşağı düşməsi və 
ya artması bitkilərin böyüməsinə, biomorfoloji və 
təsərrüfat xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərir.  

Sarımsağın dişləri istilik  2-30 C olduqda cücərməyə 
başlayır. Dişlər cücərdikdən sonra onların yaxşı böyümə 
və inkişafı üçün 2-50 C temperatur kifayətdir. Payız əkinin-
də sarımsaq yaxşı kök və normal boy atır, sürətlə inkişaf 
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edir. 15-200 C dərəcədə dişlər formalaşır, 20-250 C tem-
peraturda soğanaqlar yetişir. Bəzi sortların kök və yarpaq-
ları 250 C şaxtaya tab gətirir. Payızdan yaxşı kök atmayan 
bitkilər mənfi 10-150 C-də məhv olurlar. 

Sarımsaq işığa tələbkar bitkidir. Onun əkinləri təbii 
işıq düşən sahələrdə aparılmalıdır. Tədqiqat nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, sarımsağı kölgəli yerdə əkdikdə 
bitkilər pis inkişaf edir və məhsuldarlığı aşağı olur. 

Sarımsaq istiyə tələbkar bitki deyildir. Yüksək tem-
peraturda onun inkişafı zəifləyir, məhsuldarlığı isə azalır. 
Əkin materialını mənfi 1-30 C saxlayıb payızda və yazda 
mümkün qədər tez əkin apardıqda, müxtəlif şəraitdə 
becərilmiş sarımsaq bitkisi normal inkişaf edir, yüksək və 
keyfiyyətli məhsul alınır. 

Sarımsaq şaxtaya davamlı tərəvəz bitkisidir. Payız 
əkinində sarımsaq sərt qışı keçirdiyi halda, soğan isə məhv 
olur. 

C.Ə.Rzayev (2009) qeyd etmişdi ki, dişi və hava 
soğanaqlarını əkdikdə, donmuş torpaqda qışlayır. Onların 
cücərtiləri ziyan dəymədən 3-4 dərəcə şaxtaya dözür. 
Sarımsağın payızlıq sortlarının normal böyümə və inkişafı 
üçün aşağı temperaturun olması şərtdir.  

Abşeron şəraitində aparılmış elmi tədqiqat işləri 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bitkilər mənfi 1-4 
dərəcədə 1,7% , mənfi 10-12 dərəcədə isə 26,7 % məhv 
olurlar. Bu əsasən payızda yaxşı kök atmayan və inkişafı 
zəif olan sortlarda müəyyən olunmuşdur.  Yanvar-fevral 
aylarında güclü küləklər düşən qar örtüyünü sovurur. 
Bitkilərin üstü, kökboğazı açıq qaldığına görə şaxta 
sarımsağın inkişafına zərər vurur. Qarın bitki üzərində 
qalması isə sarımsağın şaxtaya davamlılığını artırır.  
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V  FƏSİL  

 
 RESPUBLİKADA YAYILAN SARIMSAQ 

 SORTNÜMUNƏLƏRİNİN  QISA SƏCİYYƏSİ 
 

Respublikanın torpaq-iqlim şəraiti sarımsağın becəril-
məsi üçün olduqca əlverişlidir. Lakin şəraitə uyğunlaşmış 
məhsuldar sortların olmaması nəticəsində sarımsaq məh-
suluna olan tələbat ödənilmirdi. Aparılan tədqiqatlar nə-
ticəsində payız əkini üçün 10, yaz əkini üçün isə 6 perspek-
tivli sortlar seçilmişdir. Bunlardan Cəlilabad sortu 1976-cı 
ildən sınaqdan keçirilmiş və rayonlaşdırılmışdır. Hazırda 
sort respublikamızda, Rusiyada, Gürcüstanda, Özbəkis-
tanda, Tacikistanda, Türkmənistanda, Şimali Osetiyada və 
digər ölkələrdə  rayonlaşdırılmışdır. Hazırda  isə Respub-
likamızda 3 sarımsaq sortu (Cəlilabad, Qusarçay və Elçin)  
rayonlaşmış, xeyli sortnümunəsi isə müxtəlif  torpaq-iqlim 
şəraitlərinə uyğunlaşıb, yerli sort kimi becərilir. Onları təq-
dim edirik. 

 
 

5.1. Yerli İsmayıllı sarımsağı 
 
Bu sort hazırda İsmayıllı, Cəlilabad, Ağsu, Goranboy, 

Şəmkir, Xaçmaz, Şamaxı, Göyçay, Şəki, Şabran və digər ra-
yonlarda becərilir (şəkil 2). Ortayetişən sortdur. Dişlərdən 
kütləvi çıxış 31-33 gün davam edir. Soğanaqlar 232-235 gü-
nə yetişir. 46-50 günə 2-3, 51-79 günə isə 4-5 həqiqi yarpaq 
əmələ gəlir.  
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Şəkil 3. 

Şəkil 2.

 

Bitkilər 21-25 sm) qısa-
boylu olub,  yarpaqların eni 
1,7-1,9 sm, uzunluğu isə 35-
40 sm-ə çatır. Soğanağın for-
ması uzunsov-oval, rəngi 
boz-ağımtıl və qabığı orta 
miqdardadır. Məhsuldar 
sortdur, hektardan 167,5-
192,5 sentner məhsul verir. 
Soğanağı iri (47,6-50,0 qr), bir dişin kütləsi 3,9-4,9 qramdır.                   

    
5.2. Qusarçay sarımsaq sortu 

 
Sort tezyetişəndir, pa-

yızlıq sortdur, zəif çiçək zoğ-
ludur. Dişlərin əkinindən 13-
21 gün sonra kütləvi çıxış alı-
nır (şəkil 3). Vegetasiya müd-
dəti (kütləvi çıxışdan texniki 
yetişkənliyə kimi) 216-255 
gündür.  

Sort Xaçmaz rayonunda 
becərilən yerli sarımsaq 

sortnümunəsindən fərdi seçmə üsulu ilə yaradılmışdır. 
Soğanağın forması yumru, rəngi tünd bənövşəyi, bir 

soğanağın kütləsi 66,6 q-dır. Bitkidə yarpaqların sayı 9-12 
ədəd, rəngi yaşıl, uzunluğu 42-46 sm, eni isə 2,1-2,6 sm-dir. 
Hava soğanaqları iri, rəngi zəif yaşıldır. Məhsuldarlığı hər 
hektardan 140,0-220,0 sentnerə çatır. Dişlərin sayı 8 ədəd, 
orta kütləsi isə 6,3 q-dır.  

Sort xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlıdır. 
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Şəkil 4. 

Şəkil 5. 

5.3. Yerli Abşeron sarımsağı 
 

Sort Abşeronun fərdi təsər-
rüfatlarında becərilir. Tezyetişən 
sortdur (şəkil 4). 34-37 gündən 
sonra kütləvi çıxış verir. 42-44 
günə 2-3, 65-76 günə isə 4-5 həqi-
qi yarpaq əmələ gətirir. Bitkilərin 
hündürlüyü 20-21 sm, yarpaqla-
rın sayı 12-13 ədəd, yarpaqların 
eni 1,3-1,8 sm, uzunluğu isə 16,8-
36,0 sm olan, çiçək zoğu verməyən payızlıq sortdur. 215-
233 günə soğanaqlar texniki cəhətdən yetişirlər. 

Soğanağın forması yastı, rəngi ağ, qabığı və sıxlığı or-
ta miqdarda olan, məhsuldar sortdur. Hektardan 116,2-
129,3 sentner məhsul verir. Soğanağın orta  kütləsi 40-42 q, 
bir dişin kütləsi isə 4,2-4,6 q-dır. 

                                                         
5.4. Yerli Şəki sarımsağı 

 
Bu sort Şəki-Zaqatala zo-

nasında (Zaqatala, Balakən, 
Qax, Şəki, Oğuz ) yayılmışdır 
(şəkil 5). Tezyetişəndir. 27-30 
gündən sonra kütləvi çıxış ve-
rir. 225-230 günə soğanaqlar 
texniki cəhətdən yetişir. 32-42 
günə 2-3, 59-79 günə isə 4-5 
həqiqi yarpaq əmələ gəlir. 16-22 
sm  boylu bitki olub, 11-14 
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Şəkil 7. 

Şəkil 6. 

ədəd və  eni 1,9-2,2 sm, uzunu isə 13,4-37 sm olan yarpaq-
lar əmələ gətirir. Soğanağı yastı, rəngi ağ, sıxlığı və qabığın 
miqdarı isə orta dərəcədədir.  

Soğanağın orta kütləsi 33,4 q, dişlərin sayı 8 ədəd, 
orta kütləsi isə 4,3 q-dır. Məhsuldarlığı 118,6 sentnerdir. 

 
5.5. Yerli Qusar sarımsağı 

 
Bu sort Quba-Xaçmaz zona-

sında (Qusar, Xaçmaz, Quba, Şab-
ran, Siyəzən) becərilir. Dişlər 35-36 
günə qədər kütləvi çıxış verir (şəkil 
6). Soğanaqlar 217-230 günə 
yetişir. 41-42 günə 2-3, 56-58 günə 
isə 4-5 həqiqi yarpaq əmələ gəlir. 
Bitkilər 18-21 sm  uzunluğunda 
olur. Tezyetişən sortdur. Bitkidə 

11-12 ədəd yarpaq əmələ gəlir, hər bir yarpağın eni 1,8-2,1 
sm, uzunluğu isə 20,3-37,6 sm-dir.  

Soğanağın forması yastı, rəngi ağımtıldır. Soğanaqda 
quru qabığın miqdarı az, sıxlığı orta vəziyyətdədir. Bir so-
ğanağın orta kütləsi 33,0-41,6 q, bir dişin kütləsi isə 3,2-3,6 
q-dır. Məhsuldarlığı hər hektardan 91,5-97,5 sentnerdir. 

                                                               
5.6. Yerli Beyləqan sarımsağı 

Sort Beyləqan, Saatlı, Sabir-
abad və Hacıqabul rayonlarında 
yayılmışdır (şəkil 7). Dişlər 30-34 
günə kütləvi çıxış verir. Dişlərin 
kütləvi çıxışından soğanağın 
texniki yetişməsinə qədər 232-234 
gün vaxt sərf olunur. 42-44 günə 
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Şəkil 8. 

bitkidə 2-3, 62-68 günə isə 4-5 həqiqi yarpaq əmələ gəlir. 
Bitkidə 19-21 yarpaq olur ki, onların hər birinin eni 1,6-2,7 
sm, uzunluğu isə 21-22 sm-dir. Bitkilərin hündürlüyü 22-
38 sm, soğanağın forması oval şəklində olub, sıxlığı orta 
vəziyyətdədir.  

Soğanağın rəngi ağımtıldır. Soğanaqda orta miq-
darda quru qabıq olur. Məhsuldar sortdur. Hektardan 
147,0-158,7 sentner məhsul verir. Soğanağın orta  kütləsi 
22,7-41,7 q, bir dişin kütləsi isə 1,6-4 q-dır.  

 
5.7. Yerli Şamaxı sarımsağı 

 
Şamaxının fərdi təsər-

rüfatlarında (Şamaxı, Qobus-
tan, Ağsu, İsmayıllı)  becəri-
lir. Tezyetişən sortdur (şəkil 8). 
Dişlər 26-27 günə kütləvi çıxış 
verir. 228-233 günə soğanaq 
texniki cəhətdən yetişir. Bitki 
33-35 günə 2-3 həqiqi yarpaq. 
39-75 günə isə 4-6 həqiqi yar-
paq əmələ gətirir. Yarpaqların 

eni 2,6-2,8 sm, uzunluğu isə 17-30 sm-dir. Bitkilərin hün-
dürlüyü 22-38 sm-dir.  

Soğanağı yastı, rəngi ağımtıl, soğanağın  
sıxlığı və onun quru qabığının miqdarı orta dərəcədə-

dir. Hektardan 105-115 sentner məhsul verir. Bir soğana-
ğın kütləsi 42,2-45,4 q, bir dişin kütləsi 3,9-4,3 q-dır. 
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Şəkil 9.

Şəkil 10. 

5.8. Yerli Ağdam sarımsağı 
 

Ağdam, Ağcabədi və Bərdə 
rayonlarında yayılmışdır. Tezye-
tişən sortdur (şəkil 9). Dişlər 33-
34 günə kütləvi çıxış verir.  

Soğanağı 218-228 günə yeti-
şir. 42-55 günə bitkidə 2-3, 59-65 
günə isə 4-5 həqiqi  yarpaqlar 
əmələ gəlir. Bitkilərin hündürlüyü 
22-38 sm, yarpağın eni 2,6-2,7 sm, uzunluğu isə 19-30 sm-
dir. Soğanağı uzunsov oval, rəngi ağımtıldır. Soğanaq orta  
sıxlıqdadır. Məhsuldar sortdur.  

Hektardan 157-165,6 sentner məhsul verir. Soğanağın 
kütləsi 45-50 q, hər bir dişin kütləsi isə 7,2-8 q-dır. 

       
5.9. Yerli Şəmkir sarımsağı 

 
Gəncə-Qazax zona-

sında (Qazax, Ağstafa, To-
vuz, Şəmkir, Daşkəsən, Sa-
mux, Göygöl, Goranboy 
rayonları) fərdi təsərrü-
fatlarda kütləvi becərilir 
(şəkil 10). Orta yetişkənliyə 
malikdir. Çiçək zoğludur. 
27-30 günə kütləvi çıxış 
verir, soğanaq isə 238-239 
günə yetişir. 41-48 günə bitkidə 2-3, 59-65 günə isə 4-5 
həqiqi yarpaqlar əmələ gəlir. Hektardan 130-133,7 sentner 
məhsul verir.  

Soğanağın kütləsi 62,5-68,2 q-dır. 
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Şəkil 11. 

5.10. Yerli Xankəndi sarımsağı 
 

Bu sort əsasən Yu-
xarı Qarabağın (Xoca-
vənd, Xankəndi, Xocalı, 
Tərtər, Fizuli) rayonla-
rında yayılmışdır (şəkil 
11).  

Dişlər nisbətən tez 
– 28-30 günə kütləvi çı-
xış verir, 224-231 günə 
isə soğanaq yetişir. Tez-
yetişən sortdur. 42-48 

günə bitkidə 2-3, 59-62 günə isə 4-5 həqiqi yarpaqlar əmələ 
gəlir. Bitkilərin hündürlüyü 20-22 sm, yarpaqların orta 
hesabla eni 2-2,1 sm, uzunluğu isə 32,-32,5 sm-dir. Soğana-
ğı yumruvarı, rəngi ağımtıldır. Soğanağın sıxlığı ortadır. 
Quru qabığının miqdarı soğanaqda orta səviyyədədir. 
Hektardan 120,5-143,3 sentner məhsul verir. Bir  soğana-
ğın orta  kütləsi 50-55 q, bir dişin çəkisi 3,3-3,5 q-dır.  

                                                                                                        
5.11. Yerli Naxçıvan sarımsağı 

 
Bu sarımsaq əsasən Naxçıvan Muxtar Respublika-

sının (Şərur, Kəngərli, Babək, Culfa, Şahbuz, Sədərək, Or-
dubad) rayonlarında yayılmışdır (şəkil 12).  

Dişləri 23-30 günə qədər kütləvi cücərir, soğanaqları 
isə 230-238 günə yetişir. 41-44 günə bitkidə 2-3 yarpaq, 59-
65 günə isə 4-5 həqiqi yarpaq əmələ gəlir. Gecyetişən 
sortdur.  
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Şəkil 12.

Şəkil 13. 

 
Çiçək zoğuna getmir. Qı-

sa boylu (20-23 sm) olub, yar-
pağın eni 1-1,7 sm, uzunluğu 
isə 27-34,0 sm-dir. Soğanağın 
rəngi ağ və yumrudur. Sıxlığı 
və soğanaqda qabığın miqdarı 
orta vəziyyətdədir.  

Hektardan 120-125 sent-
ner məhsul verir. Soğanağın 
kütləsi orta hesabla 45,3-45,4 q, bir dişin kütləsi isə 3,6-3,9 q-
dır. 

                                                       
5.12. Cəlilabad sarımsaq sortu 

 
Cəlilabad sortunu di-

gər sortlardan fərqləndirən 
özünəməxsus xüsusiyyətləri 
vardır. Tezyetişən payızlıq 
sortdur (şəkil 13). Dişlər 
əkindən 15-21 gün sonra 
kütləvi çıxış verir və 232-257 
günə soğanaq yetişir. 2-3 hə-
qiqi yarpaq 27-30 günə, 4-5 
həqiqi yarpaq isə 41-43 günə əmələ gəlir. 

Bu sortun zoğla birlikdə bitkinin hündürlüyü 72-88 
sm, yarpağın eni 0,9-2,2 sm, uzunluğu isə 14,2-16 sm-ə ça-
tır. Hər bir bitkidə 10-13 qram çiçək topası əmələ gəlir və 
hər topada 116-130 ədəd hava  soğanağı yerləşir. Üzərində 
hava soğanağı olan çiçək zoğları 25-30 sm uzunluğunda 
kəsilir, dəstə halında bağlanıb qurudulur. Cəlilabad sortu-
nun hava soğanaqları oktyabr  ayında açıq sahəyə səpilir.  
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Cəlilabad sortunun soğanağı yumru, boz bənövşəyi 
rəngdə, sıxlığı və qabığının miqdarı orta vəziyyətdədir. So-
ğanağı iri – 50-55qramdır. 

Sortun dişləri dimdiksiz, nazik qabıqlı, kütləsi 4,4-5,9 q, 
boyu isə 20-27 mm-dir. Sort xəstəlik və zərərvericilərə 
davamlıdır. Son məlumata görə hektardan, Abşeron zona-
sında 159 sentner, Gəncə-Qazax zonasında 195 sentner, 
respublikanın digər bölgələrində  isə 140-160 sentner 
məhsul vermişdir.  
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VI FƏSİL  

 
 BECƏRİLMƏ TEXNOLOGİYASI 

 
Sarımsaq müxtəlif sələf bitkilərindən sonra becərilir. 

Sarımsağın ən yaxşı sələfi xiyar, bibər, badımcan, kələmlər, 
göyərtilər, bostan və paxlalı bitkilərdir. Tərəvəz növbəli 
əkin sistemində sarımsaq üçün ən yaxşı sələf tezyetişən 
kələm, səbzə tərəvəzlər, bostan bitkiləri və paxlalılar hesab 
edilir. Əmtəəlik məhsul istehsal edilən rayonlarda 
sarımsağı payızlıqlardan və çoxillik otlardan sonra əkirlər. 
Onu soğandan sonra əkmək olmaz. Ona görə ki, soğan və 
sarımsaq eyni xəstəlik  və zərərvericilərlə sirayətlənirlər. 
Həmçinin sarımsağı kartof əkinindən sonrada əkmək 
olmaz. Belə ki, həmin bitkidən sonra əkildikdə fuzarioz 
xəstəliyi ilə sirayətlənir. Təcrübələr göstərir ki, tezyetişən 
kartof sarımsağın sələfi kimi əhəmiyyətsiz sayılır.  

Sələf bitkilərinin tez yığılması və sahənin vaxtında 
azad edilməsi sarımsaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Belə ki, torpağın hazırlanması və əkinin aparılması üçün 
lazım olan bütün aqrotexniki tədbirlər vaxtında apa-
rılmalıdır.  

Sarımsaq əkilən sahə quru və soyuq küləkdən müha-
fizə olunmalıdır. Əkinin su toplanmayan sahələrdə aparıl-
ması məsləhətdir. Həddindən artıq su olması, ələlxüsus 
payız əkinində sarımsağa pis təsir göstərir və bakteriya 
xəstəliyinə tutulur. 

Payız əkinində yeraltı suların nə dərinlikdə olduğu 
nəzərə alınmalıdır. Yeraltı sular dərində olduqda onu tez-
tez suvarmaq lazım gəlir. 
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Sarımsağı dik yerlərdə və yamaclarda əkmək məqsə-
dəuyğun deyil, çünki külək qarı aparır, bitkilərin üstü açıq 
qalır, nəticədə onlar donur və məhv olurlar.  

Sarımsağın məhsuldarlığının artırılmasına təsir edən 
amillərdən biri də torpağın əkin qabağı keyfiyyətli becə-
rilməsidir. Sələf bitkisi yığıldıqdan sonra torpağı üzdən 
yumşaltmaqla 5-8 sm dərinlikdə becərmək lazımdır. Bu 
torpaqda su tutumunu artırır, qida maddələrinin yaxşı 
mənimsənilməsinə kömək edir. Düşən yağıntıların tor-
paqdan daha yaxşı keçməsinə, kənd təsərrüfatı zərərverici 
və xəstəliklərinin azalmasına, torpaqda olan alaq otlarının 
cücərməsinə, sonralar isə torpağın şumlanması və 
becərilməsi zamanı həmin alaqların məhv edilməsinə şərait 
yaradır. Əgər sahələrdə alaq otları varsa, onu 10-14 sm 
dərinlikdə becərmək lazımdır. Bu məqsədlə suvarılması 
şırım üsulu ilə aparılan rayonlarda PPL-10-25 markalı 
kəvahınli kotan üzdən yumşaldıcıdan, dəmyə yerlərdə isə 
LDQ-5 və LDQ-10 markalı üzdən yumşaldıcılardan istifa-
də edilir. Bu aqreqatlar “Belorus” və DT-75 traktorlarına 
qoşulurlar. Əkin sahələrinin ölçüləri kişik olduqda PPL-10-
25 üzdən yumşaldıcısının qabaq və yaxud arxa seksiyala-
rından ayrılıqda istifadə olunur və o, təsərrüfatda olan 
MTZ-80/82, “Belorus” traktorlarından biri ilə aqreqat-
laşdırıla bilər. Əgər sahənin konfiqurasiyası sürətli və en 
götürümü böyük olan aqreqatlardan istifadə edilməsinə 
imkan verirsə, bu zaman PPL-10-25 üzdən yumşaldıcısın-
dan bütünlüklə istifadə edilir və MTZ-89,2, MTZ-1221 
traktorları ilə aqreqatlaşdırılır. 

Payızda torpaq 25-27 sm dərinliyində ön kotancıqlı 
kotanla şumlanır. Bu məqsədlə PLN-4-35 markalı kotan-
dan istifadə edilir və MTZ-1221 traktoruna qoşulur.  
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Əkin qabağı torpağın becərilməsi üçün diskli malalar-
dan /BDT-7, BDN-30, BDT-3, BDT-2,5A/, dişli malalardan 
/BZTC-1,0, ZBZTU-1,0/ və yaxud kombinələşdirilmiş tor-
paqbecərən maşınlardan /RVK-3/ istifadə edilir.  

Tərəvəzçilikdə torpaq sahəsinin hamar olması əsas 
işlərdən biridir. Torpağı hamarlamaqdan ötrü P-4 və P-2,8 
markalı hamarlayıcılardan istifadə edilir və onlar MTZ-
1221 markalı traktorlarla aqreqatlaşdırılır. 

Lakin bu əməliyyat mütləq şumdan əvvəl yerinə yeti-
rilməlidir. Səpin qabağı torpağın keyfiyyətli becərilməsi 
üçün yuxarıda göstərilən aqreqatların seçilməsi torpağın 
mexaniki tərkibindən asılıdır. Torpaq o vaxta qədər becə-
rilməlidir ki, ölçüsü 10 sm-dən böyük olan kəltənlərin miq-
darı 5 %-dən artıq olmasın. Əkindən qabaq becərmə 6-8 sm 
dərinliyində aparılmalı və becərmə dərinliyi bir bərabərdə, 
kələ- kötürlüyü isə 10-12 % -dən artıq olmamalıdır.  

Dəmyə əkin yerlərində, torpağın dərindən yumşaldıl-
ması üçün MTZ-1221  markalı traktorlara aqreqatlaşmış 
KPQ-3,6 markalı kultivatordan istifadə edilməsi daha 
məqsədə uyğundur. Torpağın səthinin hamarlanması və 
becərilməsi yazda şleyf-mala /ŞB-2,5/ vasitəsilə aparılır. 
Mala bütün traktorlarla aqreqatlaşdırılır. 

Sarımsağın əkininə ən azı bir ay qalmış torpaq şum-
lanmalıdır. Şum vaxtında aparılarsa, həmin torpaq qatı 
donmur və sarımsağa mənfi təsir  etmir.  Sarımsaq bitkisi 
qida maddələri ilə zəngin torpaqlara və rütubətə tələbkar 
bitkilər qrupuna daxildir. O, strukturalı, qidalı, kifayət qə-
dər rütubətli və münbit torpaqları sevir.  

