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Məqalədə
təcrübi
mutagenezdən
və
üzümün
növdaxili
(V.vinifera
L.)
çarpazlaşdırılmasından istifadə olunması nəticəsində alınmış bir sıra mutant və hibrid formaların
ampeloqrafik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən bəhs edilir. Tədqiqat zamanı alınmış mutant və
hibridlərin filloksera (kök və yarpaq formaları) və üzüm tənəklərinin əsas göbələk (mildiu, oidium,
boz çürümə, antraknoz) xəstəliklərinə qarşı immunoloji və fitopatoloji qiymətləndirilməsi həyata
keçirilmişdir.
Açar sözlər: üzüm, mutant, hibrid, filloksera, mildiu, oidium, V.vinifera L.
Giriş
Tarixən üzümçülük və şərabçılığın vətəni sayılan regionlardan biri olan respublikamızda bu
prioritet sahənin inkişafı əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Əhalinin bu sahənin ekoloji cəhətdən təmiz üzüm və şərabçılıq məhsullarına artan
tələbatının ödənilməsi isə hal-hazırda ən ümdə vəzifələrdən biri hesab olunur [2, 3, 4, 5, 6].
Hal-hazırda üzüm bitkisində parazitlik edən 800-ə yaxın zərərverici, 1000-dən çox göbələk,
bakterial, virus və mikoplazmidi xəstəlikləri törədən patogenlər qeydə alınmışdır. Eyni zamanda,
üzüm tənəklərində 250-yə yaxın ekto- və endoparazitlik edən nematod növlərinin olduğu müəyyən
edilmişdir. Endoparazit nematod növləri öz kökü üzərində becərilən Avropa-Asiya (V.vinifera L.)
növünə aid olan üzüm sort və formalara daha böyük ziyan vurması ilə səciyyələnir [1, 7, 8, 9].
Üzüm bitkisində, həmçinin 70-ə qədər gənə növlərinin parazitlik etdiyi aşkar olunmuşdur.
Gənələrin vurduğu ziyan nəticəsində üzüm tənəklərinin məhsuldarlığı hər il 25-50% azalır. Bundan
başqa, üzüm sort və formalarında 50-yə yaxın virus xəstəliktörədiciləri aşkar edilmiş və hər il dünya
üzümçülüyündə məhsulun təxminən 10%-i virus xəstəlikləri tərəfindən məhv edilir [10, 11].
Dünya praktikasında məlum olduğu kimi, üzüm plantasiyalarında müntəzəm surətdə
aparılan kimyəvi mübarizə tədbirlərinə baxmayaraq, bu sahədə məhsul itkisi hər il 20-30%-ə, hətta
ayrı-ayrı illərdə isə 52%-ə çatır [16, 17].
Növdaxili və növlərarası çarpazlaşdırılmalar aparılmış və fillokseraya, həmçinin
kökçürüdücü mikroorqanizmlərə davamlı hibridlər alınmışdır. Mürəkkəb hibridlərin V.vinifera x
V.amurensis x V.riparia çarpazlaşdırılması zamanı birinci nəsildə (Fı) yüksək immunoloji
heterogenlilik müşahidə olunmuşdur. Belə ki, Fioletovıy rannıy x V-51-57 variantında variasiya
əmsalı çox aşağı-6,57%, lakin Saperavi severnıy x Perrel variantında isə variasiya əmsalı yüksək39,2% olmuşdur [18, 19, 20].
Növdaxili və növlərarası çarpazlaşdırılma nəticəsində alınmış toxumlara kimyəvi super
mutagenlərlə (NEM, NMM, NDMM, Eİ, DMS, DES, EMS) və fiziki mutagenlərlə (qamma-şüalar,
UB-şüalar, maqnit dalğaları) təsir zamanı kompleks-davamlı üzüm sortları yaradılmışdır [14, 15].
