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ĠġĠN ÜMUMĠ SƏCĠYYƏSĠ 

 

Mövzunun aktuallığı və iĢlənmə dərəcəsi. Əkinçiliyin əsas 

hədəfi münbit torpaq və alaq otlarından təmiz sahənin təşkil olunma-

sıdır. Bu gün müasir əkinçiliyin əsas məqsədi ətraf mühiti qoruyan, 

torpaq mühafizəli və enerjiyə qənaətedici aqrotexnologiyaların işlən-

məsindən ibarətdir. Bu aqrotexnologiyalar həm torpağın münbitliyi-

nin yaxşılaşması, həm də alaq otlarına qarşı mübarizədə tətbiq olu-

nur.  

Məlumdur ki, torpaq nə qədər münbit olsa, həmin sahədə bir o 

qədər də alaq otlarına rast gəlinir. Əkin sahəsində düzgün aqrotexniki 

mübarizə sistemi tətbiq olunmadıqda, bu zaman sahədə daha çox 

alaqlar yayılır və tarlanın fotosanitar vəziyyəti pisləşir.  

Alaq bitkiləri basmış sahələrdə məhsuldarlıq 15-20% azalır, 

məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür və məhsul istehsalına çəkilən xərc-

lər təxminən 30%-ə qədər artır. Deməli, alaqlar əkin sahələrinə ciddi 

ziyan vurur və onlara qarşı kompleks aqrotexniki mübarizə üsulları 

aparıldıqda sahəni təmiz halda saxlamaq mümkün olur.  

Alaqlara qarşı kompleks aqrotexniki mübarizə üsullarına mexa-

niki, bioloji, kimyəvi və fiziki mübarizə üsulları daxildir. Qeyd olu-

nanlardan fərqli olaraq bu gün herbisidlərə üstünlük verən torpaq isti-

fadəçiləri az deyil. Təəssüflər olsun ki, əksər fermerlər kənd təsərrü-

fatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı kimyəvi maddələr-

dən istifadə etdikləri kimi, alaqlara qarşı mübarizədə də herbisidləri 

əvəz olunmaz hesab edirlər. Alaqlara qarşı kimyəvi mübarizə ən çox 

tətbiq edilən üsul hesab olunur. Çünki, kimyəvi mübarizə yüksək tə-

siretmə qabiliyyətinə malikdir, tez nəticə verir və düzgün istifadə 

edildiyi təqdirdə iqtisadi cəhətdən daha səmərəli olur. Lakin herbi-

sidin bir dəfə çilənməsi ilə alaqlar tam məhv olmur və  vegetasiyanın 

sonuna qədər əkin sahələrində yeni alaqlar görünməyə başlayır. Belə 

olan halda mövsüm ərzində alaqlara qarşı herbisidlərdən sistematik 

istifadə etmək lazım gəlir. Deməli, herbisid alaqlara qarşı tam müba-

rizə üsulu deyil, bununla yanaşı herbisidin tətbiqi ətraf mühitdə aqro-

ekoloji problemlər yaradır. Sadə dillə desək, alaqlara qarşı kimyəvi 

mübarizədə problemin biri tam həllini tapmadan, əlavə olaraq yeni 

problemlər ortaya çıxır. Deməli, kimyəvi (herbisid) mübarizənin tət-
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biqi müasir ekoloji əkinçiliyin tələblərinə ziddir. 

Herbisidlərin alaqlara qarşı mübarizədə səmərəliliyi ilə yanaşı, 

bir çox ekoloji təhlükələri də vardır. Herbisidlər yağış və səth suları 

vasitəsilə yerüstü su hövzələrini və torpağın alt qatlarına keçərək 

qrunt sularını çirkləndirir. Həmçinin, herbisidlər torpaq-iqlim şərai-

tindən asılı olaraq bəzən gec parçalanır, torpaqda toksik maddələr ya-

radır və torpaq canlılarının fəaliyyətini pisləşdirir. Herbisidlər bitki 

toxumalarında biokimyəvi çevrilmələrə məruz qalaraq məhsula keçir, 

onun keyfiyyətini pisləşdirir, hətta emal prosesindən sonra da məh-

sulun tərkibində herbisid qalıqlarına rast gəlinir.  

Alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə ilə yanaşı, digər üsullar 

əlaqəli şəkildə tətbiq olunduqda, herbisidlərlə yüklənmə azalmış olar, 

səmərəlilik artar və qeyd olunan ekoloji təhlükələr aradan qalxmış 

olar. Bu isə inteqrir mübarizə hesab edilir. İnteqrir bitki mühafizə sis-

temində kimyadan istifadə minimuma enir, ətraf mühit qorunur və 

ekoloji cəhətdən təhlükəsiz məhsullar istehsal olunur  

Alaq bitkilərinin mənfi təsirlərinə qarşı həsas bitkilərdən biri də 

qarğıdalıdır. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq tərəfimizdən bu is-

tiqamətdə tədqiqat işi aparılmışdır. Burada qarğıdalı sahəsində me-

xaniki, bioloji, fiziki və kimyəvi mübarizə üsulları bir biri ilə əlaqəli 

şəkildə tətbiq edilmiş və herbisiddən istifadə azaldılmaqla alaqlara 

qarşı inteqrir mübarizə sistemi işlənmişdir.  

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas məqsə-

di qarğıdalı əkinlərində alaq otlarına qarşı inteqrir mübarizə sistemi-

nin işlənməsidir. Tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzi-

fələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdur: 

- qarğıdalı sahəsində rast gəlinən alaqların növ tərkibinin mü-

əyyənləşdirilməsi, onların biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

və təsnifatı üzrə qruplaşdırılması, 

- qarğıdalının birillik dənli paxlalı bitkilərlə növbələşməsi əsa-

sında alaqlara qarşı mexaniki, bioloji, fiziki və kimyəvi mübarizə 

üsullarının bir-biri ilə qarşılıqlı olaraq kompleks şəkildə tətbiq edil-

məsi və herbisiddən istifadənin azaldılması, 

- alaqlara qarşı inteqrir mübarizə tədbirləri çərçivəsində torpa-

ğın münbitliyinin yüksəldilməsi, ətraf mühitin qorunması və ekoloji 

cəhətdən təhlükəsiz məhsul istehsalına nail olunması. 
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Tədqiqat metodları. Aparılan tədqiqat işi alaqlara qarşı in-

teqrir mübarizə sisteminin işlənməsinə yönəlmişdir. Tədqiqatın əsas 

materialı qarğıdalı və soya bitkisidir. Tədqiqat işi əsas bitki hesab 

edilən qarğıdalının birillik dənli paxlalı bitkilərlə, xüsusilə də soya 

ilə səmərəli növbələşdirilməsi əsasında aparılmışdır. Tədqiqat işində 

soyanın “May” və dən üçün qarğıdalının “ADAU-80” sortu əkilmiş-

dir. Qarğıdalı sahəsində rast gəlinən alaqlar, onların yayılma dinami-

kasının öyrənilməsi, növ tərkibinin, biomorfoloji xüsusiyyətlərinin 

müəyyən edilməsi və təsnifatı üzrə qruplaşdırılması; qarğıdalı sahə-

sində alaqlara qarşı inteqrir mübarizə sisteminin işlənməsi; inteqrir 

mübarizə sisteminin qarğıdalı sahəsinin alaqlanma dərəcəsinə təsiri-

nin öyrənilməsi; inteqrir mübarizə tədbirləri çərçivəsində aparılan 

müxtəlif variantlarda torpaq becərmə sistemlərinin torpağın münbit-

lik göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi; alaqlara qarşı aparılan inteq-