Qida maddələri ilə zəngin olmayan torpaqlar sarım-
sağın becərilməsi üçün əlverişli sayılmır. Belə torpaqlarda 
sarımsağın soğanaqları həm kiçik olur,  həm də məhsul-
darlığı aşağı düşür. Buna görə də torpağın seçilməsi və be-
cərilmə texnologiyasına düzgün əməl olunmalıdır.  
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Şəkil 14.

Aparılmış elmi-təd-
qiqat işləri nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, 
sarımsaq üçün ən yaxşı 
torpaqlar yüngül, gilli, 
qara və çəmən tor-
paqlarıdır. Ağır torpaq-
larda sarımsaq becəril-

dikdə bitkinin vegetasi-
yası uzanır, nəticədə key-

fiyyətsiz soğanaqlar alınır və o tez xarab olur.  
Sarımsaq üzvi və mineral gübrələrə daha çox tələb-

kardır. Odur ki, torpağın münbitliyi və mexaniki tərkibin-
dən asılı olaraq, şum qabağı sahənin hər hektarına  

30-40 ton çürümüş peyin, 3-4 sentner superfosfat və 
1-2 sentner kalium gübrəsi verilir. 

Sarımsaq əkiləcək sahə payızda 22-25 sm dərinliyində 
şumlanır (şəkil 14), əkin qabağı sahə malalanır və əkinə ha-
zırlanır. Kalium və fosfor gübrələrinin torpağa verilməsi 
payız əkinində bitkilərin soyuğa davamlılığını artırır, 
məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir və soğa-
naqların isə qalma qabiliyyətini yüksəldir.  

Peyinin hamısını, superfosfat və kalium gübrələrinin 
¾ hissəsini əsas şumdan əvvəl, qalan hissəsini isə hektara 
2-3 sent azot gübrəsi ilə birlikdə yemləmə şəklində vermək 
məsləhət görülür.  

Birinci yemləmə ilk həqiqi yarpaqlar, ikinci soğanaq-
lar formalaşmağa başladıqda, üçüncü isə ikincidən 10-15 
gün sonra aparılır.  

Yemləmə peyin şirəsi ilə aparıldıqda sarımsaq üçün 
daha çox əhəmiyyətlidir. Bu halda hər hektar üçün 4-5 ton 
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peyinə təsiredici maddə hesabı ilə 300 kq superfosfat və 
kalium gübrəsi əlavə edilir.  

Sarımsaq cənubda oktyabr ayının ikinci ongünlüyün-
də, şimal rayonlarında isə sentyabr ayının axırı oktyabr 
ayının əvvəllərində əkilir.  

Sarımsağın becərilməsində ən çox zəhmət tələb edən 
işlərdən biri də sarımsağın dişlərinə ayrılmasıdır. Belə ki, 1 
ton sarımsağın dişlərinə ayrılmasına 260 adam/saat tələb 
olunur. Bu qədər ağır zəhmət tələb edən işin yüngülləşdi-
rilməsi üçün təsərrüfatlarda hazırlana bilən sadə quruluşlu 
sarımsaq dişinə ayıran maşın təklif olunur (Şəkil 15).  

Bu maşın saatda 0,7 ton sarımsağı dişlərinə ayırır. 
Həmin maşının quruluşu aşağıdakı kimidir. Maşının yük-
ləmə bunkerinə sarımsaq tökülür (4) və yükləyici transpar-
tyor vasitəsilə sarımsaq bunkerə verilir (5). Burada sarım-
saq vint vasitəsi ilə nizamlana bilən və dişlərin diametrin-
dən asılı olaraq nizamlanan yarığa düşür. Sıxıcı valcıq 
(maşının əsas işçi orqanı) müxtəlif surətlərlə biri-birinin 
əksinə fırlanan valcığın oxunun horizontal istiqamətində 
yüklənmiş sarımsaqları dişlərinə ayırır (6). Dişlərinə ayrıl-
mış sarımsaqlar çıxarıcı  transpartyor üzərinə tökülür. Sa-
rımsağın tam dişinə ayrılması aparıcı lentlə dartı valcığın 
arasında olur. Bundan sonra çıxarıcı transpartyor qabıq və 
başqa tullantılarla birlikdə СЛС-7A sortlaşdırıcının bunke-
rinə tökülür və burada qabıqdan və başqa qarışıqlardan tə-
mizlənərək fraksiyalarına ayrılır. Hərəkətin ötürülməsi üç 
fazalı elektrik mühərriki vasitəsi ilə həyata keçirilir (3). 
İdarəetmə şkafı maşının qabaq hissəsində yerləşdirilir. 
Dartı valcığı ilə sıxıcı valcıq arasındakı  nisbi yerdəyişmə 
0,45 mm olur ki, bu da daxil olan sarımsaqdan asılı olaraq 
optimal ara boşluğunu nizamlamağa imkan verir. Hər iki 
valcığın xarici səthi vintvari şlanq üçün basma şəkilli ha-



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

36

zırlanır. Bu sarımsağın  ox boyunca şaquli istiqamətdə to-
xunaraq müvəqqəti fırlanmasına şərait yaradır. Şlanq sıxıl-
mış hava ilə 0,8-1,9 kq/sm3 təzyiqlə avtomobil nasosu və 
ya kompressorla doldurulur. Həmin maşın əl əməyini 10 
dəfə azaltmağa imkan verir. Dişlərinə ayıran maşını təsər-
rüfatlarda hazırlamaq mümkündür.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 15. Sarımsağı dişinə ayıran maşının texnoloji sxemi. 
1 – çərçivə; 2- ventilyator; 3- reduktor; 4 – verici transpartyor; 
5- deka; 6- baraban; 7- ötürücü zəncir; 8- qəbuledici yeşik  

 
Apardığımız elmi-tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, Azərbaycan şəraitində sarımsağı payızda – 
oktyabrda, yazda isə fevral-mart ayında əkilməsi məqsədə 
daha uyğundur. Bunlardan ən yaxşı əkin müddəti oktyabr 
ayının ikinci ongünlüyü sayılır. Çünki yaza qədər saxla-
nılan material, dişlərin cücərməsi və soğanağın boşalması 
hesabına öz çəkisini xeyli itirir və bəzən əkinə yararsız 
olur, payızda əkilən dişlər isə qışı yarpaqlamış halda yaxşı 
keçirir. Onun üzərini heç bir örtüklə örtməyə ehtiyac qal-
mır. 

Abşeron şəraitində sarımsağın optimal əkin müddəti-
ni müəyyən etmək məqsədilə, 1971-1972-ci illərdə C.Rza-
yev (1983) beş əkin müddətindən – 15.VII, 13-14.VIII, 
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15.IX,15.X, 13-15.XI istifadə etmişdir. Təcrübədə 4 perspek-
tiv və respublikada rayonlaşmış Şirokolistnıy-220 sortu sı-
naqdan keçirilmişdir. 2016-2017-ci illərdə isə Lənkəran-
Astara zonasında sarımsağın Cəlilabad sortu götürülərək 
optimal əkin müddətlərində öyrənilmişdir (Cədvəl 1).      

 
Cədvəl 1.                  

Əkin müddətindən asılı olaraq sarımsağın 
məhsuldarlığı, sen/ha 

 
Tədqiqat işləri Əkin müddəti 

İllər Zonalar 15.VII 13-14.VIII 15.IX 15.X 13-15.XI 
1971-1972 orta Abşeron 125,1 128,5 145,9 169,1 125,7 

- - 10-20.X 20-25.X 25-30.X 
2016-2017 orta Abşeron 

- - 132,2 187,4 135,7 
2016-2017 orta Lənkəran - - 152,1 211,5 174,8 

 

Birinci və ikinci əkin müddətlərində dişlərdən 46-71, 
üçüncü əkin müddətində 18-32, dördüncü əkin müddə-
tində 9-22, beşinci əkin müddətində 10-31 günə kütləvi 
çıxış alınmışdır. Birinci və ikinci əkin müddətlərində gec 
çıxış alınmasının əsas səbəbi, əkilmiş dişlərin ilk inkişa-
fının yayın ən isti aylarına düşməsidir. Havanın tempe-
raturu 31-370 C-yə çatır, yağmurlar isə olmur. Əkilmiş diş-
lərin tez-tez suvarılmasına baxmayaraq, onlardan çıxış al-
maq olmur. Dişlərin uzun müddət torpaqda qalmasına 
baxmayaraq, onlar sağlam qalır, lakin inkişafı zəif gedir və 
bu müddətlərdə əkilmiş dişlərdən əmələ gələn bitkilər sür-
mə xəstəliyinə tutulurlar. Odur ki, iyul-avqust aylarında 
sarımsağın əkilməsi bizim şərait üçün əlverişli sayılmır.  

Üçüncü və dördüncü əkin müddətlərində dişlərdən 
kütləvi çıxışı birinci və ikinci əkin müddətlərinə nisbətən 
tez alınır. Bu onunla əlaqədardır ki, havanın temperaturu 
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Şəkil 16.

aşağı düşür və kifayət qədər yağıntı olur. Ona görə də sa-
rımsağın kütləvi çıxışı əsasən oktyabr ayına düşür.  

Dördüncü əkin müd-
dətində bitkilərin normal 
böyüyüb inkişaf etməsi 
üçün iqlim şəraiti əlverişli 
olur. Bitkilər xəstəliyə tu-
tulmur. Məhsuldarlıq da 
yüksək (1990-2000-ci illər-
də orta 169,1 sen/ha) olur. 
Bütün bu üstünlükləri nə-
zərə alaraq, sarımsağın oktyabr ayının ikinci ongünlüyün-
də əkilməsi daha məqsədə- uyğundur.  

Beşinci əkin müddətində də sarımsağın kütləvi çıxışı 
tez alınır, lakin əksər sortlar öz kütləsini dişlərin cücərməsi 
və soğanağın boşalması hesabına xeyli azaldır. Odur ki, bu 
cür əkin materialı ilə əkin aparıldıqda tam kütləvi çıxış 
alınmır, seyrəklik olur və nəticədə məhsuldarlıq azalır.  

Bunlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Abşeron 
zonasında olduğu kimi,  

Lənkəran-Astara subtropik bölgəsi şəraitində də sa-
rımsaq bitkisindən yüksək məhsuldarlıq əkin 20-25 
oktyabrda aparıldıqda əldə edilir.  

Şimalda sarımsaq ləkdə 6 cərgəli üsulla və  cərgəarası 
15-16 sm olmaqla aparılır. Düz, hamar sahədə isə cər-
gəarası 15-20 sm, bitki arası 5-10 sm (şəkil 16) olmaqla 1-2 
və 6 cərgə ilə aparılır.  

Ukraynanın quru səhra hissəsində eni 1,25 m və uzu-
nu 12 m olan dərin ləklərdə sarımsağın əkilməsi məsləhət 
görülür. Ləklərdə dişləri 5-6 sm dərinliyə basdırmaqla 6 
cərgəli lent üsulu ilə əkin aparırlar. Orta Asiya respublika-
larında sarımsaq suvarılan torpaqlarda şırımla əkilir.  
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Azərbaycanda sarımsaq cərgəvi üsulla – cərgəaraları 
45 sm, bitkilərin arası 6-10 sm olmaqla aparılır. Həmçinin 
sarımsağı lent üsulu ilə də əkmək olar. Bu üsulla lentlərin 
arası 50-60 sm, cərgəarası isə 15-20 sm götürülür. Dişlər pa-
yızda dərin – 4-5 sm, yazda isə dayaz – 3-4 sm dərinliyində 
basdırılmalıdır.  

Dişin ölçülərindən asılı olaraq hektara 800-1000 kq 
əkin materialı tələb olunur. Əkin norması əkin materialının 
iriliyindən və əkin üsulundan asılı olaraq, da dəyişilə bilər.  

Soğanaqlar əkin qabağı xarici görünüşünə görə seçi-
lir. Çox xırda və xəstə olan soğanaqlar çıxdaş edilir. Soğa-
naqlar seçildikdən sonra dişlər oturacaqdan ayrılır, iri və 
xırdalığına görə dişlər əkin üçün seçilir. Sağlam dişlər 
xəstə dişlərdən ayrılır. 

İri və orta dişlərlə əkin aparıldıqda tez kütləvi çıxış 
alınır, məhsuldarlıq artıq olur və məhsulun keyfiyyəti yük-
səlir. Xırda dişlərlə əkin aparıldıqda isə əksinə məhsu-
ldarlıq azalır və alınan soğanaqlar isə bir dişli olurlar. 

Əkin qabağı dişlər fraksiyalara ayrılmalıdır. Əkin ma-
terialının eyni bərabərdə olması çıxışın eyni vaxtda alın-
masına və məhsulun yüksək olmasına səbəb olur. Odur ki, 
yüksək məhsul almaq üçün sarımsağın yığılmasına, 
qurudulmasına və saxlanmasına diqqət artırılmalıdır.  

Tərəfimizdən (R.Ə.Abbasov) 1996-2000- ci illərdə 
aparılan tədqiqatlarda sarımsağın fraksiyalara ayrılmış 
dişləri müxtəlif əkin sxemlərində dişlərin kütləsinə uyğun 
əkmişdir (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. 
  

Dişlərin ölçülərindən və əkin sxemindən asılı olaraq 
əkin norması  

 
Əkin norması (sen/ha) 

Dişlərin iriliyi (q) Əkin 
sxemi, sm 

Bitki 
arası 

məsafə, 
sm 

Bir 
bitkinin 

qida 
sahəsi, 

sm2 

Bir 
hektarda 
bitkilərin 
sayı ( min 

ədəd) 
1 3 5 7 

Bir 
 cərgəli: 

       

70 8 560 178 - - 8,9 12,2 

70 6 420 240 - - 12 16,8 

70 4 280 360 - 10,8 12 25,2 
Bir  

cərgəli: 
       

45 8 360 280 - - 14 19,6 

45 6 270 360 - 10,8 18 25,2 

45 4 180 550 5,5 16,5 27,5 - 
İki 

cərgəli: 
       

50+20 8 280 360 - - 18 25,2 

50+20 6 210 480 4,8 14,4 24 - 

50+20 4 140 700 7 21 35 - 

Üç cərgəli:        
40+40+6

0 
8 370 260 - - 13 18,2 

40+40+60 6 280 360 - 10,8 18 25,2 

40+40+60 4 190 530 5,3 15,9 26,5 - 
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Aparılmış tədqiqatlarla (И.И.Ершов, 1978, R.Ə.Abba-
sov, 1996) müəyyən edilmişdir ki, sarımsaq dişlərini nor-
mal vəziyyətdə əkdikdə məhsuldarlıq 65,7 sen/ha, üfiqi 
vəziyyətdə (cərgə istiqamətdə və ya əksinə) 65,4 sen/ha, 
başı aşağı əkildikdə isə məhsuldarlıq xeyli aşağı 57,9 
sen/ha olmuşdur.                                                                      

Əkin əl ilə və ya SLN-8A, SLS-5,4 soğan əkən maşınlarla 
aparılır. Sarımsaq dişləri ağır torpaqlarda 3-4 sm dərinlikdə 
basdırılır. Yüngül torpaqlarda isə daha dərin basdırılır. 

Sarımsağın məhsuldarlığı soğanağın böyüklüyündən 
asılıdır. Əkin iri dişlə aparıldıqda iri soğanaqlar, xırda 
dişlə aparıldıqda isə xırda soğanaqlar alınır. Buna görə də 
məhsuldarlıq həm arta, həm də azala bilər. 

Elmi-tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən edilmişdir 
ki, 8 q ağırlığında dişlər əkildikdə, hektardan 198 sent, 4 q 
dişlər əkildikdə isə hektardan 133 sent məhsul alınır.  

Əkinin orta və iri dişlərlə aparılması daha faydalıdır. 
Belə ki, soğanağin kənarında yerləşən orta və iri dişlər 
əkildikdə bitkilər daha yaxşı inkişaf edir, soğanaqlar vax-
tında formalaşır və qabıqla örtülür, nəticədə yüksək keyf-
iyyətli məhsul alınır. Soğanağın ortasında yerləşən xırda 
dişlər əkildikdə məhsuldarlıq aşağı düşür.  

Əkini hava soğanaqları ilə apardıqda bitkidə 2-3 və 4-
5 həqiqi yarpaqlar əmələ gəldikdən sonra birinci və ikinci 
seyrəltmə aparılır. Birinci seyrəltmədə bitkiarası məsafə 2-3 
sm, ikinci seyrəltmədə isə sortdan asılı olaraq 4-8 sm 
olmalıdır. 

Hava soğanaqları hamar olan sahədə 3 cərgəli lent 
üsulu ilə lent arası 50 sm, cərgəarası 25 sm olmaqla, 3-4 sm 
dərinliyə səpilir. Hava soğanaqlarını səpmək üçün SO-4,2, 
SON-2,8, SON-2,8A tərəvəz toxumu səpən aqreqatlardan 
istifadə etmək olar. Hava soğanaqlarının hər hektarından 
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Şəkil 17. 

52 sentner məhsul alınır. Əgər məhsul yığılmadan gələn il 
üçün saxlanılarsa, erkən yazda cərgəarası yumşaldılır, 
alaqlar vurulur, cərgəarasına yemləmə verilir. Bitkiarası 5-
6 sm olmaqla seyrəldilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, əksər sortlar öz becərildiyi 
yerin xarakterinə görə məhdudlaşırlar, ona görə də başqa 
torpaq-iqlim şəraitində becərilən sortları gətirib becərdikdə 
öz morfoloji-bioloji xüsusiyyətlərini dəyişə bilirlər. Bu 
zaman sarımsağın keyfiyyəti və məhsuldarlığı aşağı dü-
şür. Sarımsağın bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq çox ehti-
yatla başqa yerdən gətirilmiş sarımsaqları rayonlaşdırıl-
madan becərməyə tələs-
mək lazım deyil. Ona gö-
rə də çox miqdarda ra-
yonlaşdırılmamış sort-
ların yoxlamadan keçmə-
dən əkib becərilməsi əks 
nəticə verər, məhsuldar-
lığı və keyfiyyəti aşağı 

düşə bilər.  
Sarımsağın becəril-

məsində ən çətin işlərdən biri onun əkilməsidir. Bu iş hələ 
indiyə qədər tam mexanikləşdirilməmişdir. Lakin bu sahə-
də Azərbaycanda, Orta Asiyada və Qazaxıstanda elmi-
tədqiqat işləri aparılır. Belə ki, Azərbaycanda 2016-2017-ci 
illərdə aparılmış tədqiqatda məqsəd sarımsaq bitkisinin 
müxtəlif becərmə texnologiyasının elmi əsaslarla işlənməsi 
olmuşdur. Bu məqsədlə sarımsaq bitkisinin yüksək məh-
suldarlığa malik, xəstəlik və ziyanvericilərə davamlı, sax-
lanmaya, daşınmaya yararlı sortlarının seçilməsi, əkin 
sxemlərinin və qida sahəsinin məhsuldarlığa təsiri öyrənil-
mişdir. Tədqiqat işlərində Abşeronda Qusarçay sortundan, 
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Lənkəranda isə Cəlilabad sortundan istifadə edilmişdir. 
Abşeron zonasında – 1) 70x6 (nəzarət), 2) 50+20x6, 3) 
25+25+25+25+65x6 və 4) 62+8x6 sm əkin sxemlərinin  
məhsuldarlığa və məhsulun keyfiyyətinə təsiri öyrənil-
mişdir (şəkil 17). 

Ən yaxşı əkin sxemi 25+25+25+65x6 sm müəyyən 
edilmiş və həmin variantda bir baş sarımsağın kütləsi 65,6 
q, bir dişin kütləsi 6,3 q olmuşdur. Nəzarət variantında uy-
ğun olaraq 60,5 q və 5,4 q müəyyən  edilmişdir. Bu zaman 
Abşeronda nəzarət variantında məhsuldarlıq 117,3 sen/ha, 
2-ci variantda 132,2 sen/ha, 3-cü variantda 187,4 sen/ha və 
4-cü variantda 135,7 sen/ha olmuşdur (Cədvəl 3, Şəkil 18).  

 

Cədvəl 3.    
2016-2017-ci illərdə müxtəlif əkin sxemlərində 

sarımsağın məhsuldarlığı və soğanağın   bəzi biometrik 
göstəriciləri (Abşeron) 
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1. 70x6 nəzarət 117,6 60,5 5,6 3,1 6 3,0 2,1 5,4 
2. 50+20x6 132,2 61,3 6,8 3,2 6 3,1 2,2 5,6 
3. 65+25+25+25x6 187,4 65,6 7,5 3,3 8 3,2 2,3 6,3 
4. 62+8x6 135,7 61,7 6,7 3,1 7 3,0 2,2 5,7 
 Orta 143,2 62,3 6,7 3,2 7 3,1 2,2 5,7 

Lənkəran zonasında uyğun olaraq nəzarət variantın-
da məhsuldarlıq  140 sen/ha olduğu halda, 2-ci variantda 
154,3 sen/ha, 3-cü variantda 213,2 sen/ha və 4-cü 
variantda isə 177,0 sen/ha olmuşdur (Şəkil 18). 
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Şəkil 18.
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70x6 50+20x6 65+25+25+25x6 62+8x6

Lənkəran-Astara zonası Abşeron zonası

140,0

213,2

154,3
177,0

117,6
132,2 135,7

187,4

Əkin sxemləri 

                                    
Abşeron və Lənkəran zonalarında müxtəlif əkin 

sxemlərinin sarımsağın məhsuldarlığına təsiri 
 (2016-2017-ci illər)  

Qazaxıstan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi-
nin kartofçuluq-tərəvəzçilik stansiyasında sarımsaq əkini 
üçün soğansəpən SLN-6 aqreqatının təkmilləşdirilməsi 
nəticəsində dişlər və hava soğanaqları əkilmişdir. Belə 
aqreqat ilə 2-3 nəfərdən ibarət işçi qüvvəsi bir növbədə 2-4 
hektar sarımsaq əkir. Əl ilə əkində hektara 280 adam-gün 
sərf olunduğu halda, aqreqat ilə əkində hektara 12 adam-
gün sərf edilir. Lakin əkin materiallarının torpağa nə 
vəziyyətdə düşməsi və onun məhsuldarlığa təsiri müəyyən 
edilməmişdir. 

1975-1977-ci illərdə Tərəvəzçilik institutunun əmək-
daşları Quba-Xaçmaz zonasında şitilbasdıran CKHБ-4 ma-
şını ilə cərgəarası 70 sm olmaqla sarımsağın dişləri əkil-
mişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edimişdir ki, diş-
lərin 30%-i oturacağı yana, 21,1%-i oturacağı yuxarı, 48,9% 
isə oturacağı aşağı düşür. Dişlərin oturacağı aşağı olduqda 
93,2, yana olduqda isə 90,5%, yuxarı olduqda isə 77,5% çı-
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Şəkil 19. 

xış alınır. Hektardan məhsuldarlıq dişlərin oturacağı aşağı 
olduqda 100 sent olduğu halda, yana və yuxarı olduqda 
isə 39,5-71 sent təşkil edir. Sarımsağı əl ilə əkdikdə məh-
suldarlıq maşınla əkininə nisbətən 32-36,1 sent artıq ol-
muşdur.  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, sarımsaq əkini 
üçün maşınların əkin materialına görə nizamlanması və 
əkinin maşınla aparılması problemi üzərində mühəndislə-
rimiz və ixtiraçılarımız fikirləşməlidirlər. 

İlk dəfə olaraq 1994-cü ildən Azərbaycan Tərəvəzçilik 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Yardımçı Təsərrüfatında sa-
rımsağın əkin daxil olmaqla bütün aqrotexniki işlər, cərgə 
arasının becərilməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı müba-
rizə, bitkilərin gübrələnməsi  və məhsul yığımı mexanizasi-
yanın köməkliyi ilə aparılır. Sarımsağın maşınla əkilməsi 
günün ən vacib məsələlərindəndir (şəkil 19).  

Dişlərinə və fraksiya-
lara ayrılmış sarımsaq 
SLN-8A və ya SLN-8B 
markalı soğan əkən ma-
şınla 40+40+60 və ya 
10+30+10+30+10+50 sm 
əkin sxemində torpağa əki-
lir. Belə əkin sxemləri sa-
rımsağın sonrakı becəril-

məsi zamanı kultivatorlarla (KRN-4,2 və ya KOR-4,2) cər-
gəarası becərilməsinə və alaqlara qarşı mexaniki mübarizə 
və eyni zamanda suvarılma üçün şırımların açılmasına 
imkan verir. 

Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, 
əkin sxemindən asılı olaraq çoxcərgəli lent üsulu ilə əkin, 
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sarımsağın kütləcə 5,0 q və ondan böyük dişləri əkildikdə 
məhsuldarlığın artırılmasına səbəb olur. 

Sarımsaq məhsulunun artırılmasında əsas aqrotex-
niki işlərdən biri çiçək zoğlarının vaxtında qırılmasıdır. Bir 
sıra alimlərin, A.Xaсaнoв, M.Aрaмoв (2011), Ə.Eyvazov, 
Ə.Əsgərov (2017) iş təcrübələri göstərir ki, çiçək zoğlarının 
onların əmələ gəlməsi ərəfəsində qırılması məhsuldarlığı 
artırır. Belə ki, Moskva ətrafında Ümumittifaq Elmi-
Tədqiqat tərəvəz bitkilərinin seleksiya və toxumçuluğu 
İnstitutunun əməkdaşı И.Eршов (1978) sarımsağın üç sortu 
(Qribovskiy-60, Krasnodarskiy -1317 və Skorospelıy -1322) 
üzərində elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. O, müəyyən et-
mişdir ki, sarımsaqda çiçək zoğlarının qırılması məh-
suldarlığı 43-49% artırır.  

1996-2000-ci illərdə Quba- Xaçmaz zonasında aparıl-
mış elmi- tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur 
ki, çiçək zoğunun qırılması onun bitki üzərində saxlan-
masına nisbətən əkini dişlə apardıqda məhsuldarlıq 
hektardan 20-28 sent, bir dişli soğanaqla apardıqda 24 
sent/ha və hava soğanaqları ilə apardıqda isə 9,0 sent/ha 
artırır.  

Aqrotexniki işlərin vaxtında və düzgün  aparılması 
bitkilərin normal boy atmasına və inkişaf etməsinə səbəb 
olur. Sarımsağın becərilmə aqrotexnikasına əkinlərin 
suvarılması, alaq otlarının təmizlənməsi, cərgə və bitki 
aralarının yumşaldılması, bitkilərin dibinin doldurulması, 
xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin 
aparılması aiddir.  

Kütləvi çıxışa kimi əkin sahəsində əmələ gəlmiş alaq 
otları əl ilə təmizlənir, kütləvi çıxışdan sonra cərgə və bitki 
arası toxalanır, dibi boşaldılır. Yemləmə şəklində gübrə 
cərgə aralarına verilir, toxalanır və suvarılır. Suvarma 
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bitkilərin tələbatından asılı olaraq aparılır və məhsul yığımına 
15-20 gün qalmış dayandırılır. A.A.Казакова /1970/qeyd edir 
ki, sarımsaq vegetasiya müddətində 3-4 dəfə, hektara 230-300 
m3 su norması ilə suvarılır, hər suvarmadan sonra cərgə və 
bitki araları yumşaldılır və dibləri narın torpaqla doldurulur.                       

Müəyyən olmuşdur ki, bitkilərin dibinin yüngül 
doldurulması məhsuldarlığa yaxşı təsir göstərir. Bu üsul beş il 
müddətinə Qazaxıstan Tərəvəz- Kartofçuluq Təcrübə 
Stansiyasında öyrənilmiş və nəticədə məhsuldarlıq orta 
hesabla 12,8-19,4 sent/ha artmışdır. 

F.H.Məmmədov, T.Q.Soluyanova, L.Ə.Əliyev, 
E.Ə.Məmmədova tərəfindən   2011-ci ildə aparılmış təcrübələ-
rin nəticələrinə əsasən, Abşeronun suvarılan boz-qonur 
torpaqlarında gübrələrin təsirindən sarımsağın məhsuldarlığı 
(168 sen/ha) və keyfiyyəti (quru maddə-37,4%, şəkər- 6,8%, 
vitamin “C” -11,1 mq %) xeyli artmışdır.  

Bitkiyə üzvi və mineral gübrələrin verilməsi əsas 
aqrotexniki tədbirlərdən biridir. Gübrə dağınıq halda şuma 
kultivasiyadan qabaq verilir. Bu məqsəd üçün AGGDR-1000, 
RMQ-4, RMQ-1, RUM-8, NRU, Onlar MTZ-89,2, MTZ-
1221, ”Belarus” markalı traktora qoşulurlar.  

Əsas şum və səpin qabağı becərmədə torpağa gübrə 
vermək, alaq otları ilə kimyəvi mübarizə aparmaq üçün 
“Belarus” traktorunun bütün markalarına qoşula bilən OPM-
600 markalı herbisid çiləyən maşını işlədilir. 

Zərəvericilərə qarşı mübarizədə işlədilən maşınlardan ən 
çox yayılanı POU, ON-400-1, OPM-600 markalı universal qoş-
ma çiləyici və OŞU-50A markalı tozlandırıcı maşınlardır. Bu 
aqreqatlardan səpinqabağı və səpindən sonra istifadə etmək 
olar.  

Əkindən sonra becərmə işləri KRN-2,8, KRN-4,2 və 
KOR-4,2 kultivatorları ilə aparılmalıdır.  
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Şəkil 20. 

 
 

VII FƏSİL 
 

 XƏSTƏLİK VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR VƏ ONLARA 
QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ 

 
Sarımsaq bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul 

götürmək üçün xəstəlik və zərərvericilərlə vaxtında  müba-
rizə aparılmalıdır. 

Xəstəlik və zərərvericilər məhsulun azalmasına və 
onun tamamilə məhv olmasına səbəb olur. Xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı profilaktiki və kimyəvi mübarizənin 
vaxtında aparılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Əkinin 
sağlam dişlə aparılması, sarımsaq əkiləcək sahəyə ən azı 4-
5 ildən sonra qayıtmaqla növbəli əkin sisteminə əməl olun-
ması, dondurma şumunun aparılması, bitki qalıqlarının 
sahədən yığılıb yandırılması, məhsulun yaxşı qurudul-
ması, anbarların formalin ilə dezinfeksiya edilməsi əsas 
profilaktiki mübarizə tədbirləri sayılır. 

 
Soğan milçəyi 

(Delia antigua Mg.) 
                                                            

Çox kiçik milçək olub, 
6-8 mm böyüklükdədir. Qa-
nadları şəffaf, bədəninin 
rəngi sarı, boz və bəzən qara 
olur (şəkil 20).  

Pup mərhələsində tor-

pağın 10-20 sm dərinliyində 
yalançı barama içərisində 
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qışlayır. Milçəklər may ayında, təxminən yasəmən və albalı 
çiçəkləyəndə uçmağa başlayırlar. Mayalanmış dişilər 
yumurtalarını bitkilərin yaxınlığında torpağa qoyurlar. 
Yumurtaları uzunsov olub, ağ rəngdədir. Yumurtanın 
uzunluğu 1-2 mm-dir.  

Dişi milçək yarpağın, pulcuğun, soğanın və sarımsa-
ğın yanına qrup halında bir neçə ədəd yumurta qoyur, 3-8 
gündən sonra yumurtadan sürfələr çıxır. Yumurtadan 
çıxan sürfələr qurdvari olub, ağ rənglidir. Ölçüsü 8-10 
mm-dir. Sürfələr soğanaqlara daxil olub, qidalanır, nəti-
cədə bitki qaralır və quruyur. Sürfələrin inkişafı 15-20 gün 
çəkir. Tırtıllar qidalandıqdan sonra bitkinin altında 
torpağa girir və orada puplaşır. İldə 2-3 nəsil verir. Birinci 
nəsil iyunda, ikinci isə iyul-avqustda zərər verir. Sarımsaq 
bitkisinin ən qorxulu zərərvericilərindəndir. Milçəklərin 
uçuşa başlaması ən təhlükəli dövr sayılır. Uçuşa başlayan 
milçəklərə yumurta qoymağa imkan verilərsə və daha 
təhlükəli olan halda tırtıllar sarımsağa düşərsə onlara qarşı 
mübarizə aparmaq çox çətin olur.  

Mübarizə tədbirləri. Faraş səpin aparılması bitkilərin 
zədələnməsinin qarşısını alır.  

Kimyəvi mübarizə tədbiri kimi malation (65 %) 1-1,5 
l/ha, karate zeon 0,5 l/ha istifadə edilir. Qorxuducu 
tədbirlər kimi 200 q kül, 1 xörək qaşığı tütün tozu və üyü-
dülmüş istiot qarışdırılaraq 1m2 sahəyə tökülür.  

Torpaqda olan zərərvericilərə qarşı diazinon (25%), 
xlor pirifos (25%) preparatlarından 25-50 kq/ha normasın-
da istifadə olunur.  

 



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

50

Şəkil 21. 

Soğan güvəsi 
(Acrolepia assectella Zell.) 

                                                   
Kiçik kəpənəkdir, uzunluğu 

8 mm-ə qədərdir və gecələr 
uçur. Bitki qalıqları altında və 
digər gizli yerlərdə pup və kə-
pənək mərhələsində qışlayır. 
Aprelin axırı, mayın əvvəllərin-
də havanın temperaturu gecə-
lər 10-120 C-dən yuxarı olduq-

da kəpənəklər soğan və sarımsaq yarpaqlarının alt hissə-
sinə, çiçək zoğuna və çiçək üzərinə yumurta qoyurlar. Bir 
dişi fərd 100-ə qədər yumurta qoya bilir.  

Yumurtaqoyma prosesi iki həftəyə qədər davam edir. 
5-7 gündən sonra yumurtadan tırtıl çıxır. Tırtıllar sarımtıl-
yaşıl rəngdə olub, uzunluğu 10-11 mm-dir. Tırtıllar yar-
pağın içində və bitkinin zoğunda qidalanır. Yarpağın da-
xili toxumasını yeyərək uzununa əyri zolaqlar əmələ gə-
tirir. Zədələnmiş yarpaqlar saralır və quruyub məhv olur. 
Tırtılların inkişafı 12-16 gün çəkir. İldə iki-üç nəsil verir. 

Yağışlı, soyuq günlərdə güvənin inkişafı zəifləyir. 
Sarımsağın həm vegetativ, həm də generativ hissələrinə  
ziyan verir. Zədələnmiş yarpaqları və gövdələri soluxur, 
deformasiya olunur və məhv olurlar. Tırtıllar açılmamış 
çiçək qönçələrinə və topalarına daxil olub onları məhv edə 
bilirlər. Soğan güvəsi (şəkil 21) xüsusilə zəif inkişaf etmiş 
və boyu geri qalmış bitkilərə daha çox ziyan verir. 

Mübarizə tədbirləri. 1. Məhsul yığımından sonra sa-
hələr bitki qalıqlarından, alaq otlarından təmizlənməli, 
növbəli əkinlər tətbiq edilməlidir. 
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2. Sarımsaq yığıldıqdan sonra sahədə dərin şum apa-
rılmalıdır. 

3. Əkinlər yaxşı hava keçirən ərazilərdə yerləşdiril-
məli, çünki güvənin kəpənəkləri bir qayda olaraq 100-200 
m-dən uzağa uça bilmirlər. Lakin güclü küləklər bu zərər-
vericiləri uzaq məsafələrə yaya bilər. 

4. Zərərvericinin yayılmasının qarşısı müəyyən dərə-
cədə yüngül zolaqlı torlardan istifadə edilərək gecə vaxtı 
örtməklə alına bilər. Bu torlar gündüz vaxtı asanlıqla 
yığılır, lakin gecə düşənə kimi yenidən yerinə qaytarmaq 
lazım gəlir.  

5. Toxumluq sahələrdə tırtıllara qarşı mübarizə 
məqsədi ilə 65%-li malation (1-1,5 l/ha), 35 %-li 
imidokloprid (0,3-0,5 l/ha), 1,0-1,5 l xlor-prifos (48%) pre-
paratları ilə çiləmə aparılmalıdır. Sarımsaq sahələrində 
həmçinin Karate, Kung-fu, Judo (lambda-sigaltron 50 q/l)- 
0,2 l/ha, factak, kortac, goxin (alfa-sipermetrin 100 q/l)- 
0,1-0,15 l/ha preparatlarından 2 dəfə 10 gün ara verməklə 
istifadə olunur.  

Çox kiçik (1-1,5 mm) sapvari ağ rəngdə qurddur. Bu 
soğanaqlarda, toxumda və torpaqda qışlayır.  

Bu nematod qurumuş halda soğan və sarımsaq 
tullantılarında bir neçə il qala bilər. Əlverişli şərait yaranan 
kimi, yəni nəmlik olduqda onlar torpağa keçir və fəaliy-
yətə başlayırlar. Nematod torpaqdan bitkinin kökünə keçir 
və fasiləsiz olaraq bir neçə nəsil  çoxalır (şəkil 22). Növün 
normal inkişafı üçün optimal temperatur 200 C-yə 
yaxındır. Fəaliyyətin aşağı temperatur astanası 7-90 C 
arasındadır. Nematod ilə yoluxmuş sarımsaq bitkisi in-
kişafdan qalır, yarpaqların ucu çürüyür və çatlayır. Həd-
dindən artıq yoluxmuş bitki məhv olur (şəkil 23).  
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Soğanın gövdə nematodu 
(Ditylenchus dipsaci Kuhn.) 

       Şəkil 22.                                            Şəkil 23. 

 
Nematod sahələrdə yoluxmuş bitki qalıqlarında və bə-

zən torpaqda qalır. Rütubətli və yağışlı havalar zərər-
vericinin yayılmasına və zərər verməsinə zəmin yaradır. Ne-
matodun zərər verməsi sarımsağı anbarlara yığandan sonra 
da davam edir, soğanaqlar quruyur və çürüməyə başlayır. 

Əsasən soğana, sarımsağa, bəzən cəfəri, cır havuç, 
pomidor və xiyara da zərər verir.  

Mübarizə tədbirləri. 1. Sağlam əkin materialından 
istifadə etmək. 

2. Növbəli əkin sisteminə riayət edilməli, sələf bitkisi ki-
mi dənli bitkilər, kələm, çuğundur və yem bitkilərindən is-
tifadə edilməlidir. Soğan və sarımsaq əkilmiş sahələrə yalnız 
3-4 ildən sonra onların əkilməsi məsləhətdir.  

3.Torpağı nematoddan zərərsizləşdirmək üçün əkindən 
20 gün qabaq 85%-li tiazon (1000 l/h) torpağın əkin qatı 
dərinliyinə, əkindən 30 gün qabaq karbiation preparatı (2000 
l/h), 50%-li texniki DDF preparatı (1000-2000 l/h) 
verilməlidir. Nematosidlər torpağa veriləndə torpağın tem-
peraturu 10-120 C-dən aşağı olmalıdır. Bununla belə, ne-
matodlara qarşı kimyəvi preparatlardan istifadə edilməsi, 
onların külli miqdarda tələb olunduğu və çox toksik olduğu 
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üçün ətraf mühiti güclü surətdə çirkləndirir və ekologiyaya 
böyük ziyan vurur. Bu preparatlar uzun müddət torpaqda 
parçalanmır, zərərvericilərə onların təsir müddəti qısa olur, 
istifadə etmək üçün xüsusi texnika tələb olunur.  

Bütün bunlara görə nematodlara qarşı mübarizə apar-
maqdan ötrü sələf bitkilərini seçmək lazımdır.  

Sarımsağı zədələyən nematodlardan heç biri lüpin, fa-
seliya və dənli bitkilərə (çovdardan başqa) zərər verə bilmir. 
Buna görə sarımsağı nematodlar tərəfindən zədələnməyən 
bitkilərdən sonra əkmək lazımdır. Pomidor, xiyar, noxud, 
şəkər çuğunduru, qarabaşaq, qabaq, bibər,  kartof kimi 
gövdə nematodlarına qarşı davamlı olmayan bitkilərdən 
sonra sarımsaq əkmək məsləhət görülmür.  

Sarımsağın ən çox yayılmış xəstəlikləri  aşağıdakılardır 
(cədvəl 4). 

Cədvəl 4 
 

1. Soğanda yalançı unlu 
şeh (peronospora) 

Peronospora destructor 
(Berk) Caspary et Berkley. 

Göbələk 

2. Sarımsaqda yalançı 
unlu şeh. 
(peronospora) 

Peronospora niessleana 
Berlesa in Rivista Patal. 

------ 

3. Boğaz çürüməsi  Botrytis allii Munn ------ 
4. Gövdə çürüməsi Fusarium sp. ------ 
5. Sarımsağın ağ 

çürüməsi 
Sclerotium cepivorm Bark ------ 

6. Soğan çürüməsi Urocystis cepulae Frost ------ 
7. Soğan pası Puccinia porri Wint., P. 

allii Rud. Melampsora alii 
poplina Kleb. 

------ 

8. Bakterioz  Erwina carotowora (Jon) 
Holl. Erw. Aradena 
(Towns) Holl. 

Bakteriya  

9. Mozaika (alabəzəklilik) BML onion mjsais virus Virus  

 



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

54

Şəkil 24. 

Yalançı unlu şeh xəstəliyi 
(Peronospora destructor Casp.) 

                                                         
Unlu şeh xəstəliyi 

bitkilərdə patogen göbə-
ləklər tərəfindən törədilən 
xəstəliklər qrupudur. Bu 
xəstəlik iki cür olur: həqiqi 
unlu şeh və yalançı unlu 
şeh (şəkil 24). 

Yalançı unlu şeh xəs-
təliyi Peronosprora destruc-
tor Casp. göbələyi tərəfin-

dən törədilir. Həqiqi unlu şeh xəstəliyini isə Erysiphe 
ailəsindən, sumkalı (Askomycota) sinfindən olan Leveillula 
tanrika göbələyi törədir. 

Sarımsağın yalançı unlu şeh xəstəliyi aşağıdakı əlamət-
lərə görə fərqlənir:  

– sarımsağın yarpaqlarında və gövdələrində xəstəliyə 
tutulmuş ağımtıl yaşıl, sarı və ya qəhvəyi rəngə çalan oval və 
ya silindirvari sahələr əmələ gəlir; 

– əlverişli şəraitdə (nəm və mülayim) infeksiyaya tutul-
muş yarpaqlar boz-bənövşəyi rəngli sporlarla örtülür; 

– yarpaqlar qıvrılır və məhv olurlar; 
– xəstəlik inkişaf edərkən bütöv yarpaq səthinin üstünü 

tutur. 
Bu göbələk bitki qalıqlarında və xəstəliklə sirayət olun-

muş bitkilərdə mitseli şəklində qışlayır. Güman edilir ki, 
göbələyin sporları torpaqda qalaraq cavan sarımsağın kök-
lərində infeksiya törədə bilir.  

Xəstəliyin inkişafı üçün əlverişli şərait gecə saatlarında 
havanın temperaturu +5...+100 C və gündüz saatlarında 
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+15...+180 C kimi qalxanda, həmçinin yarpaqlarda 1,5-7 
saat ərzində nəmlik olanda baş verir. Belə şəraitdə xəstəlik 
sürətlə inkişaf edir. Preonosporoz xəstəliyin böhran vəziyyəti 
yarpaqlarda 11 saatdan çox nəmlik qalanda baş verir. Bu 
vəziyyətdə göbələk 3 gün ərzində bitkiləri zədələyir.  

Yalançı unlu şeh xəstəliyinə tutulmuş sarımsaq bit-
kilərinin yarpaqlarında mitselilərin sporları yenidən konidi 
adlanan törədicilər əmələ gətirir. Beləliklə, bitkilərdə təkrar 
yoluxma gedir və tədricən yarpaqlar məhv olana kimi bu 
proses davam edir. Sarımsaqda yalançı unlu şeh və unlu şeh 
xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı profilaktik 
tədbirləri həyata keçirmək lazımdır.  

– pH-ı 6-dan aşağı olan turş torpaqlar göbələklərin in-
kişafına müsbət mühit yaradır və belə torpaqlar sarımsaq 
yetişdirmək üçün yararsızdır; 

– sağlam əkin materialından istifadə edilməli; 
– sarımsaq yaxşı havalandırılan torpaqda əkilməli; 
– həftədə 2 dəfə yarpaqların uclarını xəstəlik olub-ol-

maması məqsədi ilə yoxlamalı; 
– yağış  yağdırmaqla suvarmadan istifadə etməməyə 

çalışmalı, əgər bu labüddürsə suvarmanı səhər saatlarında 
aparmaq lazımdır ki, gecə düşənə kimi yarpaqlar qurusun. 
Gecə vaxtı yarpaqlar yaş olanda yalançı unlu şeh xəstəliyi 
daha sürətlə inkişaf edir.  

– əkindən qabaq dişlər 8 saat ərzində 400 C temperatur-
da quru saxlanılmalı və ya 15-30 dəqiqə ərzində 42-500 C yaş 
şəkildə saxlanılaraq sonra qurudulmalıdır.  

Mübarizə tədbirləri. Ridomil gold, Ridozeb, Ridonet, 
Planet, Tropper (640 q/kq mankozeb, 40 q/kq metalaksil və 
ya mefonaksam) preparatlarından 2-3 dəfə 2,5 kq/ha, kvad-
ris (azoksistrofin 250 q/l) 2-3 dəfə 0,6-1,0 l/ha, akrobat (600 
q/kq mankozeb + 90 q/kq dimetomorf) 2 dəfə 2 kq/ha nor-
masında çiləmə aparmaq lazımdır. 
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Şəkil 25. 

Boğaz çürüməsi xəstəliyi 
(Botrytis allii Munn.) 

                                                                                 
Boz çürüməni törədən 

Botrytis göbələyin 360-dan çox 
növü vardır. Belə hesab olunur 
ki, bunlardan ən çox ziyan ve-
rənlər – Botrytis alli, Botrytis ac-
lada və Botrytis porridir (şəkil 25). 

Bu xəstəliyə yoluxma xəs-
tə əkin materialından və tor-

paqda qışlayan göbələklərin mitselilərindən keçə bilər.  
Bu göbələk soğanaqları anbarda saxlama dövründə 

zədələyir. Zədələnmiş soğanaqların üzərində əvvəlcə boz 
örtük, sonradan isə qara kütlə əmələ gəlir. Yoluxma sarım-
saq hələ sahədə olarkən yarpaqların quruması, köhnəlməsi 
dövründə başlayır. Göbələk soğanağın boğazından daxil 
olaraq onun çürüməsinə səbəb olur. Xəstəlik zəif inkişaf et-
diyi üçün, sahədən soğanaqları yığanda onu müşahidə et-
mək mümkün olmur. Sonradan soğanağın yuxarı hissəsi 
yumşalır, boz rəng alır və asanca ovulur. Soğanağın qabıq-
ları arasında boz tüklü örtük və onun üzərində qara, yastı 
sklerosidilər əmələ gəlir. Yaxşı yetişməmiş soğanaqlarda 
bu xəstəlik daha sürətlə inkişaf edir. Yoluxma mənbəyi to-
xum materialı və bitki qalıqlarıdır. Xəstəlik göbələyin koni-
diləri vasitəsilə yayılır. Yağışlı havada sarımsağın gec yı-
ğılması, ağır torpaqlarda əkilməsi, bitkilərin yalançı unlu 
şeh xəstəliyi ilə yoluxması, vegetasiya dövrünün sonların-
da yüksək dozada azot gübrələrindən istifadə edilməsi bu 
xəstəliyin yayılma riskini artırır.  
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Mübarizə tədbirləri. 1. Aqrotexniki tədbirlərə əməl 
edilməli. Sarımsaq sahədə tam yetişdikdən sonra yığılma-
lıdır. 

2. Məhsul yığıldıqdan sonra açıq havada və ya çardağ 
altında 8-10 gün müddətində 30-350 C temperaturda quru-
dulmalıdır. 

3. Növbəli əkinlərə əməl edilməlidir. 
4. Fosfor gübrələri kifayət qədər istifadə edilməlidir. 
5. Saxlanmaya hazırlanmış sarımsaq çeşidlərə ayrıl-

malı, sağlam olmayan hissə çıxdaş edilməlidir. 
6. Gübrələmə rejiminə düzgün riayət edilməli – 

vegetasiyanın başlanğıcında azot gübrələrindən, sonra isə 
fosfor və kaliumdan istifadə edilməlidir. 

7. Botrytis alii göbələyinin sporlarının külək vasitəsi 
ilə yayılmasının qarşısını almaq üçün sarımsağı soğandan 
aralı əkilməlidir. 

8. Sahədən bitki qalıqları və çürümüş soğanaqlar 
yığılıb məhv edilməlidir. 

Kimyəvi mübarizə tədbirləri kimi ilk növbədə toxum 
maksim (25 q/l fludoksanil)- 2 l/t, Kortiram forte (80% 
Tiram) 2 kq/t preparatları ilə dərmanlanmalıdır. Əkin sa-
hələrində  Svitç (375 q/l Syprodinil+250 q/l fludioksanil) 
preparatından 1 l/ha dozasında, Ridomil gold, Ridozeb, 
Ridonet, Planet, Tropper (640 q/kq mankozeb + 40 q/kq 
metalaksil və ya metonaksam) preparatından 2,5 kq/ha 
normasında 2-3 dəfə, Akrobat (600 q/kq mankazeb + 90 
q/kq Dimetomorf) preparatından 2 kq/ha normasında 3 
dəfə istifadə etmək olar. 
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Şəkil 26. 

Fuzarioz gövdə çürümə xəstəliyi 
(Fusarium oxysporium Schl.F.)                                       

 
Bu göbələk soğanı və sa-

rımsağı həm tarla şəraitində, 
həm də saxlama dövründə yo-
luxdurur. Cavan bitkilərin yar-
paqları saralır və məhv olur. 
Yarpağın məhvi uc hissəsindən 

başlayır və bütün yarpağı əhatə 
edir. Cavan soğanaqların kö-

kündə və üst yarpaqlarında ağ zərif mitselilər və yarımsulu 
çürümələr əmələ gəlir. Çürümüş nahiyənin üstündə xaş-xaş 

 boyda qara rəngli skelorosidilər əmələ gəlir. Əgər sa-
hədə bitkilərin xəstələnməsi gec başlayarsa, yarpaqlar sa-
ralır. Xəstəlik yığım zamanı daha çox müşahidə olunur. Bu 
zaman sarımsağın dibində kiçik sklerosidilər olan ağ 
mitselilər çox aydın görünür (şəkil 26).  

İsti və yüksək nəmlik xəstəliyin sürətlə inkişafına şə-
rait yaradır. Göbələyin sklerosidiləri torpaqda qışlayır.  

Mübarizə tədbirləri. 1. Növbəli əkin sisteminə əməl 
etmək; 

2. Əkin üçün sağlam dişlər, soğanaqlar seçmək;  
3. Dişləri əkindən qabaq Kortiram forte, Yungo forte 

funqisidləri ilə 8-10 kq/t dozasında dərmanlamaq. Milçək-
lər tərəfindən xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məq-
sədi ilə onlara qarşı  Bi-58 (demetoat 40%) – 2 l/ha, mala-
tion 1,5 l/ha preparatlarından istifadə etmək lazımdır. 
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Şəkil 27.

Ağ çürümə xəstəliyi 
(Sclerotium cepivorm. Bark.) 

                                                              
Bu göbələk sarımsağı 

həm çöl şəraitində, həm də 
saxlama dövründə yoluxdu-
rur. Cavan bitkilərdə yar-
paqlar baş tərəfdən saralma-
ğa başlayır və nəticədə məhv 
olur. Yoluxmuş bitkinin 
köklərində və üst qatlarında 
yumşaq ağ mitselilər əmələ 
gəlir. Sarımsağın dişləri sulu, yumşaq forma alır və çürü-
yür,  zədələnmiş toxumaları üzərində çox kiçik, qara rəngli 
sklerosidilər əmələ gəlir.  

Saxlanma dövründə sarımsağın xəstə soğanaqları üzər-
ində kütləvi sürətdə qara sklerosidilər olan ağ mitselilər 
əmələ gəlir (şəkil 27). 

Xəstəliyin mənbəyi torpaq və xəstə soğanaqlardır.  
Mübarizə tədbirləri. 1. Növbəli əkin sisteminə əməl etmək; 
2. Sarımsağı sahədən tam yetişdikdən sonra yığmaq; 
3. Anbarlara sarımsağı yığmamışdan qabaq tam qurut-

maq lazımdır;  
4. Sarımsaq dişləri əkindən qabaq Kortiram forte, Yun-

go forte funqisidləri ilə 8-10 kq/t dozasında, zərərvericilərə 
qarşı Prestij (140 q/l imidakloprid+150 q/l pensikuron ) pre-
paratı ilə - 2-3 l/t hesabı ilə dərmanlanmalıdır. Bu xəstəliyə 
qarşı həmçinin 40 %-li formalindən (40 ml/120 l suya) is-
tifadə etmək mümkündür. Bunun üçün əkilməyə hazırlan-
mış sarımsaq dişləri tənzifdə 10-15 dəqiqə formalin 
məhluluna salınır, sonra çıxarılıb suyu süzülənə kimi asılır 
və 1,5-2 saat brezentin arasında saxlanılır. 
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Şəkil 28. 

Pas xəstəliyi 
(Puccinia porri Wint., P. allii Rud.,  
Melamspora allii – polulina Kleb.) 

 
Bu xəstəlik soğanda və 

sarımsaqda təsadüf olunur. 
Göbələklər yarpaqları zədələ-
yərək kiçik nöqtəli sarı yastıq-
cıqlar əmələ gətirir. Nəticədə 
yarpaqlar pas xəstəliyindən 
saralır və quruyur. Yarpaqla-
rın üzərindəki yastıqcıqlar 

göbələyin yay sporlarından ibarətdir. Xəstəlik bu sporlar 
vasitəsilə yayılır. Göbələk qışı teleytosporlar halında keçi-
rir və bu zaman yarpaqlarda qara yastıqcıqlar əmələ gəlir.  

Pas xəstəliyinə tutulmuş bitkilər zəif inkişaf edir və 
onlardan alınan məhsul keyfiyyətsiz olur.  

Mübarizə tədbirləri.   
1. Növbəli əkin sistemindən düzgün istifadə edilməli, 

yoluxmuş torpaq sahəsinə soğanaqlı bitkilər 5-6 ildən son-
ra əkilməlidir. 

2. Məhsul yığıldıqdan sonra bitki qalıqları sahədən 
yığılıb məhv edilməli və dərin şum aparılmalıdır. 

3. Sarımsaq əkiləcək xəstə torpaq əkindən qabaq kü-
kürd və əhəng qarışığı ilə (56 kq kükürd- 1,2 kq əhəng 1 
hektara) dezinfeksiya edilməlidir. 

4. Toxum materialı səpindən qabaq 40%-li formalində 
(40 ml/120 l suya) isladıb 2 saat brezentin arasında saxlan-
malı və ya Maksim (25 q/l fludoksanil) – 2 l/t, Kortiram 
forte, Yungo forte (80% tiram) 4-8 kq/t preparatı ilə dər-
manlanmalıdır. Sarımsaq əkinlərinin arasına bioloji pre-
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Şəkil 29.

parat olan fitosporin M (15 ml/10 suya) suda qarışdırıla-
raq çilənilir.  

Xəstəliyin əlamətləri müşahidə olunduqda Bakır spe-
sial (mis oksoxlor + mankazeb + metalaksil) 2 l/ha, Rido-
mil gold (mankazeb + mefonaksam) 2,5 kq/ha, Koside 
(350 q/kq mis-hidroksid) 2 kq/ha preparatlarının veril-
məsi də müsbət nəticələr vermişdir (şəkil 28) . 

 
Bakterioz xəstəliyi 

(Erwina caratowora (Jen) Holl.) 
                                                                 
Bu xəstəliyə soğan 

və sarımsaq soğanaq-
ları vegetasiyanın axı-
rında tutulur. Yığım 
zamanı xəstə soğanağı 
sağlamdan ayırmaq 
çox çətindir. Yalnız so-

ğanağı kəsdikdə sağ-
lam hissələrin arasında 
tutqun, sarı-qonur rəngli yumşaq hissə müşahidə olunur. 
Məhsul yığımından 2-3 ay sonra xəstə soğanaqlar boğaz 
nahiyəsində yumşalır, çürüyür və pis iy verirlər (şəkil 29). 

Xəstə soğanaqları əkdikdə alınan cücərtilərin yarpaq-
ları sarımtıl rəng alır. Zoğ inkişafından qalır, əyilir, torpa-
ğa düşərək quruyur. Bu xəstəlik sarımsağın dişlərini 
yoluxdurur və müxtəlif formada özünü göstərir. Xəstəlik 
dişlərin qabığı üzərində müşahidə olunur. Xəstəliyin 
sarımsaq dişləri üzərində əmələ gətirdiyi yaralar dairəvi, 
oval və qeyri-müəyyən formada olur. Xəstəlik sürətlə in-
kişaf etdikdə bütün sarımsaq dişlərinin üzərini örtür. Çox 
yoluxmuş dişləri sanki şaxta vurub. Xəstəlik saxlama döv-
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Şəkil 30. 

ründə daha çox müşahidə edilir. Xəstəliyin keçiriciləri so-
ğan milçəyi, soğan vızvızası, soğan tripsi və soğan gənəsidir.  

Mübarizə tədbirləri. 1. Bitkiləri növbələşdirmək la-
zımdır. Sarımsağı digər soğanaqlı tərəvəz bitkilərindən 
sonra əkmək olmaz.  

2. Sahədən yığılmış sarımsağı anbara yığmazdan qa-
baq yaxşı qurutmaq lazımdır. Sarımsağın saxlama tempe-
raturu 0-20 C, nəmliyi 65%-dən aşağı olmalıdır.  

3. Sarımsağın zərərvericiləri ilə müntəzəm mübarizə 
aparılmalıdır. 

4. Yağış yağdırma üsulu ilə suvarma aparılmamalıdır. 
5. Əkin materialının zədələnməsinə yol verilməməlidir.  
Kimyəvi preparatlardan Pergado (25 q/kq Man-

dipropamid+ 245 q/kq – misxloroksid) 2-3 kq/ha, Kurzat 
(4,2 % simoksanil + 39,8% mis xloroksidi) – 2,5 kq/ha ilə 
vegetasiya ərzində 3 dəfə çiləmə aparılır.  

 
Alabəzəklilik xəstəliyi 

(BML. Onion mosaic virus.)                                         
 

Bu xəstəliyi törədən 
virus göy toxumluq soğanı 
və sarımsağı yoluxdurur. 
Yoluxmuş sarımsaq dişləri 
əkdikdən bir az keçmiş xəs-
təlik müşahidə edilir. Xəstə 
bitkilər zəifləyir, yarpaqları 
saralır, bəzən yarpaqlar 
üzərində sarımtıl rəngdə sıx 

paralel zolaqlar əmələ gəlir (şəkil 30). Yarpaqlar bükük-bü-
kük olur, öz formasını itirir. Çiçəkləmə ləngiyir və zəif ge-
dir. Nəticədə bitki zəifləyir.  
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Bu xəstəlik bitkidən-bitkiyə dördayaqlı sarımsaq gə-
nəsi və mənənələr vasitəsilə yoluxur.  

Virus xəstə bitkilərdən sağlam bitkiyə sarımsaq gənə-
si vasitəsilə saxlama müddətində keçir və orada qalır. 

Mübarizə tədbirləri. 1. Toxum materialı sağlam bit-
kilərdən götürülməlidir.  

2. Xəstəliyin keçiricisi olan sarımsaq gənəsi ilə müba-
rizə aparılmalıdır.  

3. Toxumçuluq məqsədi ilə becərilən sahələr əmtəəlik 
əkilən soğan və sarımsaq sahələrindən aralıda yerləşdiril-
məlidir. 
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Şəkil 31.

 
FƏSİL 8 

 
SARIMSAĞIN YIĞILMASI,  

QURUDULMASI VƏ SAXLANMASI 
 

Oktyabr ayında əkilmiş sarımsağın məhsulu sortdan 
asılı olaraq, mayın sonunda, iyunun əvvəlində yığılır. Yı-
ğım vaxtının düzgün müəyyən edilməsinin böyük əhəmiy-
yəti vardır. Sarımsağı tam texniki yetişdikdən sonra yığ-
maq lazımdır (şəkil 31).  

Məhsul vaxtında yı-
ğılmalıdır. Yığım həddin-
dən artıq gecikdikdə, tor-
paqdakı nəmlikdən soğa-
naqda əlavə köklər inki-
şaf edir. Soğanaqlarda və 
dişlərdə olan quru qabıq 
davamsız olur, patlayır 
və dişlər soğanaqdan ara-
lanıb tökülür. Çiçək zoğlu 
sortlarda isə bu daha qor-
xuludur, çiçək zoğu qu-
ruyur, dişlər zoğdan ara-
lanır, çiçək topası partla-
yır, dişlər və hava soğa-

naqları tökülür. Belə sarımsağı uzun müddət saxlamaq əl-
verişli olmur.  

Onun yığılması bellə qazılmaqla aparılır. Sarımsaq 
yetişdikdə çiçək zoğsuz sortlarda kökboğazı boşalır, yar-
paqlar saralır və gövdə yerə yatmağa başlayır. Çiçək zoğlu 
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sortlarda isə gövdə və yarpaqlar saralır, çiçək topası həm 
saralır, həm də partlayır. 

Ağır əl əməyi tələb edən işlərdən biri də məhsulun 
yığılmasıdır. Onun yığılması bellə qazmaqla aparılır. 
Böyük sahələrdə Belorus traktoruna qoşulmuş  SNU-3S, 
LKQ-1,4 və LKP-1,8 markalı maşınlardan istifadə edilir. 
Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, ağır gillicəli 
daşlı torpaqlarda П şəkilli işçi orqanların tətbiqi mümkün 
deyil, həmçinin yığım ilin yay aylarına düşdüyünə görə 
havaların isti keçməsi ilə əlaqədar torpaqda nəmlik azalır 
və torpaq bərkiyir.  

Bu göstərilən çatışmazlığı nəzərə alaraq tərəfimizdən  
sadə formada sarımsaq qazıb çıxaran işçi orqan təklif olu-
nur. Həmin işçi orqan KRN-4,2 və ya KOR-4,2 kultivatoru-
nun əsas tirinə üç orqan, altı içiboş kronşteynin dayan-
dırıcı boltunun köməyi ilə qurulur və aşağıdakı kimi ha-
zırlanır.  

Y şəkilli kəsici bənd (ckoba) iki ressor lövhəsinin 
poladından hazırlanır və bunlar 1500 bucaq altında biri 
digərinə uyğun yerləşdirilir. Lövhələrin eni 60-70 mm, qa-
lınlığı 8-10 mm, kəsici hissə 1,0-1,5 mm, itiləmə bucağı 400 
olmaqla kəsici bəndin eni 1200 mm olaraq hazırlanır. Bən-
din yanından lövhəyə şaquli olaraq iki  hündürlüyü 180-
200 mm olan böyürlük qaynaq edilib yapışdırılır. Bö-
yürlüyün qabaq tilinə (aşağı hissədən) üçbucaq formasın-
da, hündürlüyü 70 mm-ə və əsasdan eni polad kəsik 60 
mm olan qaynaq edilir. Böyürlük və üçbucaq əsas kəsici 
bəndin hazırlandığı materialdan götürülür.  

Kəsici bəndin dayağını ölçüsü 800x65x15 mm olan 
zolaq dəmirdən  hazırlanır. Kəsici bənd dayağa iki ədəd 
hər iki tərəfdən diametri 12 mm boltla bərkidilir.  
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Şəkil 32. 

Gen cərgələrdə qazılmış 
sarımsağın yerindən oynadıl-
ması üçün böyürlüyün arxa 
tilinə diametri 10 mm olan iki 
ədəd tağayıran qaynaq edilir. 
Kəsici bəndin (skobanın) tor-
pağa girməsini nizamlamaq 
üçün onun gövdəsini torpaq 
səthindən qaldırıb endirmək-

lə həyata keçirirlər.  
Yuxarıda göstərilən texnologiyanın təsərrüfatlara tət-

biqi əl əməyini 1325 adam/saata, hər sentner məhsula 
əmək sərfini 19,3 adam/saata qədər azaltmağa və sarımsa-
ğın məhsuldarlığını 60,6 sentnerdən 148,4 s/ha artırmağa 
imkan verir. 

Torpaqdan çıxardılmış sarımsaq bir-birinə dəymə-
məklə silkələnib torpaqdan təmizlənir. Soğanaqlar sulu və 
incə olduqlarına görə zərbədən tez zədələnirlər. Zədələn-
miş yerlər göyərir, qaralır və qeyri-standart olurlar. Məh-
sul yığdıqdan sonra  iki-üç həftə ərzində sahədə qurudulur 
(şəkil 32).  

Sarımsaq yığıldıqdan sonra onun saxlanması üçün 
hazırlıq işləri görülməlidir. Saxlamaq üçün tam yetişmiş 
iri, sağlam, quru və yaxşı formalaşmış soğanaqlar kökbo-
ğazından 4-5 sm aralı kəsilir və seçilir. 

Şəraitdən asılı olaraq, sarımsaq saxlayıcıda müxtəlif 
üsullarla – dəstə halında bağlayıb, tavana asmaqla, rəflərə 
və deşikli yeşiklərə yığmaqla saxlanılır.  

Aparılmış elmi- tədqiqat işləri nəticəsində məlum olmuş-
dur ki, sarımsaq dəstə halında bağlayıb asıldıqda, rəflərdə 
soğanaqlar seyrək sərildikdə və yanları deşikli yeşiklərdə 
saxlandıqda məhsulun çıxdaşı 1-2% azalır (şəkil 33).  
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Saxlayıcılarda ventilyator, termometr və psixrometr 

qoyulmalıdır ki, binanın havası, temperaturu, nisbi 
rütubəti nizamlansın. Binada hava daimi olaraq, cərəyan 
etməlidir. Bu halda sarımsaq yaxşı saxlanılır.  

N.A.Palilovun məlumatına görə sarımsağı 200 C tem-
peraturda saxladıqda çıxdaşı 2-5 dəfə azalır. Saxlama 
müddətində soğanaqlar 2-3 dəfə seçilməli, xəstə, çürük və 
boşalan soğanaqlar çıxdaş edilməlidir. Beləliklə, payızda 
və yaxud yazda əkin üçün sağlam soğanaqlar seçilir və 
əkinə hazırlanır. Yazlıq sarımsaq sortlarının saxlanmasın-
da əlverişli saxlama şəraitinin olmasının böyük əhəmiyyəti 
vardır. Yüksək temperaturda - 18-200 C-də sarımsaq 
saxlandıqda, onda bir o qədər dəyişiklik olmur. Lakin bu-
nun nəticəsində dişlərin soğanaqda qoyuluş prosesi zəif 
gedir. 

A.A.Казакова (1970) və V.A.Komissarovun məluma-
tına görə, sarımsaq isti şəraitdə saxlandıqda birinci diş 
mayda, axırıncı diş isə bir az gec əmələ gəlir və bir- birin-
dən yetişməsinə görə fərqlənirlər. Xarici dişlər orta dişlərə 
nisbətən daha yetgin olur. Bu cür sarımsağı saxladıqda tez 
xarab olur. Yetişməmiş sarımsaqdan əkin materialı kimi 

Şəkil 33. 
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istifadə edilərsə, ondan əmələ gələn bitkilər zəif inkişaf 
edir. Əkində isə seyrəklik əmələ gəlir.  

C.Ə.Rzayev (1983) qeyd edir ki, payız və yaz əkinin-
də  sarımsaq aşağı temperaturda saxlanılıbsa, bitkilər nor-
mal inkişaf edir, dişlər torpaqda qışı yaxşı keçirir, əmələ 
gəlmiş soğanaqlar isə yaxşı qalma qabiliyətinə malik olur-
lar. 

Saxlayıcının temperaturu dişlərdə ehtiyat qida mad-
dələrinin dəyişilməsinə böyük təsir göstərir. Payızlıq sa-
rımsağı bir ay və ay yarımdan sonra 6-120 C temperaturda 
saxlandıqda qida maddələri mürəkkəb çevrilməyə başla-
yır. Monosaxaridlər disaxaridlərin hesabına çoxalır. Buna 
görə də qida maddələri hesabına tənəffüs artır, kökün 
böyüməsi sahəsində quru qabıq partlayır və dişlər quru-
yur. 0-200 C-yə kimi yazlıq sarımsaq sortları yaxşı qalırlar. 
B.J.İzlyakovun müşahidəsinə görə isti saxlamada (18-200 

C-də) şəkər çox  sərf olunur, böyümə nöqtəsi nisbi süku-
nətdən tez çıxır.  

Bir sıra tədqiqatçılar göstərirlər ki, soyuq saxlamadan 
sonra sarımsaq bitkisi tez böyüyür, dişlər bir ay tez əmələ 
gəlir və soğanaqlar da bir o qədər tez yetişirlər. İsti saxla-
madan sonra sarımsaq bitkisi özünü gecyetişən kimi apa-
rır və soğanaq yetişə bilmir. 

Sarımsağın saxlanması nəticəsində müəyyən edilmiş-
dir ki, soğanağın qalması əsasən sortun bioloji xüsusiy-
yətindən asılıdır. Bəzi sortlar soğanağın cücərməsi, digər-
lərin isə boşalması hesabına çəkisini azaldır.  

Lakin elə sortlar mövcuddur ki, nə cücərmir, nə də 
boşalmır, lakin cüzi miqdarda çəkisini yaza qədər itirir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, çəkisini çox və orta dərəcədə 
itirən əsasən yerli sarımsaq sortlarıdır. Odur ki, onları yaz-
da yox, payızda əkmək məsləhət görülür. 
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Təbii itki hesabına çəkisini nə dərəcədə itirdiyini nə-
zərə alaraq sarımsaq sortları 3 qrupa ayrılmışdır. Birinci 
qrupa az, ikincinə orta, üçüncü qrupa isə çəkisini çox itirən 
sarımsaq sortları daxil edilmişdir. 

Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
soğanağın cücərməsi və boşalması hesabına öz çəkisini ən 
çox və orta (12,1-40,8 %) dərəcədə itirən sarımsaqların yal-
nız payızda, ən az (6-13 %), itirilənlərin isə mart ayında 
əkilməsi məsləhətdir.   
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IX FƏSİL 

 
 SARIMSAĞIN İSTEHSALINI ARTIRMAQ 

TƏDBİRLƏRİ 
 

Sarımsaq təsərrüfat üçün çox gəlirli bitkidir. Hər il 
Azərbaycanın rayonlarından tədarük təşkilatları razılaş-
dırılmış qiymətlə torpaq mülkiyyətçilərindən, fermerlər-
dən təzə sarımsağı satın alır. Satılan təzə sarımsağın 
keyfiyyəti dövlət standartının tələblərinə müvafiq, yeni 
soğanaqlar sağlam, bütöv quru və təmiz olmalıdır.  

Respublikada yeni yaradılmış tədarük təşkilatı hər il 
fermer təsərrüfatları və digər sahibkarlarla müqavilə bağ-
layır və bunun üçün onlara qabaqcadan avans verirlər. 
Tədarük təşkilatları qəbul etdikləri məhsulu öz növbəsində 
satış üçün respublika tədarük təşkilatlarına verir.  

Sarımsaq istehsalının artırılması ilk növbədə məhsul-
dar və qiymətli sortların seçilib aşkar edilməsi, toxumçulu-
ğun düzgün təşkili, əkin sahələrinin genişləndirilməsi və 
qabaqcıl nailiyyətlərin təsərrüfatlarda tətbiqi ilə əlaqədar-
dır.  

Respublikada sarımsaq istehsalını artırmaq üçün aşa-
ğıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi günün ən vacib məsə-
ləsidir:  

– Sarımsağın əkin sahəsi, istehsalı və məhsuldarlığı 
hər il fermerlərin istehsal maliyyə planlarında ayrıca gös-
tərilməli və sarımsağın artırılmasına qayğı göstərilməlidir. 