rir mübarizə sisteminin qarğıdalının məhsuldarlığına təsirinin öyrə-

nilməsi və iqtisadi səmərəliliyin müəyyən edilməsi. Proqramda gös-

tərilən hər bir məsələnin öyrənilməsi müvafiq metodika əsasında 

aparılmışdır: A.M.Şpanev, P.V.Lekomtsev, İ.P.Vasilyev, A.M. Tuli-

kov, A.G.Tomas tərəfindən təklif olunan metodlardan istifadə edil-

məklə sahənin alaqlanma dərəcəsinin miqdar üsulu ilə təyini; V.Q. 

Vityazev, Q.F.Lebedev, B.A.Dospexov tərəfindən göstərilən metod-

lardan istifadə edilərək alaq toxumlarının miqdarı öyrənilməsi; torpa-

ğın aqrokimyəvi xassələrinin müqayisəli öyrənilməsi; N.A. Kaçinis-

kiyə və V.S. Zaytsevə görə torpağın su-fiziki xassələrinin təyini; 

növbəli əkində becərilən bitkilərin kök kütləsinin təyini və onların 

bioloji humusa çevirmə əmsalına (Popov-Jukova əsasən) görə hesab-

lanması; variantlar üzrə bitkilərin məhsuldarlığının öyrənilməsi və 

Dospexova görə nəticələrin statistik işlənməsi. 

Müdafiəyə təqdim olunan əsas müddəalar: 

- qarğıdalı sahəsində rast gəlinən alaqların növ tərkibi və on-

ların yayılma dinamikası, 

- qarğıdalı sahəsində rast gəlinən alaqlara qarşı özündə mexa-

niki, bioloji, fiziki və kimyəvi mübarizə üsullarını birləşdirən iki 

səmərəli inteqrir mübarizə sisteminin tətbiqi, 

- inteqrir mübarizə tədbirlərinin qarğıdalı sahəsinin alaqlanma 

dərəcəsinə təsiri, 
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-inteqrir mübarizə tədbirləri çərçivəsində aparılan müxtəlif va-

riantlarda torpaq becərmə sistemlərinin torpağın münbitlik göstə-

ricilərinə təsiri, 

-alaqlara qarşı aparılan inteqrir mübarizə sisteminin qarğı-

dalının məhsuldarlığına təsiri və iqtisadi səmərəlilik. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində ilk 

dəfə olaraq qarğıdalı sahəsində alaqlara qarşı inteqrir mübarizə 

sistemi işlənmişdir. Növbəli və fasiləsiz əkinlərdə becərilən qarğıdalı 

sahəsində alaqlara qarşı inteqrir mühafizə tədbirləri müqayisəli şəkil-

də öyrənilmiş və burada yeni nəticələr alınmışdır. İnteqrir mühafizə 

tədbirləri çərçivəsində qarğıdalının birillik dənli paxlalı bitkilərlə, 

xüsusilə də soya ilə növbələşməsi, aralıq bitki kimi arpa-vələmir 

qarışığından ibarət sideratların səpilməsi və növbəli əkində səmərəli 

torpaq becərmə sisteminin işlənməsi öz elmi yeniliyi ilə fərqlənir və 

müasir əkinçiliyin tələbidir.  

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat işində in-

teqrir üsul olaraq alaqlara qarşı fiziki və mexaniki mübarizə tədbirlə-

rini özündə birləşdirən səmərəli torpaq becərmə sistemi tətbiq edil-

miş, bioloji mübarizə kimi növbəli əkinə alaqları sıxışdıran, kifayət 

qədər biokütlə əmələ gətirən dənli paxlalılar daxil edilmiş, aralıq bit-

ki və siderat məqsədilə arpa-vələmir bitkilərinin sıx qarışıq əkini apa-

rılmış və az miqdarda kimyəvi mübarizə kimi herbisidlərdən istifadə 

edilmişdir. Nəticədə qarğıdalı sahəsində inteqrir mübarizə tədbirləri 

hesabına tarlanın fitosanitar vəziyyəti yaxşılaşmış, herbisidlərdən 

istifadə azaldılmış, ətraf mühitin (torpaq, su, bitki və s.) kimyəvi 

maddələrlə çirklənməsinin qarışısı alınmış və alaqlara qarşı səmərəli 

mübarizə sistemi işlənmişdir. 

ĠĢin aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri 2014-2016-

cı illərdə hər il hesabat şəkilində Azərbaycan Dövlət Aqrar Univer-

sitetinin Aqronomluq fakültəsində təşkil olunmuş konfranslarda, se-

minarlarda, həmçinin respublika daxili və xarici konfranslarda və se-

minarlarda məruzə və müzakirə olunmuşdur. Belə ki, dissertasiya işi-

nin mövzusu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Müasir 

dövrdə aqrar islahatlar, reallıqlar və problemlər”, “Aqrar sahənin in-

kişafı və onun ekoloji aspektləri”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ümumrespublika elmi-praktik kon-
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fransın”-da və “Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin ak-

tual problemləri və inkişafı” və s. mövzularda keçirilmiş konfranslar-

da məruzə edilmiş və yüksək rəylər almışdır. 

Tədqiqat işinin uğurlu nəticələri Samux rayonunun Zazalı kən-

dində seçilmiş fermer təsərrüfatında sınaqdan keçirilmişdir. Tədqiqat 

işinin nəticələrinə əsasən Samux rayonunun Zazalı kəndində qarğıda-

lı becərən fermer təsərrüfatında alaqlara qarşı özündə herbisidsiz və 

herbisidli texnologiyanı birləşdirən iki səmərəli inteqrir mübarizə sis-

temi tətbiq edilmiş və burada alınmış nəticələr təcrübənin yüksək aq-

rofonda qoyulduğu nəticələrə yaxın olmuşdur.  

Dissertasiya iĢinin yerinə yetirildiyi təĢkilatın adı. Disserta-

siya işi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində yerinə yetirilmiş-

dir.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın iĢarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi 

girişdən, beş fəsildən, nəticələrdən, 146 sayda istifadə edilmiş 

ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarədir. Burada 21 şəkil, 25 

cədvəl və 10 əlavə vardır. Dissertasiyanın strukturunda titul hissə və 

mündəricat 3 səhifə olub 4672 işarədən, giriş 5 səhifə olub 8510 

işarədən, birinci fəsil 24 səhifə olub 47638 işarədən, ikinci fəsil 39 

səhifə olub 71832 işarədən, üçüncü fəsil 20 səhifə olub 37330 işarə-

dən, dördüncü fəsil 7 səhifə olub 13910 işarədən, beşinci fəsil 6 səhi-

fə olub 10928 işarədən, nəticələr 2 səhifə olub 4384 işarədən, isteh-

salata tövsiyələr 2 səhifə olub 2350 işarədən və istifadə edilmiş 146 

sayda ədəbiyyat siyahısı 16 səhifə olub 25504 işarədən ibarətdir. Dis-

sertasiyanın ümumi həcmi 157 səhifə kömpüter yazısından ibarətdir. 