– Sarımsağın əkin materialına diqqət artırılmalıdır. 
Bu məqsədlə Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda və 
onun əhatə etdiyi təsərrüfatlarda sarımsağın toxumçuluğu 
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təşkil edilməli, fermerlər keyfiyyətli əkin materialı ilə 
təmin edilməlidirlər; 

– Sarımsağın Azərbaycana kənardan gətirilməsinə 
son qoyulmalıdır. Kənardan gətirilmiş sarımsaq sortları bi-
zim torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşmır, zəif inkişaf edir, 
məhsuldarlıq isə aşağı olur. Buna görə də sarımsağın yerli 
sortlarının təsərrüfatlarda əkilməsinə daha çox diqqət 
yetirilməlidir; 

–  Sarımsağın satınalma qiymətinin yenidən nəzərdən 
keçirilməsi məqsədə- uyğun olardı. Respublikamızda hər 
ton sarımsağın tədarük qiyməti Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, 
Türkmənistan, Estoniya, Belarus və Qazaxıstan respubli-
kalarından nisbətən aşağıdır. Sarımsağın qiymətinin 
artırılması təsərrüfatların maddi marağına səbəb olar və 
onun becərilməsi daha da artar; 

– Sarımsağın becərilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış təsər-
rüfatlar ayrılmalı, onların əkin sahələri əlverişli torpaq sa-
hələrində yerləşdirilməli, təsərrüfatlar əkin, becərmə, yığım 
maşınları, qurutma, saxlanma binaları, xəstəlik və zərərve-
ricilərə qarşı kimyəvi dərmanlarla təmin olunmalıdır; 

Sarımsağın becərilməsində ən çətin işlərdən biri onun 
əkilməsidir. Bu iş indiyə qədər respublikada əl ilə görülür. 
Lakin Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kartof  və 
tərəvəzçilik stansiyasının iş təcrübəsi göstərir ki, soğan sə-
pən SLN-6 səpin aqreqatını təkmilləşdirməklə sarımsağı 
əkmək olar. Bu aqreqatda 2-5 nəfər işləyir. Onlar bir iş 
növbəsində 2-4 hektar sarımsaq əkir. Əl ilə əkində hektara 
280 adam/gün sərf olduğu halda , mexanizmlərdən istifa-
də etdikdə 12 adam/gün sərf edilir. 

Hazırda respublikanın əksər bölgələrində geniş sahə-
lərdə sarımsaq əkilməsinə başlanmışdır. Belə ki, Abşeron, 
Cəlilabad, Masallı, Ağsu, Şabran, Tərtər, Şəmkir, Tovuz, 



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

72

Goranboy, Şəki, Xaçmaz və digər rayonlarda sarımsağın 
əkininin maşınla həyata keçirilməsinə başlanmışdır.  

Sarımsaq istehsalının artırılmasında əsas ağır işlərdən 
biri də soğanağın əkin qabağı əl ilə dişlərə ayrılmasıdır. 
Sarımsağın dişlərə ayrılmasında, əkilməsində, becərilmə-
sində, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizədə və məh-
sul yığımında mexanizasiyadan tam istifadə edilməlidir. 
Bu işlərin  həyata keçirilməsinə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi-
nin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi Tərəvəzçilik Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda başlanmışdır.  
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X  FƏSİL 

 

SARIMSAĞIN BECƏRİLMƏSİNDƏ TEXNOLOJİ 
ƏMƏLİYYATLARININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİNƏ 

QOYULAN TƏLƏBLƏR 
 

Bu normativlər 20 t/ ha 
məhsul almaq üçün sarımsağın 
becərilməsi texnoloji əməliyyat-
larının yerinə yetirilməsinə dair 
tələbləri müəyyən edir.  

 
 

 
10.1. Torpağa tələblər 

 
  1.1.  Sarımsaq münbit, mədəniləşdirilmiş torpaqlar-

da əkilir. Ən əlverişli torpaqlar humusla zəngin gillicəli və 
qumluca, eləcə də bataqlıqlaşmayan qara və şabalıdı 
torpaqlar hesab edilir . 

  1.2. Torpağın optimal aqrokimyəvi göstəriciləri : pH 
6,0-7,0,  humusun miqdarı ən azı 2,2 %, mütəhərrik  fosfor 
(250-300 kq/ha) və mübadilə olunan kalium ən azı – 150 
kq/ha olmalıdır. 

  1.3. pH 6,0-dan aşağı olduqda torpağı neytrallaşdır-
maq lazımdır. Əhəng materiallarını sələf bitkilərin altına 
verirlər. 

  1.4. Sarımsaq əkiləcək sahə quru, soyuq küləkdən 
qorunan, qida maddələri ilə zəngin, yaxşı strukturlu, kifa-
yət qədər nəmliyi olan, qrunt suları dərinlikdə yerləşən, su 
yığılmayan torpaqlar olmalıdır. 
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Şəkil 34.

10.2. Sələflər 
 

  2.1. Sarımsaq üçün ən yaxşı sələflər çovdar və buğ-
da, yaşıl yemlik birillik otlar, xiyar, qabaq, pomidor, gö-
yərtilər və paxlalı bitkilər hesab olunur.  

  2.2. Herbisidlərin sonrakı təsirinə görə sarımsağı 
kartof, qarğıdalı, günəbaxandan sonra əkməyə yol veril-
mir.  

  2.3. Sarımsaq əkinləri tərəvəz və ya ixtisaslaşdırılmış 
növbəli əkinlərdə yerləşdirilir. 

  2.4. Sarımsağın əvvəl əkildiyi sahəyə 3-4 ildən tez 
əkilməsi məqsədəuyğun deyil. 

 
10.3.Torpağın hazırlanması 

 
  3.1. Sələf bitkilər (xüsusən də taxıl) yığıldıqdan dər-

hal sonra torpağa Raundap və ya onun analoqları  4-6 l / 
ha dozasında verilir. 

  3.2. Torpağın yumuşaldılması 12-15 gündən sonra 
10-12 sm dərinlikdə  2 keçidlə (eninə və uzununa) LDQ-10, 
BDT-7 və digər aqreqatların köməyi ilə aparılır (şəkil 34).  

3.3. Zəif humuslu torpaqlara 40-60 t  çürümüş peyin 
və ya kompost verilir.  

  3.4. Şum, mineral 
gübrələrdən hektara  400-
500 kq superfosfat  və 100-
150 kq kalium (fiziki çəkidə) 
dozasında olmaqla, istifadə 
normasının 80%-ni verdik-
dən sonra, 25-27 sm də-
rinlikdə  aparılır. 

 3.5. Məcburi aqroüsul – sahə hökmən hamarlanmalıdır. 
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 3.6. Əsas şumdan və malalamadan sonra yumşaltma 
və ya frezlə becərmə həyata keçirilməlidir. Bu əməliy-
yatlardan sonra sahə şumlanır və sahənin eninə kiçik su 
arxları açılır. 

  3.7. Əkin günündə 8 – 10 sm dərinlikdə əkinqabağı 
kultivasiya və ya frezləmə aparılır. Bu zaman KPS- 4, 
KQF- 2,8, KQF- 4,2 və digər kultivatorlardan istifadə edilir.  

  3.8. Torpağın hazırlanması zamanı texnoloji əməliy-
yatların yerinə yetirilməsinə və işlərin keyfiyyətinin qiy-
mətləndirilməsi metodlarına dair tələblər cədvəl 5-də əks 
etdirilmişdir. 

Cədvəl 5. 
Sarımsağın becərilməsi zamanı texnoloji əməliyyatların 

yerinə yetirilməsinə və işlərin keyfiyyətinin  
qiymətləndirilməsi metodlarına dair tələblər 

 

Nəzarət edilən 
göstəricilər 

Norma
Kənara-
çıxmalar

Keyfiyyətin 
qiymətləndirilməsi 

metodu 

Keyfiyyət 
əmsalı 

1 2 3 4 5 
Torpağın hazırlanması 

Üzləmə dərinliyi, 
sm 

8-10 
Norma

±2 
±3 

Hamarlanmış 
səthin 10 yerində 
sahənin diaqonalı 

üzrə xətkeşlə 

1,0 
0,9 
0,8 

Şumun dərinliyi, 
sm 

25 – 27
Norma

±3 
±5 

Hamarlanmış 
səthdən şırımın 

dərinliyinə qədər 
10 yerdə xətkeşlə 

1,0 
0,9 
0,8 

Tirə topalarının 
hündürlüyü , po-

zulmuş şırım-
ların dərinliyi 

(torpaqla örtül-
mədən sonra),  

sm 

7 
Norma

±2 
±4 

Xətkeşlə 5 yerdə 
1,0 
0,9 
0,8 



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

76

 

1 ha halında 
gübrənin, bitki 

qalıqlarının 
torpaqla 

örtülməsi,%x 

Tam 

Tələblərə 
uyğundur 
 çox deyil 
5-10- dan 
çox deyil 

Vizual surətdə 
1,0 
0,9 
0,8 

İşlənməmiş 
sahələrin olması 

(döngə zolaq-
larının və çı-

xıntıların şum-
lanması) 

Yol 
verilmir

Tələblərə 
uyğundur
Tələblərə 
uyğun 
deyil 

Vizual surətdə 
1,0 

 
0,8 

Kultivasiyanın 
dərinliyi, sm 

10 - 12
Norma 

±2 
±3 

Hamarlanmış 
səthdən sahənin 

diaqonalı üzrə 10 
yerdə 

1,0 
0,9 
0,8 

Məsaməlilik 
 (5 sm-dən böyük 

kəsəklər) 
əd/ m2 

16 – 18
2- yə qədər
5- ə qədər

10- a qədər

0,25 m2 çərçivə ilə 10 
yerdə 

1,0 
0,9 
0,8 

Mineral gübrələrin verilməsi 

Verilmə dozası , 
kq / ha 

b.4.3 
b.4.4 
b.4.6 
b.4.8 
b.4.9 

Norma 
±5 % 
±10% 

Nəzarət çəkmə yolu 
ilə və ya işlənmiş 

sahəyə görə 

1,0 
0,9 
0,8 
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Əkinqabağı toxumun hazırlanması 
Soğancıq və ya 
dişlərin termiki 

dezinfeksiya 
edilməsi, 0 0C, 

 saat 

b.5.4 

Tələblər yerinə

yetirilmişdir.
Tələblərin  

yerinə yetiril-
məməsi 

Termometrlə 
1,0 

 
0,8 

Preparatın  
dozası 

Nor-mativə 
müvafiq 
olaraq 

Norma 
±3 % 

Yoxlama 
metodikası  

üzrə 

1,0 
 

0,8 

İşçi məhlulun sərfi 

Norma 
tivə  

müva 
fiq 

olaraq 

Norma 
±5% 
±10% 

Yoxlama 
metodikası  

üzrə 

1,0 
0,9 
0,8 

Sarımsaq dişlərinin əkini 

Əkin müddətləri b.6.1 
Norma 

±1 
±2 

Müddətlərin 
müqayisəsi 

1,0 
0,9 
0,8 

Cərgələr və lentlər 
arasındakı məsafə b.6.2 

Norma 
±0,5 
±1,0 

Xətkeşlə 10  
təkrarda 

1,0 
0,9 
0,8 

Dişlərin basdırılma 
dərinliyi b.6.2 

Norma 
±0,5 
±1,0 

Xətkeşlə 
1,0 
0,9 
0,8 

Bitkilərin 
dayanma sıxlığı b.6.2 

Norma 
±2% 
±3% 

Hesablama 
1,0 
0,9 
0,8 

Əkinə qulluq 
Cərgəaralarının 
yumşaldılma 
dərinliyi, sm 

b.7.2 
Norma 

±0,5 
±1,0 

Xətkeşlə 10 
təkrarda 

1,0 
0,9 
0,8 

Müdafiə 
zonasının eni, sm 

b.7.2 
Norma 

±2 
±4 

Xətkeşlə 10 
təkrarda 

1,0 
0,9 
0,8 

Qalan alaqların 
miqdarı, % 

1-ə qədər 
Norma 

±3 
±4 

12 cərgədə  
2 m kəsikdə 
kəsilməmiş 
alaqların 

hesablanması 

1,0 
0,9 
0,8 
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Zədələnmiş və 
dibi doldurulmuş 

bitkilərin 
miqdarı, % 

1-ə qədər 
Norma 

±3 
±4 

12 cərgədə 2 
m kəsikdə 
zədələnmiş 

və dibi 
doldurulmuş 

bitkiləri 
saymaqla 

1,0 
0,9 
0,8 

 

 

Sahənin alaqlara, xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı işlənməsi 

Xəstəliklərin 
inkişafının 

azalması, % 
80 

Norma 
ən azı 70 
ən azı 65 

Xəstəliklərin 
inkişafına 

nəzarət 
metodikası 

üzrə 

1,0 
0,9 
0,8 

Alaqlanmanın 
azalması, % 

ən azı 
90 

Norma 
ən azı 85 
ən azı 80 

7-14 gündən 
sonra alaqların 

miqdarının 
hesablanması 

1,0 
0,9 
0,8 

Zərərvericilərin 
məhv edilməsi, % 

85 
Norma 

ən azı 80 
ən azı 75 

1-2 gündən 
sonra nəzarət 

müayinəsi 

1,0 
0,9 
0,8 

Pestisidlərin 
normaları, q/ ha,  

l/ ha 

Normati
və görə 

Norma 
±3 % 

Çiləmənin 
yoxlanması 
metodikası 

üzrə 

1,0 
 

0,8 

İşçi məhlulun 
sərfi,  l/ ha 

Normati
və görə 

Norma 
         ±5% 

±10% 

Çiləmənin 
yoxlanması 
metodikası 

üzrə 

1,0 
0,9 
0,8 

İşləmənin bərabər 
səviyyəliliyi 

Bütün sahə

üzrə 
bərabər 

səviyyədə

Norma     
  5 % ə 
qədər 
xəta 

Vizual surətdə 
1,0 
0,8 



             � Sarımsaq  � 

 

79

 

Sarımsağın yığılması 

Kəsmə 
hündürlüyü, sm 

b.10.3 
Norma 

±1 
±2 

Xətkeşlə 10 
təkrarda 

1,0 
0,9 
0,8 

Başın yığılma 
tamlığı, % 

97 
Norma 

- 2 
- 4 

Üç təkrarla 14,3 
m uzunluqda 
çıxarılmamış 
soğanaqların 

sayı 
(cərgəaraları 70 

sm) 

1,0 
0,9 
0,8 

Soğanaqların 
zədələnməsi, % 

2-dən 
çox 

olmama
qla 

Norma 
+1 
+2 

Üç təkrarla 14,3 
m uzunluqda 
çıxarılmamış 
soğanaqların 

sayı 
(cərgəaraları 70 

sm) 

1,0 
0,9 
0,8 

Nəqliyyata yükləməklə sarımsağın çıxarılması 

Soğanaqların 
zədələnməsi, % 

2 
Norma 

+1 
+2 

Üç təkrarda 50 
kq nümunədə 

zədələnmiş 
başların sayı 

1,0 
0,9 
0,8 

Soğanaqların 
yığılmasının 

tamlığı, % 
97 

Norma 
- 2 
- 5 

Üç təkrarda 
14,3 m 

uzunluqda 
qalan 

kondisiyalı 
başların sayı 
(cərgəaraları  

70 sm) 

1,0 
0,9 
0,8 
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Quru yarpaqların işlənməsi və sarımsağın saxlanması. 
Quru yarpaqların işlənməsi 

Soğanaqların 
zədələnməsi, % 

b.11.15 
Norma 

±2 
±3 

Nəzarət 
nümunəsinin 
araşdırılması 

1,0 
0,9 
0,8 

Soğanağın 
boyunun 
kəsilmə 

hündürlüyü, sm 

b.11.17 
Norma 

±0,5 
±1,0 

Xətkeşlə 
ölçülmə 

1,0 
0,9 
0,8 

Quru yarpaqların qurudulması 

Temperatur, 0C 

b.11.3 
b.11.7 
b.11.8 

  b.11.10 
   b.11.11 

Norma 
±0,5 
±1,0 

Dövri olaraq 
termometrlə 

1,0 
0,9 
0,8 

Soğanağın örtük 
qatının nəmliyi, 

% 
14 

Norma 
±0,5 
±1,0 

Dövri olaraq 
əllə 

1,0 
0,9 
0,8 

Sarımsağın saxlanması 

Temperatur, 0C b.12.2 
Norma 

±0,5 
±1,0 

Dövri olaraq 
termometrlə 

1,0 
0,9 
0,8 

Havanın 
nəmliyi, % 

b.12.2 

Norma 
±2 
±3 

 

Psixometrlə 
yoxlama 

1,0 
0,9 
0,8 

Layın qalınlığı, 
sm 

b.12.4 
Norma 

+5% 
+10% 

Nəzarət 
ölçməsi ilə 

1,0 
0,9 
0,8 

Nəzarət edilən göstəricilər işin aparılmasının konkret şəraiti nəzərə 
alınmaqla dəqiqləşdirilir. 
 Texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi keyfiyyətinə nəzarət 
icraçıların iştirakı ilə həyata keçirilir.  
 0,8 əmsalından aşağı keyfiyyət göstəriciləri zamanı iş yenidən 
yerinə yetirilməlidir.  
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10.4. Gübrələrin verilməsi 
 

  4.1. Sarımsağın altına üzvi gübrələri bilavasitə təzə 
peyin şəklində verilməsi məqsədəuyğun deyil, çünki bu 
zaman sarımsağın yetişməsi müddəti uzanır, qalın boyun-
cuq əmələ gəlir, torpağa əlavə olaraq alaq toxumları düşür. 

  4.2. Sarımsaq mineral gübrələrin verilməsinə həssas-
dır. Onların dozaları istifadə əmsalından, planlaşdırılan 
məhsuldan, torpağın qida elementləri ilə  təminatlılıq 
dərəcəsindən, bitkilərin tələbatından asılıdır. 

  4.3.  Mineral gübrələrin verilmə dozası cədvəl  6- da 
əks etdirilmişdir (şəkil 35). 

Cədvəl 6. 
Sarımsağın altına mineral gübrələrin verilmə dozası 

(kq / ha təsiredici maddə hesabı ilə) 
 

N (azot ) P2O5(fosfor) K2O( kalium) 

Torpağın qida elementləri ilə təminatlılığı 
qrupları 

Planlaşdırılan 
məhsuldarlıq, 

t/ ha 

I II III I II III I II III 
10,0 60 30 10 60 40 40 60 30 10 
20,0 90 60 30 60 60 60 90 60 30 
30,0 120 90 60 90 80 80 120 90 60 

4.4. Bitki, torpaq məhlulunun yüksək qatılığına mənfi 
reaksiya verir. Böyümənin və inkişafın erkən fazalarında 
sarımsaq cücərtiləri üçün torpaq məhlulunun yol verilən 
qatılığı – 0,025 %, yaşlı bitkilər üçün isə – 0,05 % olmalıdır. 
Torpaq məhlulunun tələb olunan qatılığını təmin etmək 
üçün fosfor – kalium gübrələrinin 80%-i əsas şum altına,  
20 %- i isə vegetasiya dövründə bitkilərə yemləmə şəklində 
verilir. 
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Şəkil 35.

Azot gübrələrinin   

hissəsi əkinqabağı kultivasi-

ya altına,  hissəsi isə əlavə 

yemləmə şəklində aprel 
ayında verilir (payızlıq 
əkinlərdə). 

4.5. Əlavə yemləmələr 
cərgəaraları işlənməklə eyni zamanda aparılır. 

  4.6. Əlavə yemləmələr üçün suda həll olan kompleks 
mineral gübrələrdən istifadə edilir: Ekolist standart – 3 l/ ha 
(preparatın sərfi ) və digərləri universal KOU – 4/6 kulti-
vatorundan və ya ştanqlı çiləyicilərdən istifadə edilməklə 
verilir. 

  4.7. Əlavə yemləmələrin aparılması müddətləri : 
– birinci – sarımsağın əkilməsindən  20-25 gün sonra; 
– ikinci – birinci yemləmədən 15- 20 gün sonra, 10 

maydan gec olmayaraq. 
  4.8. Kompleks maye gübrələr olmadıqda, azot güb-

rələri (ammonium şorası və ya karbamid) aşağdakı şəkildə 
verilir: 

– birinci yemləmə – 20 kq/ ha təsiredici maddə hesabı 
ilə ; 

– ikinci yemləmə – 10 kq/ha təsiredici maddə hesabı ilə. 
  4.9. Fosfor və kalium gübrələri (tam dozanın 20 % - i 

qədər ) soğanaq əmələ gəlməsi fazasında torpağa verilir. 
Ekolist PK- 1 yetişməni və soğanağın keyfiyyətini artırır, 
onların saxlanmasını yaxşılaşdırır. 

  4.10. Gübrələrin verilməsi zamanı texnoloji əməliy-
yatların yerinə yetirilməsinə və işlərin keyfiyyətinin qiy-
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mətləndirilməsi metodlarına dair tələblər cədvəl 5-də əks 
etdirilmişdir. 

 
10.5. Əkinə hazırlıq 

 
  5.1. Azərbaycanda sarımsağın rayonlaşmış  Cəlil-

abad və Qusarçay sortları daha çox becərilir.  
  5.2. Sarımsağın saxlanılma rejimləri : 
 – isti üsul - +18... +200 C temperaturda ; 
 – soyuq-isti üsul – payız və yazda + 180... + 200 C dai-

mi temperaturda, qış vaxtı, temperatur -10...-30C-dək en-
dirilir.  Havanın nisbi rütubəti 70%-dən çox olmamalıdır. 

5.3. Toxumluq material əkinə 10-15 gün qalmış 8 saat 
ərzində + 40 ... + 420 C temperaturda və ya 10-12 saat +45... 
+47 0C temperaturda isti hava axınında termiki işlənir və 
bu yolla dezinfeksiya edilir. 

  5.4. Əkinə 1-2 gün qalmış dişləri soğanaqlardan ayır-
maq və fraksiyalara bölmək lazımdır. 4-8 qramlıq dişlər ən 
yaxşı əkin materialı hesab olunurlar. Sarımsaq bitkisi 
dişlərdən savayı, hava soğancıqları, bütöv soğanaqlar, 
yarım dişlər və bəzi sortlarda əlavə köklərdə əmələ gəlmiş 
stolonvari hissəciklərlə də artırıla bilər  

  5.5. Toxumluq üçün seçilmiş material əkinə 1-2 gün 
qalmış xəstəliklərə qarşı Kortiram forte, Yungo forte fun-
gisidləri ilə 8-10 kq/ ton dozasında, zərərvericilərə qarşı isə 
Prestij (140 q/l imidakloprid + 150 q/l pensikuron) pre-
paratı ilə 2- 3 l / ton hesabı ilə dərmanlanır. 

5.6. Toxum materialının əkinə hazırlanması ilə əlaqə-
dar texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsinə dair tələb-
lər və işin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi metodları cəd-
vəl 5-də əks etdirilmişdir. 
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10.6. Əkin 
 

  6.1. Sarımsağın yazlıq əkini fevralda, payızlıq əkini 
isə sentyabr-oktyabrda  aparılır. Bunun üçün 4-8 q-lıq diş-
lər hektara 800-1000 kq olmaqla bir və iki cərgəli lent üsulu 
ilə əkilir. Əkin materialının böyüklüyündən və əkin sxe-
mindən asılı olaraq əkin norması dəyişilə bilər. 

  6.2. Dişlər 3-4 sm dərinlikdə basdırılır. Cərgəvi üsul-
da cərgələrin arası 45 sm, bitkilərin arası, dişlərin kütləsin-
dən asılı olaraq 5-10 sm , 2 cərgəli lent üsulunda isə lent 
arası 50 – 60 sm, cərgə araları 15-20 sm götürülür. Bu gös-
tərilən əkin sxemlərindən əlavə sarımsağı 40+40+60x7, 
25+25+25+65x7 sm sxemlərində də əkmək olar. Bu halda 
məhsuldarlığı 1,5-2 dəfə artırmaq olar. Dişlər əl və SLN-8B 
markalı soğan əkənlə əkilir. Əkin norması əkin materialı-
nın iriliyindən və əkin sxemindən  asılı olaraq cədvəl 7-də 
əks etdirilmişdir. 

 
Cədvəl 7. 

Sarımsağın əkin norması 
 

Dişin 
kütləsi, q 

Əkin sxemi, 
sm 

Əkinin 
sıxlığı, min 

əd/ ha 

Əkin 
norması, 

kq/ha 

4-5 
Bir cərgəli, 

45 x 7 
600 – 700 600 – 800 

6-7 
Lent 

50+20x7 
450 – 550 800 – 1000 

8-12 
Lent 

60+15x7 
400 – 450 1100 – 1400 
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 6.3. Sarımsağın əkini zamanı texnoloji əməliyyatların 
yerinə yetirilməsinə dair tələblər və işin keyfiyyətinin qiy-
mətləndirilməsi metodları cədvəl 5-də əks etdirilmişdir. 