Dissertasiyanın ümumi mətn hissəsi (şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, 

əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna edilməklə) isə 108 səhifə kom-

püter yazısı və ya 201554 işarə təşkil edir.     

ĠġĠN MƏZMUNU 
 

GiriĢdə mövzunun aktuallığı və dissertasiyanın ümumi səciyyəsi 

verilmişdir. 

Birinci fəsil. Birinci fəsildə mövzuya dair ədəbiyyat xülasəsi ve-

rilmişdir. Burada alaqlara qarşı inteqrir mübarizə tədbirlərinin aparıl-
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masının müasir vəziyyəti, ölkəmizdə və dünyada qarğıdalı əkinlərin-

də aparılan inteqrir mübarizə tədbirlərinin uğurlu nəticələri, alaqlara 

qarşı mexaniki, bioloji, kimyəvi və fiziki mübarizə üsulları, onların 

sahənin alaqlanma dərəcəsinə, torpağın münbitliyinə və bitkilərin 

məhsuldarlığına təsiri və aqro-iqtisadi səmərəliliyi və s. məsələlər 

haqqında şərh edilmişdir.  

Ġkinci fəsil. Tədqiqatın aparıldığı yerin torpaq iqlim-şəraiti, 

materialı, proqram və metodikası. Təcrübə 2014-2016-cı illərdə 

Gəncə-Qazax bölgəsində suvarılan torpaq şəraitində, Gəncə şəhərin-

də yerləşən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) elmi 

tədqiqat-təcrübə təsərrüfatında (Göygöl rayonu yaxınlığında) aparıl-

mışdır. Gəncə-Qazax bölgəsinin torpaq tipləri əsasən boz şabalıdı, 

şabalıdı (boz-qəhvəyi), qəhvəyi və çəmən torpaqlarına aid edilir. 

Düzən yerlərdə torpağın şum qatında humusun miqdarı 3,0-4,5% 

hüdudunda dəyişir. Ərazinin torpaqlarında fiziki gilin (0,01 mm) 

miqdarı 56,5-65,2% təşkil edir. Şum qatında ümumi azotun miqdarı 

0,29-0,32%, ümumi fosforun miqdarı 0,14-0,17% təşkil edir. Bölgə-

nin torpaqlarında ümumi kaliumun miqdarı 2,41-3,15% hüdudunda 

dəyişir. Ərazidə yayılan boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar xırda, də-

nəvər-tozlu struktura malik olmaqla, burada humus 2,4-3,2%, torpa-

ğın udma tutumu 30-32 mq.ekv, torpaq məhlulunda pH 7,8-8,2, 0,01 

mm-dən kiçik hissəciklərin miqdarı 50-53%, 0,001 mm-dən kiçik 

hissəciklərin miqdarı isə 18-23 % təşkil edir.  

Gəncə-Qazax bölgəsinin iqlimi əsasən qışı quraq keçən müla-

yim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlim tipinə aid edilir. Bölgədə fəal 

temperaturun miqdarı dağətəyi ərazilərdə 3700°C-dən başlayaraq, 

düzənlikdə 4400°C-dək yüksəlir və iyulun orta temperaturu qərbdən 

şərqə doğru 23-20°C hüdudunda dəyişir. Gəncə-Qazax bölgəsinin 

qərb hissəsində yanvar ayının orta temperaturu -1,0°C-dək aşağı dü-

şür və şərqə doğru getdikcə yüksələrək 1,5°C-yə çatır.   

Üçüncü fəsil. Müxtəlif variantlar üzrə aparılan inteqrir müba-

rizə tədbirlərinin qarğıdalı sahəsinin alaqlanma dərəcəsinə təsiri. 

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən məlum olmuşdur ki, Gəncə-Qazax 

bölgəsi şəraitində, xüsusilə də Gəncə şəhərinin Gülüstan qəsəbəsi 

ərazisində yerləşən ADAU-nun tədris-təcrübə təsərrüfatında becəri-

lən qarğıdalı sahəsində erkən yazlıq alaqların içərisində ən çox yayı-
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lan sarmaşan qarabaşaq 45,7%, çöl xardalı 32,8%, yabanı turp 

12,9%; körpə yazlıq alaqlardan dilqanadan 42,0%, yaşıl qıllıca 

17,2%, ağ qızıl pencər 16,9 %, unluca 15,6%; çoxillik alaqlardan 

bağayarpağı 17,5%, tarla sarmaşığı 14,3%, cəhrayı qanqal 13,6%, adi 

zəncirotu 8,1% təşkil etmişdir. Tədqiqat apardığımız qarğıdalı sahə-

sində payızlıq alaqlardan yalnız bələgün, qışlayan alaqlardan isə ço-

banyastığına rast gəlinmişdir. Bu alaqlar olduqca azlıq təşkil etmiş-

dir.  

Əkin sahələrinin alaqlanma dərəcəsi öyrənildikdən sonra, alın-

mış nəticələr iqtisadi ziyanlı həddə görə qiymətləndirilmişdir. Əkin 

sahələrində yayılmış alaqların iqtisadi ziyanlı həddə görə qiymətlən-

dirilməsi inteqrir mübarizə sisteminin tələblərinə uyğun olmaqla, 

alaqlara qarşı mübarizənin başlanma vaxtını müəyyən edir.  

Əkin sahələrində yayılan alaqların iqtisadi ziyanlı həddi üzrə 

bir neçə normalar mövcuddur. Bəzi ədəbiyyatlarda qeyd olunur ki, 

yazlıq bitki əkinlərində 1 m
2
-də 5-15 ədəddən və ya 10-40 əddən çox 

birləpəli və ikiləpəli azillik alaqlar, 1-5 ədəddən və ya 2-3 ədəddən 

çox birləpəli və ikiləpəli çoxillik alaqlar yayılarsa, bu rəqəmlər sahə-

nin alaqlanmasının iqtisadi ziyanlı həddi hesab edilir.  

İnteqrir bitki mühafizənin tələblərinə uyğun olaraq, qarğıdalı 

sahəsində alaqların yayılması qeyd olunan iqtisadi ziyanlı həddi keç-

dikdən sonra onlara qarşı mübarizəyə başlanmışdır. 

Alaqlara qarşı əvvəlcə aqrotexniki, fiziki və bioloji mübarizə 

üsulları tətbiq edilmiş və sonda iqtisadi ziyanlı hədd nəzərə alınaraq 

müvafiq təcrübə variantlarında alaqlara qarşı herbisid çilənmişdir.  

Qarğıdalı sahəsində alaqların yayılması üzrə müvafiq təyinet-

mələr birinci cərgəarası torpaq becərmələrindən əvvəl (29.04.2016-cı 

il) və sonra (30.04.2016-cı il), ikinci cərgəarası torpaq becərmələrin-

dən əvvəl (21.05.2016-cı il) və sonra (22.05.2016-cı il), sonuncu cər-

gəarası torpaq becərmələrindən əvvəl (14.06.2016-cı il) və sonra 

(15.06.2016-cı il) aparılmışdır. Birinci cərgəarası torpaq becərmələ-

rindən əvvəl qarğıdalı sahəsində 1 m
2
-də olan alaqların miqdarı iq-

tisadi ziyanlı hədddən (5-15 ədəd/m
2
) çox olmuş və bu da alaqlara 

qarşı inteqrir mübarizə tədbirlərinin başlanmasını zəruri edir. Belə ki, 

qarğıdalı sahəsində alaqların miqdarı 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci 

(nəzarət) variantlar üzrə uyğun olaraq birinci cərgəarası torpaq becər-



10 

 

mələrindən əvvəl (29.04.2016-cı il) 56,8 əd/m
2
, 73,6 əd/m

2
, 52,6 

əd/m
2
, 58,8 əd/m

2
 və 66,9 əd/m

2
 olmuşdursa, birinci cərgəarası tor-

paq becərmələrindən sonra (30.04.2016-cı il) azalaraq müvafiq va-

riantlar üzrə 3,2 əd/m
2
, 5,1 əd/m

2
, 3,6 əd/m

2
,  3,8 əd/m

2
 və 4 əd/m

2
 

təşkil etmişdir. Nəticədə, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci (nəzarət) va-

riantlar üzrə uyğun olaraq alaqların miqdarı 94,4 %, 93,1%, 93,2 %, 

93,5 % və 94,0 % azalmışdır. Analoji nəticələr digər təyinetmə dövr-

lərində də alınmışdır. Belə ki, qarğıdalı sahəsində alaqların miqdarı 

1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci (nəzarət) variantlar üzrə uyğun olaraq 

ikinci cərgəarası becərmədən əvvəl (21.05.2016-cı il) 52,2 əd/m
2
, 

66,2 əd/m
2
, 47,6 əd/m

2
, 54,1 əd/m

2
 və 61,6 əd/m

2
 olmuşdursa, ikinci 

cərgəarası becərmədən sonra (22.05.2016-cı il) azalaraq müvafiq va-

riantlar üzrə 2,2 əd/m
2
, 3,4 əd/m

2
, 2,5 əd/m

2
, 2,8 əd/m

2
 və 2,9 əd/m

2 

təşkil etmiş, sonuncu cərgəarası torpaq becərmələrindən əvvəl 

(14.06.2016-cı il) 46,5 əd/m
2
, 58,9 əd/m

2
, 41,3 əd/m

2
, 54,2 əd/m

2
 və 

60,1 əd/m
2
 müəyyən edilmiş, sonuncu cərgəarası becərmədən sonra 

(15.06.2016-cı il) azalaraq 1,2 əd/m
2
, 2,3 əd/m

2
, 1,4 əd/m

2
, 1,7 əd/m

2
 

və 1,9 əd/m
2 

olmuşdur (şəkil).  

Metodikaya istinadən tədqiqat işində hər bir variant üzrə qarğı-

dalı sahəsinin alaqlanma dərəcəsi 5 ballı şkala ilə qiymətləndirilmiş-

dir. Belə ki, sonuncu vegetasiya torpaq becərmələrindən əvvəl qarğı-

dalı sahəsinin alaqlanma dərəcəsi 1-ci və 3-cü variantlar üzrə 3 balla 

(orta), 2-ci, 4-cü və 5-ci variantlar üzrə isə 4 balla (güclü) qiymətlən-

dirilmişdir. Sonuncu vegetasiya torpaq becərmələrindən sonra şkala-

ya əsasən bütün variantlar üzrə 1 m
2
 sahədə alaqların miqdarı 1-5 

ədəd hüdudunda olduğuna görə qarğıdalı sahəsinin alaqlanma dərə-

cəsi 1 balla (çox zəif) qiymətləndirilmişdir. Alınmış rəqəm onu de-

məyə əsas verir ki, təcrübə variantları üzrə qarğıdalı sahəsində 1 m
2
-

də olan alaqların miqdarı iqtisadi ziyanlı hədddən (5-15 ədəd/m
2
) 

aşağıdır. Diaqrama nəzər salsaq (şəkil 1) aydın olur ki, qarğıdalının 

soyadan sonra növbələşməsi, burada torpaq becərmə sisteminin tət-

biq edilməsi, fiziki-bioloji mübarizənin aparılması, qismən herbisid 

çilənməsi hesabına sahənin alaqlanma dərəcəsi müxtəlif dövrlər üzrə 

azalana doğru dəyişir.  
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ġəkil. Variantlar üzrə qarğıdalı sahəsində alaqların yayıl-

ma dinamikası. 

 

Belə ki, 15 sentyabr 2016-cı il tarixdə qarğıdalı sahəsində məh-

sul yığıldıqdan sonra, torpağın 0-10 sm dərinliyində, 1 m
2
 sahədə 

alaq toxumlarının miqdarı 1-ci variantda 16 ədəd/m
2
, 2-ci variantda 

30,7 ədəd/m
2
, 3-cü variantda 20,4 ədəd/m

2
, 4-cü variantda 27,2 

ədəd/m
2
 və 5-ci nəzarət variantında 27,7 ədəd/m

2
 olmuşdur. Nəticə-

lərdən aydın olur ki, variantlar içərisində torpaqda alaq toxumlarının 

ən az ehtiyatı 1-ci (16 ədəd/m
2
) və 3-cü (20,4 ədəd/m

2
) variantlarda 

aşkar edilmişdir.   

Dördüncü fəsil. Qarğıdalı sahəsində alaqlara qarşı inteqrir mü-

barizə tədbirləri çərçivəsində aparılan torpaq becərmələrinin torpağın 

bəzi münbitlik göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir.  

İnteqrir mübarizə tədbirlərinin səmərəliliyi yalnız alaqların 

məhv edilməsi ilə deyil, həmçinin torpağın münbitliyinin yaxşılaşdır-

ılması ilə də qiymətləndirilir. Torpağın su-fiziki xassələri münbitliyin 

formalaşmasında başlıca rol oynayır. Torpağın su-fiziki xassələri bit-

kilərin məhsuldarlığına əsaslı sürətdə təsir göstərməklə onlar ara-

sında korrelyativ asıllıq vardır. Bu cəhətdən bizim tədqiqat işində 

alaqlara qarşı inteqrir mübarizə tədbirləri çərçivəsində torpağın müx-
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təlif becərmə variantlarının onun su-fiziki xassələrinə təsirinin öyrə-