 

10.7. Əkinlərə qulluq 
 

   7.1. Cərgəarası becərmələr əkin sxemindən asılı 
olaraq aparılır:  

– düzgün profil verilmiş torpaq sahələrində - aktiv və 
passiv işçi orqanları olan UK 0,7 kultivatoru ilə ; 

– düz səthlərdə -KON-2,8, KOR-4,2 və digər kultiva-
torlarla ; 

  7.2. Müdafiə zonasının eni - 8-10 sm.Yumşaltma 
dərinliyi - 4-6 sm . 

  7.3. Vegetasiya ərzində işlənmələrin sayı alaqların 
inkişaf səviyyəsindən, hava şəraitindən və torpağın 
tipindən asılı olaraq 4- 6 dəfəyə çatır . 

  7.4. Alaqlara qarşı kimyəvi mübarizə aparmaq üçün 
lazım olan kimyəvi preparatlar cədvəl  8-də göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 8.  

Alaqlarla mübarizə üçün istifadə edilən herbisidlər 
 

İşlənmə müddətləri Preparat 
Sərf norması,  

l/ ha 
Sələflər yığıldıqdan sonra, 
payızda sarımsaq əkilənə 

kimi torpağın üzərinə 
səpilib, təcili qarışdırılır 

Treflan  ( 240 q/ l 
trifluralin ) Stopm 

 (33 % pentametalin )

2-2,5 l/ha 
3-6 l/ha 

Birləpəli alaqlara qarşı 
alaqların 2- 4 yarpaq 

fazasında 

Fyuzilad forte,  
Tuvian forte 

Tokta super (150 q/l 
fluazifop-p-butil) 

0,75-1,0  l/ha 

Bitkilər 2-3 yarpaq 
fazasında olduqda 
birləpəli və ikiləpəli 

alaqlara qarşı 

Goal  
Oxyfene (240 

q/oxy florfen) 
0,5-1,0 l/ha 



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

86

10.8. Xəstəlik və zərəvericilərdən müdafiə 
 

  8.1. Müxtəlif xəstəliklərdən müdafiə üçün dişlər 
Maksim KS (s.t) –  2-2.5 kq/t preparatı ilə əkin qabağı dər-
manlanır. Xəstəliklərə qarşı Ridomil Gold MS – 2,5 kq/ha 
və ya Akrobat MS – 2,0 kq/ ha preparatlarından da istifa-
də etmək olar. Bu preparatlar aşağıdakı müddətlərdə çilə-
nir : 

 – cücərtilər aşkarlandıqdan  20 – 25 gün sonra ;  
 – 5-6 yarpaq əmələ gəlməsi fazasında . 
   8.2. Xəstəliyin aşkarlanması dərəcəsindən asılı ola-

raq fungisidlərlə işlənmə 2-4 dəfə aparılır. 
  Bitkilərin xəstəliklə sirayətlənmə dərəcəsi unifikasiya 

edilmiş klassifikatora (UK) 
müvafiq olaraq onballıq şkala üzrə qeyd edilir :  
1 –  bitkilər çox zəif sirayətlənmişdir (yerüstü hissənin  

10%-ə qədəri ); 
 3 –  zəif sirayətlənmə ( 11- 35 %) ; 
4 –  orta sirayətlənmə (35 – 60 %); 
 7 –  güclü sirayətlənmə ( 61 – 85 %); 
 9 –  çox güclü sirayətlənmə ( 85 % dən  yuxarı). 
 8.3.  İşçi məhlulun sərfi – 200-400 l/ha 
 8.4. Əkinlərə qulluq, alaqlara və xəstəliklərə qarşı 

kimyəvi mübarizənin aparılması zamanı texnoloji əməliy-
yatların yerinə yetirilməsinə dair tələblər və  işin keyfiy-
yətinin qiymətləndirilməsi metodları cədvəl  5-də əks 
etdirilmişdir. 
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10.9. Suvarma 
 

 9.1. Sarımasaq bitkisi havanın nisbətən aşağı nəm-
liyində (60-70 %) yaxşı bitir, lakin əksər soğanaqlı bitkilər 
kimi torpağın nəmliyinə  həssasdır. 1 ton məhsul 

formalaşdırmaq üçün  bitkiyə 120-150 m3 su tələb olu-
nur. Torpağın nəmliyini torpağın su tutumunun 75-80 %-i 
səviyyəsində saxlamaqla 30-40 t / ha sarımsaq soğanağı 
almaq olar. 

 9.2 . Quraqlıq illərdə 3-4 suvarma aparılır. Suyun sər-
fi 250-300 m3 / ha-dır. 

 9.3. Suvarılan sahələrin hamar olması suvarmadan 
sonra torpaqda su durmasının, eləcə də kök çürüməsinin 
qarşısını alır. 

 9.4. Suvarmadan əvvəl və suvarmadan 1-2 gün sonra 
torpağın 5-7 sm dərinlikdə yumşaldılması aparılır. Suvar-
madan sonra cərgəaralarının becərilməsinin gecikdirilməsi 
qaysaq əmələ gəlməsinə, kök sisteminin zədələnməsinə, 
sarımsağın böyümə və inkişafının gecikməsinə səbəb olur. 

 9.5. Suvarma may ayının 3-cü dekadasında, yarpaq-
ların yerə yatmasının başlanğıcında dayandırılır. 

 9.6. Payızda əkilmiş sarımsaq bitkisində qışa qədər 4-
5 yarpaq və bitki soyuğa davamlı olduğundan qarlı- şax-
talı illərdə qarın belə bitkilərin dibinə yığılıb, orada kipləş-
dirilməsi torpaqda rütubətin uzun müddət saxlanmasına 
səbəb olur və erkən yazda (martın axırı – aprelin əvvəli) 
onun suvarılmasına ehtiyac qalmır. 

 

10.10. Məhsulun yığımı 
 

 10.1. Sarımsağın sortundan, becərildiyi bölgənin 
torpaq-iqlim şəraitindən, ilin necə keçməsindən, payızlıq 
və yazlıq əkinlər olmasından asılı olaraq yığım müxtəlif  
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Şəkil 36.

vaxtlarda həyata keçirilir. Adətən payızlıq əkinlərdə yığım 
iyunun 1-ci və 2-ci dekadalarında aparılır. Soğanaqlar ya-
şıl kütlədən kəsilib aralanır. Məhsul iki yerə ayrılır: toxum-
luq və əmtəəlik.     

10.2. Sarımsaqda yığım 
vaxtının düzgün müəyyən 
olunması mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyindən  bu prosesə 
xüsusi diqqət yetirilməlidir 
(şəkil 36). Belə ki, yığım həd-
dən artıq gecikdirildikdə və 
torpaqda nəmlik artdıqda 
(may ayında respublikada 
tez -tez yağışlar yağdığın-
dan) soğanaqda əlavə köklər 
əmələ gəlir, soğanaqlarda və dişlərdə olan quru qabıq part-
layır, dişlər oturacağından aralanıb tökülür. Çiçək zoğu 
əmələ gətirən sortlarda bu daha təhlükəlidir, çünki çiçək 
zoğu quruyur, dişlər zoğdan aralanır, çiçək topası part-
layır, dişlər və hava soğancıqları tökülür və belə sarımsaq 
saxlanmaq üçün yararsız olur. 

 10.3. İyunun 1-ci yarısında çıxarılmış payızlıq əkin-
dən alınan soğanaqları bir-birinə çırpmadan silkələməklə 
torpaqdan təmizləyir, yarpaqlı halda sahədə 2-3 həftə qu-
rudurlar (belə imkan olmadıqda örtüklü çardaqdan da 
istifadə etmək olar). Sonra o, əlavə qurudulmaq üçün çar-
dağa və ya digər havalanan normal sahəyə sərilir. Soğa-
naqlar tam qurudulduqdan sonra saplaqlar 4-5 sm uzun-
luqda kəsilir. 

 10.4. Yazlıq əkin sarımsaqları, adətən, iyunun axırı-
iyulun əvvəli yığılır. Sarımsaqda məhsulun yetişməsi çiçək 
zoğu əmələ gətirməyən sortlarda kök boğazının boşalması, 
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yarpaqların saralması və gövdənin yerə yatması ilə müəy-
yən olunur. Çiçək zoğu əmələ gətirən sortlarda isə gövdə 
və onun üzərində olan yarpaqlar saralır, çiçək topası isə 
partlayır. Yazlıq əkinlərin yığımı, çeşidlənməsi, qurudul-
ması və saxlanması payızlıq əkinlərdə olduğu kimidir. 

  10.5. Yazlıq əkinlərdən yığılmış məhsul (iyul ayı) 
fraksiyalara ayrılır. Zədələnmiş, dişlərə ayrılmış və kiçik 
ölçülü soğanaqlar əmtəəlik məhsul kimi satışa çıxarılır. 
Sorta məxsus əlamətlərə malik, sort təmizliyi 98-dən aşağı 
olmayan, soğanaqlarının diametri ən azı 30-35 mm, kütləsi 
50- 60 qram olan, tam yetişmiş, sağlam, quru, yaxşı for-
malaşmış başlar toxumluq üçün saxlanılır. 

 Çiçək zoğu əmələ gətirən sortların soğancıqları da yı-
ğılıb xüsusi yerlərdə saxlanılır. 

 10.6. Sarımsağın yığılması zamanı texnoloji əməliy-
yatların yerinə yetirilməsinə dair tələblər və işin keyfiyyəti-
nin qiymətləndirilməsi metodları cədvəl 5-də əks etdiril-
mişdir. 

 
10.11. Quru yarpaqların işlənməsi 

 
11.1. Sarımsağın quru yarpaqlarının yığımdan sonra-

kı işlənməsi iki mərhələdə aparılır: 
–  qurutmaya qoymazdan əvvəl torpaq və bitki qalıq-

larının ayrılması ; 
– qurumuş yarpaqların qurudulması və saxlanmaya 

qoymazdan və ya realizə edilmədən öncə onun işlənməsi 
(yarpaqların kəsilməsi, yenidən seçmə, çeşidlənmə). 

 11.2. Sarımsağın yarpaqlarının qurudulması aktiv 
ventilyasiya (havalanma) ilə aparılır. Döşəməyə qoyulan 
quruduculardan və ya havalandırıcı – quruducu ARS-300 



� R.Ə.Abbasov, D.Z.Şabandayev, M.M.Mustafayev  � 

 

90

aqreqatı quraşdırılan anbarlardan, çardaqlardan, digər 
saxlanclardan istifadə edilir. 

 11.3. Verilən havanın temperaturu  + 30 0 C-dən çox 
olmamalı, 7 gündən sonra + 150 ....+20 0C-yə qədər azal-
dılmalıdır. Ventilyasiya iki həftə müddətində davam etdi-
rilir. 

 11.4. Təzə yığılmış sarımsaq qabığın 35 % - dən yu-
xarı nəmliyində 0,5 m - dən çox olmayan qatla hava-
paylayıcı sistemə qoyulur. 

 Birinci partiya qurudulduqdan sonra hündürlüyü 
0,5 m olan növbəti qat qurudulmaya qoyulur. 

 11.5. Verilən havanın nisbi nəmliyi 70 % - dən çox 
olmamalıdır. 

 11.6. Qabığının nəmliyi 35 %-dən çox olmayan sa-
rımsağın qurudulması zamanı ilkin qatın hündürlüyü 1 
metrə qədər olmalıdır. 

 11.7. Sarımsağın qurudulması zamanı qatın daxilin-
də temperatur  + 180 ... + 25 0C həddində olmalı, bura ve-
rilən havanın temperaturu isə qatın daxilindəki tempe-
raturu  20C-dən artıq ötməməlidir, yəni + 200 ...+ 27 0C  
həddini aşmamalıdır. 

 11.8. Ventilyasiyanın müddəti və qoşulma dövriliyi 
sarımsağın daxilindəki temperaturu 18 0C-dən aşağı olma-
yan səviyyədə saxlanmalıdır. 

 11.9. Yığılmış sarımsaq qatında temperaturun 25 0C-
dən yuxarı qalxması zamanı ARS-300 istilik ventilyasiya 
qurğusu avtomatik olaraq ventilyasiya rejiminə qoşulur və 
temperatur tələb olunan səviyyəyə çatdırılır. 

 11.10. Saxlancın bütün həcmi üzrə nəmliyi bəra-
bərləşdirmək üçün sarımsaq qatındakı  temperatur  + 180 
... + 25 0C, qabığın nəmliyi 15 % - ə qədər, verilən havanın 
nisbi nəmliyi 70 – 90 % olmalıdır. 
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 11.11. Sarımsaq soğancıqlarının uzunmüddətli sax-
lanmasına hazırlıq zamanı qatın daxilində temperatur -10 
...+ 4 0C-yə qədər, qabığın nəmliyi 14 %- ə qədər azaldılır. 

11.12. Sarımsağın ətrafdakı hava ilə qurudulması sa-
rımsaq – t hava nisbətində 30C-dən çox olmayan müsbət 
fərqlə başlanılmalı, 10C-dən aşağı və ya bərabər tempera-
turda qurtarmalıdır. 

 11.13. Saxlanmaya  qoyulmazdan öncə quru, yetiş-
miş sarımsaq soğanaqlarının mexaniki xətlərdə işlənməsi 
əmtəəlik başların çıxımını əllə işlənilməklə müqayisədə  5-
10 %, əlverişsiz illərdə isə 15-25 % -ə qədər azaldır. 

 11.14. Sarımsağın qurumuş yarpaqlarının ixtisaslaş-
dırılmış  LOSL – 5 xəttində işlənməsi aşağıdakı əməliy-
yatlardan ibarətdir: sarımsağın qurumuş yarpaqlarının 
özüboşaldan nəqliyyat vasitələrindən qəbul edilməsi; yar-
paqların kəsilməsi; sərbəst torpaq və bitki qarışığından 
ayrılması; xarici görünüşünə görə qeyri-standart məh-
sulların yüngül tarada və ya konteynerlərdə taralaşdırıl-
ması; tullantıların nəqliyyat vasitəsinə yığılması və ya 
zibilliyə atılması. 

 11.15. Sarımsağın təmizlənməsi, çeşidlənməsi və qab-
laşdırılması üçün xəttin məhsuldarlığı – 5 t/ saat, soğan-
cıqların zədələnməsi, standart başların itkisi 3 %-ə qədər-
dir. 

 11.16. Realizədən bilavasitə öncə sarımsaq yarpaqla-
rının qopardılması sarımsaq ovxarlayan maşınlarda qo-
partma yolu ilə aparılır. Soğancıqların yarpaqlarını qo-
partmadan öncə o, yaxşı qurudulmalı, kök sistemi kəsil-
məməli və yarpaq qopartma prosesində  tam və ya qismən  
qırılmalıdır. 

 11.17. Saxlanmaya qoyulmazdan və ya realizə edil-
məyə başlanmazdan əvvəl sarımsağın kiçik bir partiyası əl-
lə kəsilir. Yarpaqlar soğanaq boynundan 4- 5 sm hündür-
lükdə, dib hissəni zədələmədən kök sistemi tamamilə ay-
rılır. 
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10.12. Saxlama 

 
 12.1. Əmtəəlik sarımsaq havalandırma sistemi və so-

yuducu qurğu ilə təchiz edilmiş xüsusi kameralarda (sax-
layıcılarda) saxlanılır. 

 12.2. Optimal saxlanma temperaturu 00 ...-1 0C, hava-
nın nisbi nəmliyi 75-80 %. Saxlanma rejiminə nəzarət hər 
gün aparılır. 

 12.3. Saxlanmaya qoyulmazdan əvvəl boğaz çürümə-
si xəstəliyindən profilaktika məqsədi ilə + 40 0C  tempera-
turda 8 saat ərzində sarımsaq qızdırılır. 

 12.4. Sarımsağın saxlanılması üsulları : 
      – qurumuş yarpaqlarla birgə tökmə üsulu ilə 

saxlanma 
Süni havalandırma sistemi olan kameralarda əm-

təəlik sarımsaq 3- 4 sm qalınlıqda sərilir. Yüklənmə zamanı 
başın düşmə hündürlüyü 30 sm-dən çox olmamalıdır. So-
ğanağın mexaniki zədələnməsinə yol verilmir. Havalandır-
ma sistemində soğanağa 100-150 m3 / t hava verilməsini 
təmin etməli, temperatur - 10C ... + 2 0C, havanın nisbi 
rütubəti 70-80 % olmalıdır. Sarımsaq soğanaqlarının hava-
landırılması rejim parametrlərinin dəyişməsi ilə aparılır.  

   –  Konteynerlərdə saxlanma  
Konteynerlərə yığımdan sonrakı işləməni keçmiş yax-

şı qurudulmuş sarımsaq soğanaqları yerləşdirilir. Kontey-
nerin tutumu 350- 400 kq olur. Konteynerlər 3-4 yarusda 
yerləşdirilir, onlar arasındakı məsafə ən azı 10 sm olma-
lıdır. 

   – Plastik qutularda və yeşiklərdə  saxlama 
 Qutular və yeşiklər yaxşı havalanmalıdır. Tutum 10-

25 kq, qalağın hündürlüyü 2,5 m-ə qədər, qalaqlar arası 
məsafə 5-10 sm olmalıdır. Saxlanma müddəti 1-3 aydır, 
uzunmüddətli saxlanma zamanı əmtəəlik məhsulun çıxımı 
azalır. 
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– Tor kisələrdə saxlama 
Tutumu 25-40 kq olan tor kisələr taxta oturacaqları 

olan qalaqlarda yerləşdirilir: hündürlük 2-4 m, en 4-5 m, 
qalaqlararası məsafə 5-10 sm, qalaqdan yan divara qədər 
olan məsafə ən azı 15-20 sm olmalıdır. 

  12.5. Sarımsağın saxlanma yerlərinə ( kameralara ) 
mikroiqlimi tənzimləyən qurğular quraşdırılmalıdır. 

  12.6. Qurumuş yarpaqların işlənməsi, sarımsağın 
saxlanması zamanı texnoloji əməliyyatların yerinə yetiril-
məsinə dair tələblər və işin keyfiyyətinin qiymətləndiril-
məsi metodları cədvəl 5-də əks etdirilmişdir. 

 
13.13. Sarımsağın becərilməsinin iqtisadi 

səmərəliliyi 
  13.1. Sarımsağın becərilməsinin iqtisadi səmərəliliyi 

cədvəl 9-da əks etdirilmişdir. 
Cədvəl 9. 

Sarımsağın becərilməsinin səmərəliliyi 
 

Məhsuldarlıq , t/ha 
Göstəricilər 

15 20 25 30 
Qazanc, manatla, 

AZN/ha 
63000,0 85000,0 190000,0 132000,0 

Məsrəflər, manatla, 
AZN/ha 

8468,6 8672,3 9124,4 9634,4 

1 sentnerin maya 
dəyəri, manatla 

AZN/ha 
56,45 43,36 38,49 32,11 

Xalis gəlir, manatla, 
AZN/ha 

54631,4 76327,7 180878,6 122365,6 

Rentabellik,  
%-lə 

643,9 880,1 1983,0 1270,1 
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 13.2. Bir hektar  sarımsaq sahəsinin becərilməsinə 
çəkilən xərclərin təsnifatı cədvəl 10-da verilmişdir. 

 
13.14 Bir hektar sarımsaq 

sahəsinin becərilməsinə çəkilən 
xərclərin təsnifatı 

  
 

Cədvəl 10. 

Sı
ra

 s
ay

ı 

Aqrotexniki  
tədbirlərin adı 

 
 İş

in
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cm

i 
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ə
m
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 (
m
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1. Əkin materialının alınması 
(sarımsaq dişi 4-8 qr) kq 1000 6 6000 

2. Üzvi gübrə ton 20 20 400 

3. 

Fosfor gübrəsi 
(superfosfat) 82 kq, 
70% güzəştlə + 318 kq 
tam dəyəri ilə 

kq 400 0,52 178 

4. 

Azot gübrəsi 
(Ammonium nitrat) 80 
kq, 70% güzəştlə + 270 
kq kq tam dəyəri ilə 

kq 350 0,53 156 

5. 

Kalium gübrəsi 
(Kalium sulfat) 40 kq, 
70 % güzəştlə + 110 kq 
tam dəyəri ilə 

kq 150 1,47 179 

6. 

Xəstəlik və zərərverici-
lərə qarşı pestisidlərin 
alınması, 10 manat gü-
zəştlə   

kq 20 22,5 450 

7. 
Şum altına üzvi gübrə-
nin (yüklənməsi, daşın-
ması,sahəyə verilməsi) 

ton 20 10 200 
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8. 

Şum altına 400 kq 
fosfor və 150 kq kalium 
gübrələrinin verilməsi 
(yüklənməsi,daşınması,
sahəyə verilməsi) 

ha 1 10 10 

9. Şumlama (27-30 sm) ha 1 27 27 
10. Diskləmə (10-12 sm) ha 1 17 17 
11. Malalama  ha 1 14 14 

12. 
Sarımsağın səpin üçün 
dişlərə ayrılması (1000 
kq: 75 kq-13,30 nor.) 

kq 13,3 3,5 46,6 

13. 
Sarımsağın maşınla sa-
həyə daşınması,  
5 km qədər 

ton 1 14 14 

14. 
Sarımsağın əkini üçün 
şırımların açılması 
(65+25+25+25x6) 

ha 1 12 12 

15. 
Dişlərin cərgələrə dü-
zülməsi-(0,20 ha bir 
norma əl ilə) 

ha 1 50 50 

16. Suvarma arxlarının 
açılması ha 1 7 7 

17. Suvarma (3 dəfə) ha 3 dəfə 20 60 

18. Kultivasiya yemləmə 
ilə birlikdə ha 2 dəfə 14 28 

19. Kətmənləmə  ha 2 dəfə 100 200 

20. 
Xəstəlik və zərərve-
ricilərə qarşı dərmanla-
rın çilənməsi 

ha 2 dəfə 10 20 

21. Herbisidlərin çilənməsi ha  2 dəfə 10 20 

22. Məhsulun yığılması  
(10 nəfər-15 ton) ha 1x10 20 200 

23. 
Sarımsağın sahədə seçil-
məsi və kisələrə doldu-
rulması 

ton 15 6,67 100 
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24. 
Sarımsağın sahədə ma-
şına yüklənməsi, daşın-
ması və boşaldılması 

ton 15 80 80 

25. Cəmi xərclər ha 1   8468,6 
Bütün çeşidlərdən olan 
sarımsağın satışından 
ümumi gəlir 
( 5 ton x 5000 man/ton) 

(8 ton x 4000 man/ton) 

26. 

(2 ton x 3000 man/ton) 

ton 1   63000 

27. Xalis gəlir ha 1   54531,4 

28. 
Bir sentnerin maya 
dəyəri 

   56,45 

29. Rentabellik %     643,9 
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XI FƏSİL   

 
MÜALİCƏVİ  RESEPTLƏR 

 
Sarımsağın xalq təbabətində istifadə edilməsinin çox 

saylı reseptləri məlumdur. Onlardan bəzilərini göstə-
rəcəyik. 

Ziyillərdən azad olmaq üçün sarımsağın 1-2 dişini 
əzib göstəbək piyi ilə qarışdırırlar və onu ziyillər yox olana 
kimi onların üstünə bağlayırlar. 

Mədə qurdlarını təmizləməkdən ötrü 10q əzilmiş 
sarımsağı 100 ml qaynadılmış suya və ya təzə südlə 
qarışdırırlar. Bu qarışıq gecə vaxtı 2 dəfə mikro imalə 
etməyə kifayət edir. 

Burundan su axanda, anginada və öskürəkdə sarım-
saq qoxusunu gün ərzində qəbul etmək lazımdır. Bunun 
üçün 4-5 böyük sarımsaq dişini içindən ip keçirdərək 
boyunbağı düzəldib boyundan asırlar. 

Angina xəstəliyində sarımsağın 1 dişini xırda doğra-
yıb 200 ml isti olan qaynadılmış suda 1 saat saxlayaraq 
cunadan süzürlər və alınan məhlulla boğazı yaxalayırlar.  

Qrip xəstəliyinin profilaktikasında sarımsaqəzəndə 1 
dişi xırdalayırlar, pambığa sürtürlər və 1qat cunaya 
bükərək burunun içinə qoyurlar. 

Sarımsaq cövhərini hazırlamaq üçün beş baş 
sarımsaq dişlərə ayrılır. Qabığı soyulur, sonra xırda 
doğranır üzərinə isə 500 q araq tökülür. 8-10 gün isti yerdə 
saxlanılır. Sarımsaq arağını yarım çay qaşığı, gündə üç 
dəfə podaqra, böyrək xəstəlikləri və ya sidik kisəsində daş 
olarkən içmək lazımdır. 
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Xolestrinin səviyyəsini aşağı salmaqdan ötrü 4 diş 
təmizlənmiş sarımsağı və 4 qabıqlı limonu ətçəkəndən 
keçirirlər. Alınan qarışığı qrafinə qoyub üstünə 3 l soyuq 
qaynadılmış su töküb qarışdırırlar. Qab qapaqla örtülür, 
qara kağıza bükülür və qaranlığa qoyulur. 3 gündən sonra 
hazır məhlul yeməkdən əvvəl xörək qaşığı ilə gündə 3 dəfə 
qəbul edilir. 