nilməsinə də yer verilmişdir. Aparılmış əsas torpaq becərmələrindən 

sonra hər bir variant üzrə 30 noyabr 2015 tarixdə torpağın su-fiziki 

xassələri öyrənilmişdir və alınmış nəticələr 1 saylı cədvəldə gös-

tərilmişdir. Torpağın 0-30 sm qatında onun həcm kütləsi, ümumi mə-

saməliliyi və nəmlik tutumu göstəricilərə uyğun olaraq 1-ci variant-

ında 1,20 q/sm
3
, 55,5%, 14,5%; 2-ci variantda 1,21 q/sm

3
, 55,3%, 

14,6%; 3-cü variantda 1,24 q/sm
3
, 54,9%, 15,0%; 4-cü variantda 1,25 

q/sm
3
, 54,8%, 15,1% olmuşdursa, 5-ci nəzarət variantında isə 1,22 

q/sm
3
, 55,0%, 14,6% təşkil etmişdir. Növbəti təyinetmələr qarğıdalı 

səpinindən əvvəl aparılmışdır. Burada 1-ci, 2-ci və 5-ci variantlar üz-

rə adi səpin qabağı torpaq becərmələri aparılmış, 3-cü və 4-cü va-

riantlar üzrə erkən yazda sideratın 32 sm dərinlikdə şumlanması və 

səpin qabağı becərmələrin aparılması həyata keçirilmişdir. Qarğıdalı 

səpinindən əvvəl 10 aprel 2016 tarixdə variantlar üzrə torpağın su-

fiziki xassələri öyrənilmişdir. Qarğıdalı səpinindən əvvəl torpağın su-

fiziki xassələrinin vəziyyəti 2 saylı cədvəldə verilmişdir. Torpağın 0-

30 sm qatında onun həcm kütləsi, ümumi məsaməliliyi və nəmlik 

tutumu göstəricilərə uyğun olaraq 1-ci variantda 1,22 q/sm
3
, 54,1%, 

15,8%; 2-ci variantda 1,22 q/sm
3
, 54,0%, 15,9%; 3-cü variantda 1,20 

q/sm
3
, 55,0%, 15,3%; 4-cü variantda 1,26 q/sm

3
, 53,5%, 15,0% 

olmuşdursa, 5-ci nəzarət variantında isə  1,23 q/sm
3
, 53,8%, 15,6% 

olmuşdur. Sonuncu təyinetmə qarğıdalı bitkisi altında məhsul 

yığımından əvvəl aparılmışdır. Qarğıdalı altında məhsul yığımından 

əvvəl, 4 sentyabr 2016-cı il tarixdə variantlar üzrə torpağın su-fiziki 

xassələri təyin edilmişdir. Qarğıdalı altında məhsul yığımından əvvəl 

torpağın su-fiziki xassələrinin vəziyyəti 1 saylı cədvəldə təsvir edil-

mişdir.  

Burada torpağın 0-30 sm qatında onun həcm kütləsi, ümumi 

məsaməliliyi və nəmlik tutumu göstəricilərə uyğun olaraq 1-ci va-

riantda 1,27 q/sm
3
, 53,4%, 15,3%; 2-ci variantda 1,27 q/sm

3
, 53,3%, 

15,2%; 3-cü variantda 1,19 q/sm
3
, 56,3%, 13,5%; 4-cü variantda 1,29 

q/sm
3
, 52,7%, 16,0% olmuşdursa, 5-ci nəzarət variantında isə 1,29 

q/sm
3
, 52,6%, 15,0% təşkil etmişdir (cədvəl).  
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Cədvəl. Qarğıdalı sahəsində alaqlara qarĢı inteqrir mübarizə 

tədbirləri çərçivəsində aparılan torpaq becərmələrindən asılı 

olaraq torpağın su-fiziki xassələrinin dinamikası 

  

V
ar

ia
n
tl

ar
 

Variantların təsviri 

Sələf bitkiləri altından çıxmış 

sahədə əsas torpaq becər-

mələrindən sonra onun su-fiziki 

xassələrinin vəziyyəti (30 noyabr 

2015-ci il ) 

Qarğıdalı səpinindən 

əvvəl torpağın su-fiziki 

xassələrinin vəziyyəti 

(10 aprel 2016-cı il) 

Qarğıdalı altında məhsul 

yığımından əvvəl 

torpağın su fiziki 

xassələrinin vəziyyəti (4 

sentyabr 2016-cı il ) 

T
o
rp

aq
 q

at
ı,

  
sm

 

T
o
rp

ağ
ın

 h
əc

m
 k

ü
tl

əs
i,

  

q
r/

sm
3

 

T
o
rp

ağ
ın

 ü
m

u
m

i 

m
əs

am
əl

il
iy

i,
  
%

 

T
o
rp

ağ
ın

 n
əm

li
k
 t

u
tu

m
u
, 

%
 

T
o
rp

ağ
ın

 h
əc

m
 k

ü
tl

əs
i,

  

q
r/

sm
3

 

T
o
rp

ağ
ın

 ü
m

u
m

i 

m
əs

am
əl

il
iy

i,
  
%

 

T
o
rp

ağ
ın

 n
əm

li
k
 t

u
tu

m
u
, 

%
 

T
o
rp

ağ
ın

 h
əc

m
 k

ü
tl

əs
i,

  

q
r/

sm
3

 

T
o
rp

ağ
ın

 ü
m

u
m

i 

m
əs

am
əl

il
iy

i,
  
%

 

T
o
rp

ağ
ın

 n
əm

li
k
 t

u
tu

m
u
, 

%
 

1 

Soya kövşə-

ninin 32 sm 

dərinlikdə 

şumlanması 

və sahənin 

yaza qədər 

qara herik 

şəklində 

becərilməsi 

Səpinqabağı 

becərmələrdən 

sonra və 

səpinlə 

birlikdə 

herbsidin veri-

məsi və 

qarğıdalı 

səpini 

0-10 1,12 58,30 12,00 1,14 57,80 13,40 1,21 55,60 12,60 

10-20 1,22 54,70 14,30 1,25 53,20 15,60 1,26 53,50 15,30 

20-30 1,25 53,40 17,20 1,27 51,40 18,30 1,34 51,10 18,10 

0-30 1,20 55,5 14,5 1,22 54,1 15,8 1,27 53,4 15,3 

2 

Soya kövşə-

ninin 32 sm 

dərinlikdə 

şumlanması 

və sahənin 

yaza qədər 

qara herik 

şəklində 

becərilməsi 

Səpin qabağı 

becərmələrinin 

aparılması və 

qarğıdalı 

səpini 

0-10 1,13 58,20 12,10 1,13 57,70 13,50 1,21 55,50 12,50 

10-20 1,23 54,10 14,40 1,25 53,00 15,80 1,27 53,20 15,10 

20-30 1,26 53,50 17,30 1,28 51,30 18,50 1,34 51,20 18,10 

0-30 1,21 55,3 14,6 1,22 54,0 15,9 1,27 53,3 15,2 

3 

Soya 

kövşəninin 

üzlənməsi 

və birbaşa 

arpa-vələ-

mir qarışı-

ğından iba-

rət siderat 

səpini 

Erkən yazda 

sideratın 32 

sm dərinlikdə 

şumlanması, 

səpin qabağı 

becərmələrin 

aparılması və 

qarğıdalı 

səpini 

0-10 1,12 58,50 11,90 1,11 58,70 12,40 1,20 55,80 12,80 

10-20 1,25 53,90 15,10 1,23 53,90 15,30 1,24 53,80 15,40 

20-30 1,36 52,40 18,10 1,25 52,40 18,20 1,32 51,30 18,30 

0-30 1,24 54,9 15,0 1,20 55,0 15,3 1,25 53,6 15,5 

4 

 

Soya 

kövşəninin 

üzlənməsi 

və birbaşa 

arpa-

vələmir 

qarışığından 

ibarət 

siderat 

səpini 

Sideratın üz-

lənməsi, köv-

şənliyin mulça 

kimi saxlan-

ması və birba-

şa qarğıdalı 

səpini (səpin-

dən əvvəl və 

səpinlə birlik-

də herbsid 

çilənmiş) 

0-10 1,13 58,60 12,00 1,12 58,40 12,20 1,19 56,30 13,50 

10-20 1,25 53,80 15,20 1,28 52,10 15,10 1,28 53,10 15,70 

20-30 1,37 52,10 18,20 1,37 50,00 17,80 1,39 48,70 18,80 

0-30 1,25 54,8 15,1 1,26 53,5 15,0 1,29 52,7 16,0 

5 

(nə-

za-

rət) 

Qarğıdalı 

kövşəninin 

32-sm də-

rinlikdə 

şumlanması 

və sahənin 

yaza qədər 

qara herik 

şəklində 

becərilməsi 

Səpin qabağı 

becərmələrdən 

sonra və 

səpinlə 

birlikdə 

herbsidin veri-

lməsi və 

qarğıdalı 

səpini 

0-10 1,15 58,00 12,30 1,14 57,50 13,20 1,22 55,10 12,30 

10-20 1,23 53,90 14,30 1,26 52,90 15,40 1,29 52,80 15,00 

20-30 1,28 53,10 17,20 1,28 51,10 18,30 1,35 49,80 17,80 

0-30 1,22 55,0 14,6 1,23 53,8 15,6 1,29 52,6 15,0 
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Torpağın münbitliyinin əsas göstəricilərindən olan onun su-

fiziki xassələrini ən yaxşı vəziyyəti fasiləsiz qarğıdalı əkini ilə 

müqayisədə, soyadan sonra növbələşən qarğıdalı sahəsində alınmış-

dır. Soyadan sonra əkilmiş qarğıdalı sahəsində isə torpağın su-fiziki 

xassələrinin ən yaxşı vəziyyəti 3-cü variantda alınmışdır. 

Bu variantda torpağın su-fiziki xassələrinin yaxşı vəziyyətdə 

olması, qarğıdalının yerüstü hissəsinin güclü inkişaf etməsinə və 

məhsuldarlığın yüksəlməsinə dəlalət edir. Variantlar üzrə vegetasiya-

nın sonunda qarğıdalının havada quru halda kök kütləsi (0-30 sm də-

rinlikdə) təyin edilmişdir. Qarğıdalı bitkisi 1-ci variantda 52,1 s/ha; 

2-ci variantda 50,4 s/ha; 3-cü variantda 58,1 s/ha; 4-cü variantda 42,5 

s/ha və 5-ci nəzarət variantında isə 46,8 s/ha kök kütləsi toplamışdır. 

Qarğıdalının daha çox kök kütləsi 3-cü variantda, yəni, soyadan son-

ra aralıq bitki kimi siderat məqsədilə arpa-vələmir qarışıq səpininin 

aparılması, erkən yazda sideratın 32 sm dərinlikdə şumlanması və 

səpin qabağı becərmələrin aparılması fonunda alınmışdır.  

Növbəli əkində alaqlara qarşı inteqrir mübarizə aparılan opti-

mal variantda (3-cü variant) və monokultura variantında (5-cı nəzarət 

variantı) becərilmiş qarğıdalı altında məhsul yığımından bir qədər 

əvvəl (04.09.2016-cı il) 0-45 sm torpaq qatı üzrə orta hesabla ümumi 

azotun, mütəhərrik fosforun, mübadiləvi kaliumun və humusun miq-

darı müqayisəli təyin olunmuşdur. 

Növbəli əkində alaqlara qarşı inteqrir mübarizə aparılan opti-

mal variantda (3-cü variant), torpağın 0-45 sm dərinliyində orta he-

sabla ümumi azot 0.09%, mütəhərrik fosfor 16,5 mq/kq, mübadiləvi 

kalium 502 mq/kq və humus 2,7 % olmuşdur. Lakin bu rəqəmlər 

fasiləsiz olaraq qarğıdalı əkilmiş və alaqlara qarşı ənənəvi mübarizə 

aparılmış 5-ci nəzarət variantında bir qədər aşağı alınmışdır. Belə ki, 

nəzarət variantı (monokultura) üzrə becərilmiş qarğıdalı altında tor-

pağın 0-45 sm dərinliyində orta hesabla ümumi azot 0.05%, mütəhər-

rik fosfor 7,8 mq/kq, mübadiləvi kalium 202,8 mq/kq və humus 1,2 

% təşkil etmişdir. 

BeĢinci fəsil. Alaqlara qarşı aparılan inteqrir mübarizə tədbirlə-

rinin bitkilərin məhsuldarlığına təsiri və iqtisadi səmərəlilik öyrənil-

mişdir. 
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Təcrübənin birinci ilində növbəli əkinə keçilməsi, o cümlədən 

başlanğıcda təcrübə (inteqrir mübarizə) və nəzarət variantında eyni 

aqrofonun yaradılması və burada yayılan ixtisaslaşmış alaqların öyrə-

nilməsi məqsədilə həm növbəli əkində, həm də  monokultura varian-

tında qarğıdalı əkilmişdir. Təcrübənin birinci ilində qarğıdalının təc-

rübə (inteqrir mübarizə) və nəzarət variantları üzrə eyni aqrofonda 

becərildiyini nəzərə alaraq, variantlar üzrə iqtisadi səmərəliliyin mü-

qayisəsi tədqiqatın ikinci ilindən etibarən aparılmışdır. 

Variantlar üzrə qarğıdalının ən yüksək məhsuldarlığı 3-cü va-

riantda alınmışdır Belə ki, qarğıdalının dən məhsuldarlığı 1-ci va-

riantda 90,1 s/ha; 2-ci variantda 85,6 s/ha; 3-cü variantda 93,4 s/ha; 

4-cü variantda 76,3 s/ha olmuşdursa, 5-ci variantda (nəzarət) isə 74,6 

s/ha təşkil etmişdir (cədvəl 2). Nəticələrdən aydın görsənir ki, üçüncü 

variantda məhsuldarlıq göstəricisi digər variantlardan üstün olmuş-

dur. Belə ki, 3-cü variantda alınan məhsuldarlıqla (93,4 s/ha) mü-

qayisədə, 1-ci variantda 3,3 s/ha, 2-ci variantda 7,8 s/ha, 4-cü va-

riantda 17,1 s/ha və 5-ci variantda 18,8 s/ha az məhsul əldə edilmiş-

dir. Nəticələrə əsasən, digər variantlarla müqayisədə 3-cü variant 

daha optimal hesab edilməklə, burada alaqların miqdarı nəzərə çarpa-

caq dərəcədə azalmış, torpağın münbitliyi yüksəlmiş və qarğıdalının 

məhsuldarlığı yüksək olmuşdur. 