“Cavanlıq eleksiri”  adlanan bu reseptlə 350 q 
xırdalanmış sarımsaq dişləri 24 limonun şirəsi ilə 
qarışdırılır, geniş ağızlı qaba yerləşdirilib, ağzı steril cuna 
ilə bağlanılır və bir sutka ərzində saxlanılır. İstifadə 
edilməzdən əvvəl çalxalanır. Yarım stəkan suya 1 çay 
qaşığı miqdarında əlavə edilib, gecə qəbul edilir.  

Yuxarıda göstərilən qaydada xolestrini normaya 
salınmalı, çəkisi artıq olan və diabetdən əziyyət çəkən 
adamlara məsləhət görülür. Bu vaxt sarımsaq orqanizmdə 
mübadilə proseslərini gücləndirərək katalizator rolunu 
oynayır. Sarımsağı həm də salatlara əlavə etmək tövsiyə 
olunur. Bu vaxt yeməyin kaloriliyi çox dəyişməsə də, piyi 
yandırıb əritmək xüsusiyyətlərini artırır.  

Sarımsaq kişilərin bir çox problemlərinin həll edilmə-
sinə köməklik göstərir. Onu prostatın müalicə edilməsində 
və potensiyanın artırılmasında istifadə edirlər. Sarımsağın 
potensiyaya müsbət təsiri bununla izah olu-nur ki, onun 
tərkibində olan maddələr damarları genişləndirir və qan 
dövranını asanlaşdırır.  

Zamanla sınanmış bir neçə resepti aşağıda göstəririk:  
Resept 1.  
Tələb olunur: 4 diş sarımsaq, 3 stəkan qaynar su 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırdalanıb üzərinə 

qaynamış su əlavə edilir və səhərə kimi saxlanılır. 
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İstifadə qaydası. Bir ay ərzində səhər və axşam ac 
qarına 50-100 ml həcmində qəbul edilir.  

Resept 2.  
Tələb olunur: 5-6 diş sarımsaq, 1 stəkan qaynar süd. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq dişləri qabıqdan tə-

mizlənib, əzilir. 1 stəkan qaynar südə 1 xörək qaşığı miq-
darında əzilmiş sarımsaq əlavə edilib qarışdırılır. 20 dəqiqə 
zəif odda qızdırılır. Soyuyandan sonra süzülür. 

İstifadə qaydası. Yeməkdən sonra gündə 3 dəfə 2 xö-
rək qaşığı miqdarında qəbul edilir. 

Resept 3.  
Tələb olunur: 400 q təmizlənmiş sarımsaq dişi, 0,5 l 

spirt. 
Hazırlanma qaydası. Təmizlənmiş sarımsağın üzərinə 

0,5 l spirt əlavə olunur və 3 həftə qaranlıq yerdə saxlanılır.  
İstifadə qaydası. Hər gün səhər və axşam 20 damcı 

qəbul edilir.   
11.1. Sarımsağın profilaktik məqsədlər üçün istifadə 

edilməsi. 
Biz hamımız sağlamlığımızın qayğısına qalırıq. Çox 

vaxt buna nail ola bilməsək də, hər halda fəal şəkildə 
çalışırıq ki, bunu edək. Bir az da müxtəlif xəstəliklərin 
meydana gəlməsi səbəbləri haqqında danışaq.  

Hər kəs mikroblarla bu və digər cür təmasda olur. La-
kin hamı eyni cür xəstəliyə tutulmur. Bunun nə səbəbdən 
olduğu bir çox adamları, hətta tibbdən uzaq olan kəsləri də 
maraqlandırır.  

Mikroblar tərəfindən insanın xəstələnməsi üçün ilk 
növbədə onun orqanizmi zəif olmalıdır. Buna səbəb kimi 
düzgün qidalanmama, stress, düzgün həyat tərzinin 
seçilməməsi və s. amilləri misal göstərmək olar.  
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Beləliklə, insan üçün immuniteti gücləndirməyə 
kömək edən, mikroorqanizmlər tərəfindən arzuolunmaz 
təsirin qarşısını ala bilən qida məhsullarının istifadə 
edilməsi məqsədəuyğundur. Bu cəhətdən sarımsaq çox 
güclü antibiotikdir. O, ən müxtəlif bakteriyalarla bacara 
bilər.  

Mütəmadi sarımsaqdan istifadə etmək kifayətdir ki, 
mədə-bağırsaq infeksiyaları törədən bakteriyalarla bacara 
biləsən. 

Virus infeksiyalarından söhbət gedəndə adi 
antibiotiklərin heç bir faydası yoxdur. Elə buna görə də so-
yuqdəyməni və qripi müalicə edərkən antibiotiklər heç bir 
təsir göstərmir. Dərman preparatlarından fərqli olaraq bu 
xəstəlikləri müalicə edərkən sarımsaq daha yaxşı kömək 
edə bilir. Beləliklə, ən ciddi zökəm infeksiyaları zamanı 
sarımsaqdan istifadə etməklə insanın sağlam qalmağa 
daha çox şansı olur.  

Aydındır ki, hər kəsə sonradan müalicə olunmaqdan-
sa, qabaqcadan profilaktiki tədbirlər görmək daha böyük 
sevinc bəxş edir. Belə olduğu halda sarımsaq əvəzolunmaz 
vasitədir. O nəinki bakteriyalar, viruslar, müxtəlif xəstəlik 
törədən mikroorqanizmlər ilə mübarizə aparır, həmçinin 
orqanizmin müdafiə qüvvəsini qoruyur.  

İnsanın immun sistemi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olan hüceyrələr toplusudur. Bu hüceyrələrin əsas funksi-
yası orqanizmi əlverişsiz təsirlərdən qorumaqdır.  

Sarımsaq immun sisteminin bütün hüceyrələrini 
gücləndirir. İmmuniteti artırmaq üçün bacardığınız qədər 
sarımsaqdan çox istifadə etmək lazımdır.  

Sarımsağı təzə halda istifadə etdikdə daha yaxşıdır. 
Çünki cüzi halda onun kulinar məqsədləri ilə emal edil-
məsi bir çox faydalı xüsusiyyətlərin itirilməsinə gətirib 
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çıxardır. Qeyd etmək lazımdır ki, sarımsaqdan istifadə 
etməklə hazırlanmış məhlul və məlhəmi uzun müddət 
saxlamaq mümkün deyildir. Belə olduqda onlar öz faydalı 
xüsusiyyətlərini itirirlər.  

İmmun sistemini möhkəmləndirmək üçün istifadə 
olunan bəzi reseptlər aşağıda göstərilmişdir.  

11.2. I resept 
Tələb olunur: 2 stəkan qırmızı şərab, yarım baş sarım-

saq, 1 çimdik mixək, 1 çimdik darçın, 2 limon. 
Hazırlanma qaydası. Qırmızı şərab  emalı olan qaza-

na tökülüb, üstünə mixək və darçın əlavə edilir. Zəif odda 
şərab azca qızdırılır. 2 limonun şirəsi sıxılıb qazana qarış-
dırılır. Şərab soyudulur. Sarımsağın dişləri təmizlənərək 
xırda-xırda doğranılır. Üstünə şərab əlavə edilərək 4 saat 
saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Hazırlanmış məhlul gündə 2 dəfə 0,5 
stəkan miqdarında qəbul edilməlidir. 

11.3. II resept. 
Tələb olunur: 1 l ağ şərab, 2 qədəh konyak, 1baş sa-

rımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Emalı olan qabda ağ şərab zəif 

odda qaynatmadan qaynama dərəcəsinə kimi qızdırılır. Bu 
mayeyə konyak əlavə olunur və soyudulur. Sarımsaq tə-
mizlənilir, xırda doğranılır və hazırlanmış (soyumuş) şə-
rab onun üzərinə tökülür. 3 saat saxlanılır. 

İstifadə qaydası. Yatmazdan qabaq soyuq halda içki-
dən bir stəkan içilməlidir.  

11.4. III resept. 
Tələb olunur: 7 xörək qaşığı təmizlənmiş qoz ləpəsi, 1 

stəkan su, 1 stəkan qırmızı şərab, 4 xörək qaşığı limon 
şirəsi, 5 diş sarımsaq. 
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Hazırlanma qaydası. Qoz ləpəsi əzilir, üzərinə isti su 
tökülür, odun üzərində qaynamaya qədər qızdırılır. Sonra 
limon şirəsi əlavə olunur və bir neçə dəqiqə yenə odun 
üzərində saxlanılır. 1 stəkan qırmızı şərab əlavə olunur  və 
hamısı qarışdırılır. Hazırlanmış şərab doğranılmış sarım-
sağın üzərinə tökülür və 5 saat saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Hazırlanmış içki isti halda səhər ac-
qarına möhkəmləndirici vasitə kimi və ya zökəm epidemi-
yaları zamanı immuniteti artırmaq üçün istifadə edilir.  

11.5. Mədə-bağırsaq xəstəliklərində sarımsağın 
istifadə edilməsi 

Xoşbəxt o adamdır ki, ömründə bir dəfə də mədə-
bağırsaq xəstəliklərinə tuş gəlməmişdir. İnsana adi görü-
nən iştahın itməsi o səbəbdən ola bilər ki, orqanizm qidanı 
həzm etməsinin öhdəsindən gələ bilmir və buna görə də 
bədəndə bəzi ciddi dəyişikliklər baş verir. Xroniki iştah 
pozulmalarında mədə-bağırsaq sisteminin xüsusi diqqətə 
ehtiyacı olur. Bu halda sarımsaq xüsusilə faydalı ola bilər. 

Stresslərin çoxluğu, qida rejiminin düzgün olmaması 
və çoxlu başqa neqativ amillər mədə-bağırsaq pozun-
tularına gətirib çıxarır. Bu həm ishal halında, həm də mədə 
pozuntuları – diareya kimi özünü biruzə verir.  

Belə hallarda sarımsaq insanın köməyinə gəlir. Mədə-
bağırsaq pozuntularında aşağıdakı reseptlərdən istifadə 
edilə bilər. 

11.5.1. I resept 
Tələb olunur: 1 stəkan qaynar su, 3 diş sarımsaq 
Hazırlanma qaydası. 3 diş sarımsaq xırdalanıb 1 stə-

kan qaynar suya tökülür.  
İstifadə qaydası. Alınan məhlul səhər, günorta və 

axşam olmaqla gündə 3 dəfə içilir. 
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Dizenteriya bakteriyaların və mikroorqanizmlərin 
xüsusi növləri tərəfindən əmələ gələn daha ciddi problem-
dir. Bəzi hallarda dizenteriya adamı ölümə gətirib çıxardır. 
Xoşbəxtlikdən sarımsaq burada da insanların köməyinə 
çatır. Dizenteriya ilə bərabər kəskin mədə zəhərlənmələrinə 
qarşı aşağıdakı reseptlərdən istifadə oluna bilər. 

11.5.2. II resept 
Tələb olunur: 3 diş sarımsaq, 1 stəkan qaynar su. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırda hissələrə doğ-

ranılır və isti tavada yağsız, azca qızdırılır, üstünə qayna-
dılmış su tökülür və qapaqla bağlanılır. 

İstifadə qaydası. Qida zəhərlənmələrindən əmələ gə-
lən ürək bulanmalarında və qusmada bu maddədən 0,5 
stəkan həcmində içilir. 

11.5.3. III resept 
Tələb olunur: 3 diş sarımsaq, 15 q zəncəfil, 1 l su. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırda dogranılır və 

üyüdülmüş zəncəfillə qarışdırılır. Üzərinə su tökülüb 10 
dəqiqə qaynadılır. 

İstifadə qaydası. Bağırsaq zəhərlənmələrində 2 dəfəyə 
içilir.    

Mədənin və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi 
çoxlarına tanışdır. Bu xəstəliyin əlamətləri kimi qarında 
olan ağrılar, yanğı hissi və yeməkdən sonra ağızdan gələn 
pis qoxu ola bilər. Bu xəstəlikdə tez-tez ishal halları, hətta 
qanaxmalar da baş verə bilər. Xəstəliyin müalicəsi zamanı 
istifadə olunan dərman preparatları bir tərəfdən xeyirli 
olsa da, digər tərəfdən orqanizmin başqa hissələrinə də 
ciddi ziyan verə bilər. Ancaq sarımsaq xəstələrə heç bir zi-
yan vermədən onlara kömək edə bilər. Sarımsaq həmçinin, 
uşaqlarda tez-tez müşahidə olunan mədə qurdlarından 
azad olmağa da köməklik göstərir.  
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11.5.4.  IV resept. 
Tələb olunur: 1 diş sarımsaq, 200 ml su. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırda doğranıb bir ne-

çə dəqiqə suda qaynadılır və süzülür. 
İstifadə qaydası. Gündə 2 dəfə daxilə imalə edilir və 

eyni zamanda sarımsaq yeyilir. 
11.5.5. V resept. 
Tələb olunur: 5 diş sarımsaq, 1 stəkan qırmızı şərab 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırdalanıb üzərinə şə-

rab tökülür və 6 saat saxlanılır.  
İstifadə qaydası. Öz fəallığı və orqanizmə xoş təsiri ilə 

fərqlənən möhtəşəm vasitə iştah pozulduqda, qida zəhər-
lənmələrində yeməkdən sonra gündə 2-3 dəfə 1 xörək qaşı-
ğı miqdarında qəbul edilir.  

11.6. Soyuqdəymə xəstəliklərində sarımsağın isti-
fadə edilməsi 

Soyuqdəymə xəstəlikləri ilə hamı qarşılaşır. Vaxtında 
müalicə aparılmadıqda bu xəstəliklər çox böyük fəsadlar 
törədir. Misal üçün soyuqdəymə xroniki qaymarit, radi-
kulit, bronxit və başqa xəstəliklərə gətirib çıxarda bilər.  

Sarımsağın tərkibində çoxlu miqdarda vitaminlər və 
orqanizmə faydalı olan digər maddələr olduğuna görə 
onun xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmasında böyük 
əhəmiyyəti vardır. Sarımsaqdan mütəmadi istifadə edil-
dikdə immunitet daha da möhkəmlənər. 

11.6.1. I resept. 
Tələb olunur: 1 limon, 1portağal, 5 diş sarımsaq, 1 çay 

qaşığı bal 
Hazırlanma qaydası. Limon və portağal sürtkəcdən 

keçirilir və toxumları çıxardılır. Xırdalanmış sarımsaq qa-
rışdırılıb, üzərinə qaynadılmış su əlavə edilir, daha sonra 
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bal tökülüb qarışdırılır. 1 gün qaranlıq yerdə saxlanılır. 3 
gündən sonra süzülür. 

İstifadə qaydası. Hazırlanmış qarışıq səhər yeməyin-
dən əvvəl 1 xörək qaşığı miqdarında qəbul edilir. 40 də-
qiqədən sonra yemək yeyilir.  

Sarımsaq istifadə edilməklə aparılan ingalyasiya bu-
runun tutulmasından azad olmağa kömək edir.   

11.6.2. II resept. 
Tələb olunur: 1 baş soğan, 3 diş sarımsaq, 2 xörək qa-

şığı bal. 
Hazırlanma qaydası. Soğan sürtkəcdən keçirilməklə 

xırdalanır və ya xırda-xırda doğranılır. Bir neçə diş sa-
rımsaq da belə xırdalanır. Bal ilə bir yerdə qarışdırılır.  

İstifadə qaydası. Qarışığı stəkana qoyun və bir neçə 
dəqiqə onunla nəfəs alın. Bunu hər dəfə təzə qarışıq ha-
zırlamaqla gündə 2-3 dəfə təkrar edin. 

11.6.3. III resept. 
Tələb olunur: 3 xörək qaşığı bitki yağı, 2 xörək qaşığı 

bal, yarım baş soğan, 2 xörək qaşığı xırdalanmış sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Bitki yağı su hamamında qız-

dırılır, sonra soyudulur. Bərabər miqdarda sarımsaq və 
soğan xırdalanır və qarışdırılır. Sonra onlar yağla qarış-
dırılır, bir az bal əlavə olunur və saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Hazırlanmış qarışıq rinitdə burunun 
selikli qişasına sürtülür. 

11.6.4. IV resept. 
Tələb olunur: 1 ədəd yerkökü, 20 damcı sarımsaq 

şirəsi, 1 xörək qaşığı bitki yağı, 1 xörək qaşığı bal. 
Hazırlanma qaydası. Təzə yerkökü sürtkəcdən keçi-

rilir, şirəsi çıxarılır, bitki yağı və bal ilə qarışdırılır, sonra 
bir neçə damcı sarımsaq şirəsi əlavə edilir.  
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İstifadə qaydası. Alınan məhlul sağalana kimi gündə 
bir neçə dəfə buruna tökülür.  

11.6.5. V resept. 
Tələb olunur: 500 q bal, 100 q kərə yağı, 2 xörək qaşığı 

xırdalanmış maya - otu kökü, 3 xörək qaşığı xırdalanmış 
sarımsaq. 

Hazırlanma qaydası. Bal kərə yağı ilə qarışdırılır, qa-
rışığa sürkəcdən keçirilmiş mayaotu və bir o qədər sarım-
saq sıyığı əlavə olunur. Hamısı birlikdə qarışdırılır. 

İstifadə qaydası. 2 ay ərzində yeməkdən 1 saat əvvəl 1 
çay qaşığı miqdarında qəbul edilir. 

Boğaz ağrılarında ənənəvi soda ilə yaxalamaqdan da-
ha yaxşı nəticələri sarımsaq məhlulu ilə aparıldıqda almaq 
olar.  

11.6.6. VI resept. 
Tələb olunur: 3 diş sarımsaq, 2 stəkan su, 1 çay qaşığı 

bal 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırda doğranılır, üzə-

rinə 2 stəkan isti su tökülür, 2 saatdan sonra süzülür və 
üzərinə bal əlavə olunur. 

İstifadə qaydası. Alınan məhlul ilə gündə bir neçə də-
fə sağalana kimi boğaz yaxalanır.  

11.6.7. VII resept. 
Tələb olunur: 100 q itburnu meyvəsi, 2 l su, 1 baş 

sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. İtburnu meyvəsinin üzərinə 

qaynar su tökülür və 5 saat saxlanılır. Sonra süzülür və 
üzərinə xırdalanmış sarımsaq əlavə olunur.  

İstifadə qaydası. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat 
qabaq 0,5 stəkan həcmində qəbul edilir. İstifadə edilmə-
mişdən qabaq çalxalanmalıdır.  
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11.7. Sarımsağın ürək-damar xəstəliklərinə qarşı 
istifadə edilməsi. 

Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri çox təhlükəli olur. 
Bədbəxtlik ondadır ki, bu xəstəliklərlə hətta cavan yaşlar-
dan qarşılaşmaq mümkündür. Bir çox ürək-damar xəstə-
likləri qan damarlarının xolestrin çöküntüləri ilə tutulması 
nəticəsində baş verir və aterosklerozun inkişafına səbəb 
olur. Ateroskleroz və yüksək təzyiq zamanı qan damarla-
rında tromblar əmələ gəlir. Əgər bu tromblardan biri ürəyə 
gedən arteriyanı tutursa – infarkt, beyinə gedən arteriyanı 
tutursa – insult əmələ gəlir. Belə hallarda sarımsaq ürək-
damar sisteminin xəstəliklərinə qarşı ideal vasitədir. O, 
həm qanda xolestrinin miqdarını aşağı salır, həm də qanı 
durulaşdıraraq trombların əmələ gəlməsinin qarşısını alır.  

Sarımsaq həm də güclü antioksidantdır. Onun ate-
rosklerozun qarşısını almaq xüsusiyyətləri elə bununla 
izah olunur. Bir diş sarımsaq 15 mq C vitaminini və ya 4,5 
mq E vitaminini əvəz edir.  

Əgər ərzağa cüzi miqdarda sarımsaq əlavə olunursa, 
bu insanın qanını durulaşdırır və arteriyalarda trombların 
əmələ gəlməsinin qarşısını alır.  

Aterisklerozda sarımsaqla bərabər laminariyanın (də-
niz kələmi) da istifadə edilməsi faydalıdır.  

11.7.1. I resept. 
Tələb olunur: 4 diş sarımsaq, 3 xörək qaşığı dəniz kə-

ləmi (laminariya) 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırdalanır və la-

minariya ilə qarışdırılır.  
İstifadə qaydası. Qida qəbulundan asılı olmayaraq 

hazırlanmış maddədən gündə 3-4 dəfə istifadə olunur. 
Az adam bilir ki, badımcanın ürək-damar xəstəliklə-

rində faydası çoxdur. Badımcanın tərkibində olan kalsium, 
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dəmir və kalium duzları ürək damarlarının fəaliyyətinə 
müsbət təsir göstərir. Ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət 
çəkən adamlar mütləq sarımsaqlı badımcandan istifadə et-
məlidirlər. Bu vaxt çalışmaq lazımdır ki, badımcanın 
bişirilməsi minimum səviyyədə olsun.  

11.7.2. II resept. 
Tələb olunur: 4 xörək qaşığı bitki yağı, 2 badımcan, 5 

diş sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Badımcan xırda hissələrə doğra-

nılır və bitki yağında qızardılır. Üzərinə sürtkəcdən keçiril-
miş sarımsaq tökülür. 

İstifadə qaydası. Əsas qidaya əlavə olaraq hazırlan-
mış badımcandan hər gün istifadə olunur.  

Əgər aterosklerozdan və hipertoniyadan əziyyət çə-
kirsinizsə, mütləq feyxoa meyvəsindən və ya təzə feyxoa 
şirəsi ilə sarımsağın qarışığından istifadə edin. 

11.7.3. III resept. 
Tələb olunur: 300 q təzə feyxoa meyvələri, 3 diş 

sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Şirəçəkən vasitəsi ilə feyxoa 

meyvələrinin şirəsi çəkilir. Şirəyə sürtkəcdən keçirilmiş sa-
rımsaq qarışdırılır.  

İstifadə qaydası. Qida qəbulundan asılı olmayaraq 
hazırlanmış qarışıq gündə 2-3 dəfə 0,5 stəkan miqdarında 
qəbul edilir.  

Aterosklerozda və həmçinin ürəyin işemik xəstə-
liyində aşağıdakı reseptdən istifadə etmək olar.  

11.7.4. IV resept  
Tələb olunur: 300 q sarımsaq, 400 q maye bal. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırda sürtkəcdən keçi-

rilir və balla qarışdırılır. Qaranlıq yerdə 1 həftə saxlanılır. 
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İstifadə qaydası. Gündə 3 dəfə 1 xörək qaşığı miqda-
rında yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edilir.  

Qan təzyiqinin aşağı salınması və damarların elastik-
liyini artırmaq üçün aşağıdakı tərkib təklif olunur. 

11.7.5. V resept 
Tələb olunur: 200 q yetişmiş qarağat və 4 diş sarım-

saq. 
Hazırlanma  qaydası. Qarağat və sarımsaq ətçəkən 

maşında çəkilir. Alınan kütlə yaxşı qarışdırılır və soyudu-
cuda saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Gündə 3-4 dəfə 3 xörək qaşığı miq-
darında qəbul edilir.  

Xolestrini aşağı salmaq üçün aşağıdakı reseptdən 
istifadə olunur. 

11.7.6. VI resept 
Tələb olunur: 1 baş soğan, 1 stəkan bal, 5 diş sarım-

saq. 
Hazırlanma qaydası. Soğan sürtkəcdən keçirilərək 

şirəsi sıxılır. Şirə bal ilə qarışdırılıb üzərinə xırda doğranıl-
mış sarımsaq əlavə olunur və yaxşı qarışdırılır.  

İstifadə qaydası. Alınan tərkib gündə 3 dəfə 1 çay 
qaşığı miqdarında qəbul edilir.  

Ürək əzələlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün be-
lə tərkib istifadə olunur.  

11.7.7. VII resept. 
Tələb olunur: 4 xiyar, 1 baş sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Şirəçəkən vasitəsi ilə xiyarın şi-

rəsi çəkilir, üzərinə sürtkəcdən keçirilmiş sarımsaq əlavə 
edilir.  