3-cü variant üzrə alaqlara qarşı herbisidsiz mübarizə aparmaq 

mümkün olmuşdur, ətraf mühit qorunmuşdur və ekoloji təmiz məh-

sul istehsalına nail olunmuşdur. Öyrənilən variantlar içərisində op-

timal variantla müqayisədə (3-cü variant) səmərəliliyinə və yüksək 

məhsuldarlıq göstəricilərinə görə ikinci yerdə duran və inteqrir 

mübarizə hesabına az herbisid istifadə edilən 1-ci variant hesab 

edilir.Ümumiyyətlə, ən yüksək iqtisadi səmərəlilik 3-cü variantda al-

ınmışdır. İkiillik rotasiya ərzində xalis gəlir və rentabellik səviyyəsi 

göstəricilərə uyğun olaraq soyanın kövşəni 32 sm dərinlikdə şumlan-

mış, sahə yaza qədər qara herik şəklində becərilmiş, yazda səpinqa-

bağı torpaq becərmələri aparılmış, becərmələrdən sonra, qarğıdalı 

səpini zamanı və vegetasiya torpaq becərmələri dövründə cərgəarala-

rına herbisid çilənmiş 1-ci variantda 6552,7 manat/ha və 337,9 %; 

soyanın kövşəni 32 sm dərinlikdə şumlanmış, sahə yaza qədər qara 

herik şəklində becərilmiş, yazda səpin qabağı torpaq becərmələri 
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aparılmış, qarğıdalı səpilmiş və vegetasiya torpaq becərmələri apa-

rılmış (herbisidsiz texnologiya) 2-ci variantda 6426,7 manat/ha və 

333,1 %; soyanın kövşəni üzlənmiş və buraya birbaşa arpa-vələmir 

qarışığından ibarət siderat səpilmiş, erkən yazda siderat 32 sm dərin-

likdə şumlanmış, səpin qabağı torpaq becərmələri aparılmış, qarğıda-

lı səpilmiş və vegetasiya torpaq becərmələri aparılmış (herbisidsiz te-

xnologiya) 3-cü variantda 6650,6 manat/ha və 342,9 %, soyanın köv-

şəni üzlənmiş və buraya birbaşa arpa-vələmir qarışığından ibarət si-

derat səpilmiş, erkən yazda siderat üzlənmiş, kövşəni mulça kimi 

saxlanılmış və bura birbaşa qarğıdalı səpilmiş, səpindən əvvəl, qarğı-

dalı səpini zamanı və vegetasiya torpaq becərmələri dövründə cərgə-

aralarına herbisid çilənmiş 4-cü variantda 6042,0 manat/ha və 297,0 

%; monokulturada becərilən qarğıdalının kövşəni 32 sm dərinlikdə 

şumlanmış, sahə yaza qədər qara herik şəkilində becərilmiş, yazda 

səpin qabağı torpaq becərmələri aparılmış və qarğıdalı səpilmiş, 

becərmələrdən sonra, qarğıdalı səpini zamanı və vegetasiya torpaq 

becərmələri dövründə cərgəaralarına herbisid çilənmiş 5-ci nəzarət 

variantında 2528,7 manat/ha və 129,7 % olmuşdur  

Alınmış rəqəmlərə əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, 3-cü va-

riant (herbisidsiz texnologiya) üzrə soyanın kövşəninin üzlənməsi və 

buraya birbaşa arpa-vələmir qarışığından ibarət sideratın səpilməsi 

(alaqlara qarşı bioloji mübarizə), erkən yazda sideratın 32 sm dərin-

likdə şumlanması, səpin qabağı torpaq becərmələrinin aparılması, hə-

min fonda qarğıdalının səpilməsi və müvafiq vegetasiya torpaq be-

cərmələrinin aparılması hesabına alaqlara qarşı herbisidsiz mübarizə 

aparmaq mümkün olmuşdur, ətraf mühit qorunmuşdur və ekoloji təh-

lükəsiz məhsul istehsalına nail olunmuşdur. Öyrənilən variantlar içə-

risində optimal variantla (3-cü variant) müqayisədə iqtisadi səmərə-

liliyinə və yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə görə ikinci yerdə du-

ran və inteqrir mübarizə hesabına az herbisid istifadə edilən 1-ci va-

riant hesab edilir. Bu variantda soyanın kövşəninin 32 sm dərinlikdə 

şumlanması, sahənin yaza qədər qara herik şəklində becərilməsi, yaz-

da səpinqabağı torpaq becərmələrinin aparılması, becərmələrdən son-

ra, qarğıdalı səpini zamanı və vegetasiya torpaq becərmələri dövrün-

də cərgəaralarına herbisid çilənməsi hesabına alaqların miqdarı əhə-

miyyətli dərəcədə azalmış, herbisiddən istifadə minimuma endirilmiş 
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və digər variantlarla (2, 4 və 5) müqayisədə yüksək məhsul əldə edil-

mişdir.     

 

Nəticələr 

 

1. Qarğıdalı sahəsində rast gəlinən alaqlar, onların növ tərkibi 

müəyyənləşdirilmiş, biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş və təsni-

fatı üzrə qruplaşdırılmışdır. Tədqiqatın nəticələrinə əsasən məlum ol-

muşdur ki, Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində becərilən qarğıdalı sahə-

sində erkən yazlıq alaqların içərisində ən çox yayılan sarmaşan qara-

başaq 45,7%, çöl xardalı 32,8%, yabanı turp 12,9%; körpə yazlıq 

alaqlardan dilqanadan 42,0%, yaşıl qıllıca 17,2%, ağ qızıl pencər 

16,9 %, unluca 15,6%; çoxillik alaqlardan bağayarpağı 17,5%, tarla 

sarmaşığı 14,3%, cəhrayı qanqal 13,6%, adi zəncirotu 8,1%  təşkil 

etmişdir. Tədqiqat apardığımız qarğıdalı sahəsində payızlıq alaqlar-

dan yalnız bələgün, qışlayan alaqlardan isə çobanyastığına rast gəlin-

mişdir. Bu alaqlar olduqca azlıq təşkil etmişdir.   

2. Qarğıdalı sahəsində alaqlara qarşı mexaniki, bioloji, fiziki və 

kimyəvi üsullar bir-biri ilə əlaqəli şəkildə aparılaraq herbisidlə yük-

lənməni azaldan inteqrir mübarizə sistemi işlənmiş və tarlanın fitosa-

nitar vəziyyəti yaxşılaşmışdır.  

3. Qarğıdalının soyadan sonra növbələşməsi, burada torpaq be-

cərmə sisteminin tətbiq edilməsi, fiziki-bioloji mübarizənin aparıl-

ması, qismən herbisid çilənməsi hesabına sahənin alaqlanma dərəcəsi 

müxtəlif dövrlər üzrə azalana doğru dəyişmişdir. Monokultura şək-

lində becərilən və alaqlara qarşı ənənəvi mübarizə aparılan qarğıdalı 

sahəsi ilə müqayisədə, növbəli əkində soyadan sonra növbələşən qar-

ğıdalı tarlasında sonuncu cərgəarası torpaq becərmələrindən sonra 

(15.07.2016-cı il) demək olar ki, bütün variantlar (2-ci variant istisna 

olmaqla) üzrə alaqların sayı azılmışdır. Belə ki, soyadan sonra növ-

bələşən qarğıdalı tarlasında sonuncu cərgəarası torpaq becərmə-

lərindən sonra (15.07.2016-cı il) variantlar içərisində ən az alaq 1-ci 

variantda- 1,2 əd/m
2
, ondan sonra isə 3-cü variantda (herbisidsiz 

texnologiya) -1,4 əd/m
2 

qeydə alınmışdır. Buradan aydın olur ki, 3-cü 

variantda alınmış nəticə herbisid çilənmiş1-ci variantda alınmış rə-
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qəmə daha yaxındır, ondan cəmi 0,2 ədəd/m
2
 alaq sayı ilə fəqlənir və 

bu da olduqca cüzi fərqdir.  

4. Aparılan inteqrir mübarizə tədbirləri alaqların yayılmasını 

azaltmaqla yanaşı, torpağın münbitliyini yüksəltmişdir. Torpağın 

münbitliyinin ən yaxşı vəziyyəti fasiləsiz qarğıdalı əkini ilə müqa-

yisədə, soyadan sonra növbələşən qarğıdalı sahəsində, xüsusilə də 3-

cü variantda alınmışdır. Digər variantlarla müqayisədə, bu variantda 

torpağın su-fiziki və aqrokimyəvi xassələri yaxşılaşmış, qarğıdalının 

kök və yerüstü hissəsi güclü inkişaf etmiş və məhsuldarlıq yüksəl-

mişdir.  

5. Alaqlara qarşı aparılan inteqrir mübarizə tədbirləri üzrə qar-

ğıdalının ən yüksək məhsuldarlığı 3-cü variantda alınmışdır. Belə ki, 

3-cü variantda alınan məhsuldarlıqla (93,4 s/ha) müqayisədə, 1-ci 

variantda 3,3 s/ha, 2-ci variantda 7,8 s/ha, 4-cü variantda 17,1 s/ha və 

5-ci variantda 18,8 s/ha az məhsul əldə edilmişdir.  

6. Alınmış nəticələr onu göstərir ki, digər variantlarla müqayi-

sədə 3-cü variant daha optimal hesab olunur. Bu variantda alaqların 

miqdarı azalmış, torpağın münbitliyi yaxşılaşmış və qarğıdalının 

məhsuldarlığı yüksək olmuşdur. 3-cü variant (herbisidsiz) üzrə soya-

nın kövşəninin üzlənməsi və buraya bir-başa arpa-vələmir qarışığın-

dan ibarət sideratın səpilməsi, erkən yazda sideratın 32 sm dərinlikdə 

şumlanması, səpinqabağı torpaq becərmələrinin aparılması, həmin 

fonda qarğıdalının səpilməsi və müvafiq vegetasiya torpaq becərmə-

lərinin aparılması hesabına alaqlara qarşı herbisidsiz mübarizə apar-

maq mümkün olmuş, ətraf mühit qorunmuş və ekoloji təmiz məhsul 

istehsalına nail olunmuşdur.  

7. Öyrənilən variantlar içərisində optimal variantla müqayisədə 

(3-cü variant) səmərəliliyinə və yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə 

görə ikinci yerdə duran və inteqrir mübarizə hesabına az herbisid is-

tifadə edilən 1-ci variant hesab edilir. Bu variantda soyanın kövşə-

ninin 32 sm dərinlikdə şumlanması, sahənin yaza qədər qara herik 

şəklində becərilməsi, yazda səpin qabağı torpaq becərmələrinin apa-

rılması, becərmələrdən sonra, qarğıdalı səpini zamanı və vegetasiya 

torpaq becərmələri dövründə cərgəaralarına herbisid çilənməsi hesa-

bına alaqların miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, nəzarət variantı 

ilə müqayisədə herbisiddən istifadə 0,75 l/ha məsarif norması və ya 1 
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çiləmə hesabi ilə minimuma endirilmiş və digər variantlarla (2, 4 və 

5) müqayisədə yüksək məhsul əldə edilmişdir.   

8. Monokultura şəkilində becərilən və alaqlara qarşı ənənəvi 

mübarizə tədbirləri aparılan qarğıdalı sahəsi ilə müqayisədə, növbəli 

əkində soyadan sonra növbələşən qarğıdalı tarlasında alaqlara qarşı 

aparılan inteqrir mübarizə tədbirləri üzrə bütün variantlarda xalis gə-

lir və rentabellik səviyyəsi yüksək olmuşdur. Belə ki, 5-ci nəzarət va-

riantı ilə müqayisədə, ikiillik rotasiya ərzində xalis gəlir və rentabel-

lik səviyyəsi göstəricilərə uyğun olaraq 1-ci variantda 4024,0 ma-

nat/ha və 208,3 %, 2-ci variantda 3898,1 manat/ha və  203,4 %, 3- cü 

variantda 4122,0 manat/ha və 213,2 %, 4- cü variantda 3513,4 

manat/ha və 167,4 % yüksək olmuşdur.  

 

Ġstehsalata tövsiyələr 

 

Tədqiqat işinin nəticələrinə əsasən qarğıdalı becərən fermerlərə 

alaqlara qarşı inteqrir mübarizə sistemi kimi aşağıdakılar təklif olu-

nur:  

1. İnteqrir mühafizə tədbirləri çərçivəsində bioloji mübarizə 

kimi növbəli əkinə alaqları sıxışdıran, kifayət qədər biokütlə əmələ 

gətirən dənli paxlalı bitkilərin, xüsusilə də soyanın daxil edilməsi, 

soyanın kövşəninin üzlənməsi və buraya aralıq bitki kimi siderat 

məqsədilə birbaşa arpa-vələmir qarışıq səpininin aparılması (bioloji 

mübarizə), erkən yazda sideratın 32 sm dərinlikdə şumlanması, səpin 

qabağı torpaq becərmələrinin aparılması, həmin fonda qarğıdalının 

səpilməsi və müvafiq vegetasiya torpaq becərmələrinin aparılması 

hesabına alaqlara qarşı herbsidsiz mübarizə aparmaq mümkün olur, 

ətraf mühit qorunur və ekoloji təhlükəsiz məhsul istehsalına nail 

olunur. 

2. Növbəli əkində dənli paxlalı bitkilərin, xüsusilə də soyanın 

əkilməsi, soyanın kövşəninin 32 sm dərinlikdə şumlanması, sahənin 

yaza qədər qara herik şəklində becərilməsi, yazda səpin qabağı 

torpaq becərmələrinin aparılması, becərmələrdən sonra, qarğıdalı 

səpini zamanı birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlara qarşı 1.6 l/ha (hər 

çiləmədə 0.8 l/-ha) məsarif norması ilə torpağa Dual Gold (tərkibində 

960 qr/l metolaxlor) və vegetasiya torpaq becərmələri dövründə 
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qarğıdalının 3-8 yarpaq fazasında, birillik və çoxillik birləpəli və 

ikiləpəli alaqlara qarşı cərgəaralarına hər dəfə 0.75 l/ha  məsarif 

norması ilə Milagro Extra (tərkibində 60 qr/l nikosulfuron) heribisid 

çilənməsi tövsiyə edilir.   
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