İstifadə qaydası. Alınmış maddə gündə 2 dəfə ⅓ stə-
kan miqdarında yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul olunur. 
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Stenokardiyada, tənginəfəslikdə bu tərkibdə maddə 
tövsiyə olunur.  

11.7.8. VIII resept. 
Tələb olunur: 1 kq bal, 10 limon, 5 baş sarımsaq.  
Hazırlanma qaydası. Ətçəkəndən limonları və qabıq-

dan təmizlənmiş sarımsaqlar çəkilir. Hamısı lazım olan 
qaydada qarışdırılıb üzərinə bal əlavə olunur. Üstü bağlı 
şüşə qabda qaranlıqda 7 gün saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Bir dəfəyə 4 xörək qaşığı miqdarında 
olmaqla, 2 ay ərzində 20 dəqiqə yeməkdən əvvəl qəbul edi-
lir.  

Ürək xəstəliklərinin müalicəsində, həmçinin tromb-
ların əmələ gəlməsinin profilaktikası məqsədi ilə qanın du-
rulaşdırılması üçün aşağıdakı tərkibdən istifadə etmək 
olar.  

11.7.9. IX resept. 
Tələb olunur: 100 q əncir meyvəsi, 2 stəkan süd, 5 diş 

sarımsaq.  
Hazırlanma qaydası. Əncir ətçəkəndən keçirilir, üzə-

rinə sürtkəcdən keçirilmiş sarımsaq əlavə olunaraq lazımı 
qaydada qarışdırılır. Üzərinə çox isti, ancaq qaynamayan 
süd tökülür. Təxminən 10 dəqiqə saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Gündə 2 dəfə yeməkdən yarım saat 
əvvəl 1 stəkan həcmində içilir.  

Ürək xəstəliklərində növbəti tərkib çox faydalı ola bilər.  
11.7.10. X resept. 
Tələb olunur: 200 q kivi meyvəsi, 1 baş sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Kivi meyvələri təmizlənmiş 

sarımsaq dişləri ilə ətçəkəndən çəkilir və qarışdırılır.  
İstifadə qaydası. Gündə 2 çay qaşığı miqdarında 4-5 

dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl istifadə edilir.  
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11.7.11. XI resept. 
Tələb olunur: 350 qr sarımsaq dişləri, 200 ml 90%-li 

spirt.  
Hazırlanma qaydası: Sarımsağı yuyub həvəngdə əz-

mək, əzilmiş sarımsağın şirəsindən 200 q götürüb, ona 200 
q 90%-li spirt əlavə edilir, alınan məhlul gildən hazır-
lanmış qaba yığılır, ağzı möhkəm bağlanıb, qaranlıq və 
sərin yerdə 10 gün müddətində saxlanılır. 10 gündən sonra 
bu maye kətandan süzülür. 2-3 gündən sonra bu məhlulla 
müalicəni başlamaq olar.  

İstifadə qaydası: hər dəfə 50 q soyuq südə bir neçə 
damcı töküb gündə 3 dəfə qəbul etmək məsləhət görülür.  

11.8. Xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməməsi üçün 
sarımsağın istifadə edilməsi. 

Sarımsaq bitkisinin xərçəng xəstəliyinə qarşı təsiri 
antik dövrlərdən məlumdur. Məlumdur ki, xərçəng xəs-t-
əliyi çoxlu sayda növmüxtəlifliyi olan dəhşətli xəstəlikdir. 
Bu müxtəlif növlərin hər biri özünəməxsus qida mühitinə, 
xüsusiyyətlərinə və inkişaf surətinə malikdir. Elə buna 
görə də xərçəng xəstəliyinin müayinəsi və müalicəsi çox 
çətin olur. Bəzən bu xəstəlikdən ölən insanlar nədən həyat-
larına son qoyduqlarını başa düşmürlər.  

Xərçəng xəstəliyinin orqanizmdə inkişafı mərhələlərlə 
gedir. Sarımsaq bu xəstəliyin bütün mərhələlərində səmə-
rəlidir. Həm xərçəngin əmələ gəlməsinin və şişin in-
kişafının qarşısının alınmasında, həm də immun sistemi-
nin qanda xərçəng hüceyrələrinə və ilkin şişin inkişafına 
qarşı hücumunu gücləndirərək onların dağılmasında və 
tam məhv olmasında sarımsaq əhəmiyyətlidir.  

Təbii ki, sarımsağın istifadə edilməsi ciddi xərçəng 
xəstəliklərində 100% səmərə verə bilməz. Lakin bu məhsu-
lun müxtəlif  preparatlarından istifadə edilməsi immun 
sisteminin vəziyyətinə maksimum təsir etməyə imkan  
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verir və bədxassəli şişlərin profilaktikasında əla vasitədir. 
Özünü xərçəng xəstəliyindən siğortalamaq üçün mütə-
madi olaraq sarımsaqdan hazırlanmış preparatlar qəbul 
etməli və yaxud evdə hazırlanmış müalicə vasitələrindən 
istifadə edilməlidir.  

11.8.1. I resept. 
Tələb olunur: 3 diş sarımsaq, 0,5 stəkan süd. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsağı xırdalayın. 
İstifadə qaydası. Xırdalanmış sarımsağı birbaşa süd 

ilə daxilə qəbul edin. Müalicə kursu bir aydır. Sonra 2 ay 
fasilə verilir və təkrar kurs 2 həftə davam etdirilir. 

11.8.2. II resept. 
Tələb olunur: 4 diş sarımsaq, 80 q üzüm sirkəsi və ya 

qırmızı şərab, 0,5 stəkan su. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırdalanır və dərhal 

üzərinə sirkə və yaxud şərab tökülür. Qabın üstü qapaqla 
örtülür və qaranlıq sərin yerdə 10 gün  saxlanılır. Məhlul 
süzülür və üstü bağlanan təmiz şüşə qaba tökülür.  

İstifadə qaydası. Bir ay müddətində hazırlanmış 
qarışıqdan 30-40 damcı 0,5 stəkan suyun üzərinə əlavə 
edilərək, gündə 3 dəfə qəbul edilir. Sonra 1 ay fasilə verilir 
və təkrar kurs 2 həftə davam etdirilir. 

11.8.3. III resept. 
Tələb olunur: 5 diş sarımsaq, 50 q bitki yağı (zeytun, 

soya və ya qarabaşaq yağı). 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq qayçı ilə doğranılır və 

ya sarımsaq əzəndə əzilir, üzərinə yağ əlavə edilib, qabın 
üstü qapaqla örtülür, qaranlıq sərin yerdə 2-3 gün saxla-
nılır. Sonra süzülür və alınmış yağ təyinatı üzrə istifadə 
olunur.  



             � Sarımsaq  � 

 

113

İstifadə qaydası. Sarımsaq yağı 2 həftə ərzində 3-4 
dəfə 1 çay qaşığı miqdarında daxilə qəbul edilir. Bir aydan 
sonra müalicə kursu davam etdirilir.  

11.8.4. IV resept. 
Tələb olunur: 5 diş sarımsaq, 1 stəkan qabaq şirəsi 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırdalanır və üzərinə 

qabaq şirəsi əlavə olunur. Üstü qapaqla örtülüb 1 saat 
saxlandıqdan sonra süzülür.  

İstifadə qaydası. Qabaq şirəsində təzə hazırlanmış 
sarımsaq məhlulu gündə 1 dəfə 1 ay ərzində xərçəngə qarşı 
profilaktika vasitəsi kimi istifadə edilir.  

11.9. Stresslərdə və orqanizmin yorğunluğunda 
sarımsağın istifadə edilməsi. 

Yaşadığımız həyatda hər gün gərginlik və stresslərlə 
qarşılaşırıq. Bu stresslər bizi hər yerdə, həm evdə, həm 
küçədə, yaxalaya bilər. Müasir insan gündə onlarla, bəlkə 
də yüzlərlə stresslə üz-üzə gəlir. Belə bir şəraitdə onun 
sinir sisteminin pozulması və müxtəlif xəstəliklərin əmələ 
gəlməsi təəccüblü deyildir. Gündəlik stresslərə səbəb olan 
ağır fiziki əmək, insanların bir-biri ilə münasibətləri, iş 
yerinin narahat olması kimi faktorlardan əlavə, ekoloji 
faktorların təsiri də böyükdür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, insan orqanizmində baş 
verən bir çox xəstəliklər sinir sisteminin gərginliyində və 
emosiyaların pozulmasından meydana gəlir. Ona görə də 
insan həmişə əsəb gərginliyindən uzaq durmalı, stressləri 
orqanizmdən kənarlaşdırmalıdır.  

Sarımsağın aşağıda göstərilən reseptləri stressləri 
aradan qaldırmağa böyük köməklik göstərə bilər.  

11.9.1. I resept  
Tələb olunur: 1 stəkan bal, 1 stəkan qurudulmuş 

albuxara, 1 stəkan qoz ləpəsi, 1 baş sarımsaq. 
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Hazırlanma qaydası. Gavalının üstünə qaynar su 
tökülür, tumları çıxarılır. Qoz ləpəsi zəif odda bişirilir. Sa-
rımsaq xırda doğranılır. Bunların hamısı 2 dəfə ətçəkəndən 
buraxılır. Bal ilə yaxşı qarışdırılır. Kip bağlanmış şüşə və 
ya keramik qabda soyuducuda saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Yeməkdən 40 dəqiqə əvvəl, gündə 3 
dəfə 2 çay qaşığı miqdarında qəbul edilir. 

11.9.2. II resept. 
Tələb olunur: 1 kq bal, 1 kq yerkökü, 3 baş sarımsaq, 

100 q quşüzümü, 150 ml araq. 
Hazırlanma qaydası. Yerkökü və sarımsaq ətçə-

kəndən çəkilir, sonra şüşə qaba tökülür. Quşüzümü xırda 
doğranılır və üzərinə araq əlavə olunur.  Bir sutkadan 
sonra məhlul sarımsaq və yerkökü qarışığının üzərinə 
tökülür, 20 gün ərzində qaranlıq yerdə saxlanılır. 

İstifadə qaydası. Gündə 3 dəfə 1 xörək qaşığı miq-
darında istifadə olunur.  

11.9.3. III resept. 
Tələb olunur: 1,5 stəkan istənilən meyvə şirəsi, 2 stə-

kan üzüm, 5 diş sarımsaq. 
Hazırlanma qaydası. Üzümün tumları çıxarılır və 

doğranılır. Sonra xırdalanmış sarımsaq və şirə əlavə olu-
nur. Qarışdırılır və soyuq yerdə saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Gündə 4 dəfə 1 xörək qaşığı miqda-
rında yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.  

Növbəti resept sinir sisteminin möhkəmləndirilməsi, 
stresslərə və digər əlverişsiz təsirlərə qarşı davamlılığın 
artırılması üçün istifadə olunur.  

11.9.4. IV resept. 
Tələb olunur: 1 xörək qaşığı miqdarında nanə yarpa-

ğı, 1 xörək qaşığı boymadərən çiçəyi, 3 stəkan su, 5 diş 
sarımsaq. 
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Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırda doğranılır, otlar-
la qarışdırılır. Üzərinə qaynar su tökülüb 20 dəqiqə saxlan-
dıqdan sonra süzülür.  

İstifadə qaydası. Gündə 2-3 dəfə 0,5 stəkan miqdarın-
da qəbul edilir. 

11.10. Dəri və göbələk xəstəliklərinə qarşı sarım-
sağın istifadə edilməsi. 

Sarımsağın əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o 
tez bir zamanda və səmərəli şəkildə dəri xəstəliklərini və 
infeksiyaları yayan mikrob və bakteriyaları məhv edə bilir. 
Ona görə də qədim zamanlardan insanlar sarımsaqdan 
dəri xəstəliklərin müalicəsində, yaraların sağaldılmasında 
və başqa zədələnmələr zamanı istifadə etmişdir. Sarımsaq 
həm antibiotik, həm də quruducu xassələrinə görə dəridə 
olan yaraların sağaldılmasında mikrobları məhv edərək 
irinləməsinin və suluqlanmasının  qarşısını alır və tez sa-
ğalmasına köməklik göstərir. Sarımsağın köməyi ilə ziyil-
lərdən, dəri çatlamalarından və dərinin başqa  çatış-
mazlıqlarından xilas olmaq mümkündür. 

5.10.1. I resept. 
Tələb olunur: 1 diş sarımsaq, 40 q itburnu və ya çayti-

kanı yağı. 
Hazırlanma qaydası. Sarımsaq xırdalanır və yağla qa-

rışdırılır. Alınan qarışıq həmcins kütlə alınana kimi qarış-
dırılır. Alınmış mazı hazır olan kimi təyinatı üzrə istifadə 
edilir. 

İstifadə qaydası. Sarımsaq mazı dərinin yaralanmış 
hissələrinə spirt ilə dizenfeksiya olunduqdan sonra sürtü-
lür. Maz sürtüldükdən dərhal sonra cuna (kətan) salfetka 
ilə örtülür və bint ilə bağlanılır. Binti hər 5-6 saatdan bir 
dəyişmək lazımdır. Müalicə 1,5 həftə aparılır. Bir həftədən 
sonra profilaktika məqsədi ilə müalicə təkrar olunur. 
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Sarımsaq mazı nəinki müxtəlif ekzemalara qarşı, həmçinin 
dərinin başqa xəsəliklərinin, xoraların və yaraların, 
yanıqların, səpmələrin müalicəsində də istifadə olunur.  

11.10.2. II resept. 
Quru ekzemanın müalicəsində sarımsaq vannası. 
Tələb olunur: 3 diş sarımsaq, 2,5 l su, 2 xörək qaşığı 

adaçayı, 1 xörək qaşığı kalendula, 1 xörək qaşığı gicitkən. 
Hazırlanma qaydası. Otlar təmizlənib suya doğranı-

lır. Odun üstündə qaynayana kimi qızdırılır, sonra götü-
rülüb süzülür. Süzülmüş məhlula sarımsaq dişləri (bütöv 
və ya doğranmış) tökülür və təzədən qaynayana kimi 
odun üzərinə yerləşdirilir. Qaynadılmış həlim odun 
üzərindən götürülür və süzülür.  

İstifadə qaydası. Hazırlanmış həlim vannaya tökülür, 
azca soyudulur, ekzemaya tutulmuş əllər və ya ayaqlar 
ora yerləşdirilir. Həlim soyuyana kimi əllər (ayaqlar) ora-
da saxlanılır, sonra çıxarılır və qurumasına imkan verilir. 
Sonra ekzema olan yerlərə sarımsaqdan hazırlanmış maz 
və ya başqa maz sürtülüb bintlə bağlanılır. Sarğı gündə iki 
dəfə dəyişilir. Vannalar gün aşırı qəbul olunur.  

11.10.3. III resept. Otlarla hazırlanmış sarımsaq mazı. 
Tələb olunur: 1 diş sarımsaq, 1 xörək qaşığı çobanyas-

tığı, 1 xörək qaşığı dazıotu, 1 çay qaşığı bağayarpağı, 100 q 
çaytikanı və ya kalendula yağı. 

Hazırlanma qaydası. Quru otlar toz şəklində xırdala-
nır, yağ ilə qarışdırılır. Qarışıq şüşə qaba yerləşdirilir və 
qapaqla örtülür, 2-3 gün soyuq, qaranlıq yerdə saxlanılır. 
Hazırlanmış yağ süzülür, üzərinə xırdalanmış sarımsaq 
əlavə edilir, yenidən qapaqla bağlanıb soyuq, qaranlıq 
yerdə 1 gün saxlanılır. Hazır yağ süzülür. 

İstifadə qaydası. Hazırlanmış maz pambıqla zədələn-
miş yerlərə sürtülür (yanıqlarda dəri spirtlə dizenfeksiya 
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olunmur). Mazın üzərinə cunadan (kətan) salfetka qoyulur 
və bintlə bağlanır. Sarğı gündə 2-3 dəfə dəyişdirilir. 

Müalicə 1,5 həftə ərzində aparılıb 2 həftə fasilə verilir. 
Təkrar müalicə isə  1 həftə ərzində aparılır. 

11.10.4. IV resept. Sarımsaqlı kompres. 
Tələb olunur: 3 diş sarımsaq, 1 l su. 
Hazırlanma qaydası. Su qaynadılır, üzərinə xırdala-

nmış sarımsaq əlavə olunur və qarışdırılır. Həlim 20-30 
dəqiqə sakit saxlanılır.  

İstifadə qaydası. Hazırlanmış həlimdə kətan-pambıq 
sarğısı isladılır və zədələnmiş yerlərə qoyulub polietilenlə 
örtülür və bintlə sarılır. Kompres soyuyana kimi dərinin 
üzərində saxlanılır, sonra götürülüb dəriyə qurumaq im-
kanı verilir. Kompresdən sonra dərini islanmağa qoyma-
yın.  

11.11. Sarımsağın istifadə edilməsinin əks gös-
təriciləri və kənar təsirləri.  

Xalq təbabəti hər cür xəstəliklərə qarşı mübarizə vasi-
tələri tapılan tükənməz mənbədir. Lakin bir çox insanlar, 
bir dəfə hər hansı dərmandan istifadə etdikdə onun müs-
bət nəticəsi alınarsa, sadəcə sonrakı təsirlərini nəzərə alma-
dan bu vasitəni bütün xəstəliklərə qarşı istifadə etməyə 
başlayır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, təbii müalicə vasitələrinin 
mənfi təsirləri kimyəvi preparatların zərərli təsirindən 
dəfələrlə az olsa da, təbii vasitələrlə müalicə zamanı onla-
rın əks təsiri yaddan çıxarılmamalıdır.  

Təbii bitkilərlə müalicə edən həkimlər (A. Димит-
риева, 2009 və başqaları) təsdiq edirlər ki, bu dərmanların 
bir tərəfdən müalicəvi əhəmiyyəti olsa da, digər tərəfdən az 
və ya çox təsir edən kənar təsirləri də ola bilər. Məsələ 
bundadır ki, insanın qanında leykositlər, eritrositlər, 
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trombositlərdən və başqa maddələrdən əlavə müəyyən 
miqdarda allergenlər də mövcuddur ki, onlar da 
orqanizmə düşən kənar cisimlərə qarşı bizim reaksiyamızı 
müəyyən edir. Lakin orqanizmin müdafiə funksiyalarına 
müvafiq olaraq onların miqdarı insana lazım olan 
səviyyədə saxlanılır.  

Sarımsaqla hər bir xəstəliyi müalicə etmək olar fikrinə 
düşmək səhv mülahizədir. Bu müalicələrə başlamazdan 
əvvəl dərindən düşünmək, ən yaxşısı isə həkimlərlə 
məsləhətləşmək lazımdır.  

İnsanın orqanizmləri müxtəlif olduğu kimi onların 
“fərdi qəbul etməmək” xüsusiyyətləri də vardır. Bəziləri 
elə düşünür ki, orqanizm tərəfindən qəbul etməmək 
dedikdə bu ancaq dərman preparatlarına aiddir. Lakin, 
əslində bitki məhsullarına qarşı da fərdi orqanizmlərin 
qəbul etməməzliyi müşahidə oluna bilər.  

Sarımsaq kəskin özünəməxsus iti qoxusu və dadı ilə 
fərqləndiyi üçün “fərdi qəbul etməməzlik” bu məhsula 
xüsusilə aiddir. Beləliklə, insan orqanizmi və sağlamlığı 
üçün sarımsaq nə ilə təhlükəli ola bilər,  

Bu ciddi tibbi müdaxilə tələb edən bir mövzudur. Hə-
kimlər uzun müddət baş sındırıblar ki, niyə bəzi adamlar 
sarımsaqdan hazırlanmış preparatları asanlıqla qəbul edir-
lər, başqalarının isə tək sarımsağın iyindən bədəni səpir. 
Ona görə də sarımsaqla müalicə zamanı əks göstərişlərin 
və kənar təsirlərin nəticələri ciddi yanaşmağı tələb edir və 
həkim məsləhəti olmadan belə müalicəyə başlamaq məs-
ləhət olunmur.  

Sarımsağın başlıca təhlükəsi ondadır ki, bu bitki mə-
dənin və bağırsaqların selikli qişasına təsir edə biləcək çox 
kəskin iyə malikdir. Buna görə də mədə-bağırsaq xəs-
təlikləri (xüsusilə yüksək turşuluqla müşayət olunan) olan 
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insanlara sarımsaqla müalicə olunarkən çox ehtiyatlı ol-
maq lazımdır. Bu məhsulun kəskin iyi iştahı açır və 
mədədə həddindən artıq turşu ifrazına gətirib çıxarır və 
nəticədə mədədə xora xəstəliyi inkişaf edir.  

Buna görə də kəskin və korroziyalı qastrit; yüksək 
sekresiyalı qastrit; xroniki kolitlər; mədə və bağırsağın 
onkoloji qabağı və onkoloji xəstəlikləri; mədənin və 
onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi olanlara sarımsaqla 
müalicədən qaçmaq və ya kəskinləşmələr sakitləşənə kimi 
gözləmək məsləhət görülür. Həmçinin sarımsaq istifadə 
edildikdə, bağırsaqların qişasında yüngül iltihab əmələ 
gəlir və mexaniki boşalmalara gətrib çıxarır. Əgər sarımsaq 
daimi istifadə olunursa, bu iltihablar şiddətlənir  və 
diareya, çoxlu qaz ayrılma, ürək bulanma, hətta qusma 
kimi bədəni gücdən salan hallara rast gəlinir. Mədə-
bağırsaq sisteminin xəstəliklərində sarımsaqdan ehtiyatsız 
istifadə edildikdə güclü zəhərlənmələrə gətirib çıxarır. 
Bağırsaqlarda müəyyən fəsadlar olduqda sarımsaqdan çox 
ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Sarımsaq həm də qanı 
durulaşdırmaq xüsusiyyətlərinə malikdir və qan-damar 
sisteminin xəstəlikləri olan insanlar belə müalicəyə çox 
ehtiyatla yanaşmalıdırlar. Gemofiliya, leykomiya, ana-
miya xəstəlikləri olan adamların sarımsaqla müalicəsi 
sadəcə bir araya sığışmır və onlar belə müalicədən qaç-
malıdırlar. Bir çox ürək xəstəliklərində istifadə olunan pre-
paratlardan sonra bəzi qida məhsullarını ixtisara salmaq 
lazım gəlir. Sarımsağın istifadə edilməsi kimyəvi prepa-
ratların təsirini həm yaxşı, həm də pis tərəfə gücləndirə 
bilər. Ona görə də ən təhlükəlisi budur ki, xəstələr özünü 
müalicə ilə məşğul olurlar. Bir çox ürək xəstəliklərində dər-
man preparatları ilə müalicə çox vacibdir. Lakin belə müa-
licələr zamanı sarımsağın istifadə edilməsi qanın durulaş-
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masına və dərmanların yaxşı mənimsənilməməsinə gətirib 
çıxardır ki, bu da düzgün deyildir.  

Sarımsağın məlhəm və kompress kimi xarici istifadə 
edilməsində bəzi adamlarda yanıqlar əmələ gətirə bilər. 
Dəriyə qoyulan sarımsaqlı tamponlar uzaq başı 20 dəqiqə 
saxlanılmalıdır. Onların uzun müddət saxlanması yanıqla-
ra gətirib çıxara bilər.  

Sarımsağın bir xüsusiyyəti də onun şəkəri aşağı 
salmaq qabiliyyətidir. Ancaq onu nəzərə almaq lazımdır 
ki, şəkərli diabet xəstəliyi qanda şəkərin miqdarının gah 
çoxalması, gah da azalması ilə müşayət olunur. Əgər şəkə-
rin miqdarı qanda çox olduğu vaxt sarımsaq müsbət təsir 
edirsə, şəkərin miqdarı aşağı düşdüyü hallarda onun təsiri 
sağlamlıq üçün təhlükəli olur.  

Beləliklə, müalicələrdə sarımsaqdan istifadə edilməsi 
diareya, ishal, ürək bulanma, qusma, qanın çoxalıb azal-
ması, cinsi funksiyalarının pozulması, cinsi fəaliyyətin 
yüksəlməsi, qazların əmələ gəlməsi, mədənin qıcıqlanması, 
qanın durulması, qan laxtalanmasının aşağı düşməsi, baş 
gicəllənmə, müvazinətin itirilməsi, arteriya təzyiqinin 
yüksəlməsi kimi kənar təsirlərə gətirib çıxara bilər.  
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