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Material və metodlar
Tədqiqat işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun
Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasında (QETB), Tovuz Dayaq Məntəqəsində (TDM), Abşeron ElmiTədqiqat Bazasında (AETB)və İmmunogenetika şöbəsində yerinə yetirilmişdir (600-dən çox üzüm
sort və formaları üzərində iş aparılmışdır).Kök fillokserası və kökçürüdücü mikroorqanizmlərlə
sirayətlənmiş üzüm sort və formalarının immunoloji qiymətləndirilməsi P.N.Nedovun və
A.P.Qulerin 5 ballı şkalası üzrə aparılmışdır [13,18,21]. Üzüm sort və formalarının mildiu
xəstəliyinə davamlılığı İ.N.Naydenova [21] tərəfindən təkmilləşdirilmiş 5 ballı şkala üzrə
aparılmışdır [21]. Üzüm tənəklərinin fitopatoloji qiymətləndirilməsi təbii fonda həyata
keçirilmişdir.Üzüm sort və formalarının boz çürümə xəstəliyi ilə sirayətlənməsinin fitopatoloji
qiymətləndirilməsi L.F.Supostatın [21] üsulları vasitəsilə təbii fonda aparılmışdır.Üzüm sort və
formalarının antraknoz xəstəliyi ilə sirayətlənməsinin fitopatoloji qiymətləndirilməsi K.A.Voytoviç
və V.E.Buymistrun [21] , K.A.Voytoviç [12, 13]. üsulları ilə təbii fonda aparılmışdır
Nəticələr və onların müzakirəsi
Respublikamızda üzümçülüyün daha da inkişaf etdirilməsində başqa üsullarla yanaşı,
təcrübəvi mutagenezdən istifadə olunması da müəyyən əhəmiyyət kəsb edir.Bu üsul ilə akademik
İ.K.Abdullayev öz əməkdaşları ilə birlikdə üzüm bitkisinin ayrı-ayrı orqanlarına fiziki və kimyəvi
mutagenlərlə təsir etməklə yeni sort və formaların yaradılmasına nail olmuşdur. Müxtəlif üzüm
sortlarının toxumlarına radioaktiv maddələrin şüalarından (Co-60 və Cs-137) 1 kr-dən 15 kr-ə qədər
olan dozada, kolxitsinin suda məhlulu ilə (0,1-dən 1,0%-ə qədər qatılıqda) 24; 48 və 72 saat
ekspozisiyasında təsir edilmişdir. Aparılan tədqiqat nəticəsində 134 mutant forma seçilmiş və
onların kompleks süni yoluxma fonunda filloksera (kök və yarpaq formaları) ilə sirayətlənmə
dərəcələri müəyyən edilmişdir. Həmçinin təbii fonda əsas göbələk xəstəlikləri ilə (mildiu, oidium,
boz çürümə, antraknoz) sirayətlənməsinin fitopatoloji qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.
Mutant-30. Mərəndi sortundan təcrübi mutagenez yolu ilə alınmış formadır. Kolu yaxşı
inkişaf edib, birillik zoğlarının uzunluğu 225 sm-ə çatır. Mutant forma nisbətən orta yetişmə
müddətinə malik olub, vegetasiyası 148 gün davam edir.
Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığı isə 1 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu ilə 3 balla, oidium ilə 4 balla, boz çürümə ilə 3,5 balla, antraknozla
isə 2,5 balla sirayətlənməsi aşkar edilmişdir.
Yarpaqları bir qədər iri olub, beşdilimlidir, dilimlərin arası orta dərinlikdədir. Çiçəkləri
ikicinslidir. Salxımları orta irilikdə olub, silindrik və ya konusvari şəkildədir. Gilələri orta
sıxlıqdadır. Meyvələri iri olub, oval, azacıq uzunsovdur. Meyvələri tam yetişmə zamanı tündbənövşəyi rəng alır. Meyvələri çox şirəli olub, şirəsi tünd-bənövşəyi, azacıq qara çalarlı olur.
Şəkərliliyi 20,5%, turşuluğu isə 5,7%-dir.
Mutant-127. Tavkveri üzüm sortundan təcrübi mutagenez yolu ilə alınmış formadır. Kolu
yaxşı inkişaf edib, birillik zoğlarının uzunluğu 300 sm-ə çatır. Mutant forma nisbətən orta yetişmə
müddətinə malik olub, vegetasiyası 149 gün davam edir.
Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığı isə 0 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu ilə 4 balla, oidiumla 3,5 balla, boz çürümə ilə 3 balla, antraknozla
isə 2,5 balla sirayətlənməsi müəyyən edilmişdir.
Yarpaqları orta ölçülü olub, dairəvi, beşdilimli, tünd-yaşıl rənglidir. Çiçəkləri ikicinslidir.
Salxımları iri olub, silindrik və ya qanadlıdır. Gilələri orta sıxlıqdadır. Meyvələri orta irilikdə olub,
dairəvi şəkillidir. Meyvələri tam yetişmə zamanı tünd-qara rəngdə olur. Meyvələri çox şirəli olub,
şirəsi tünd-qara rəngdə olur. Şəkərliliyi 22,1%, turşuluğu isə 6,3%-dir.
Mutant-46. Mərəndi üzüm sortundan təcrübi mutagenez yolu ilə alınmış formadır. Kolu
yaxşı inkişaf edib, birillik zoğlarının uzunluğu 230 sm-ə çatır, vegetasiyası 143 gün davam edir.
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Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığ isə 0 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu və oidiumla 3,5 balla, boz çürümə ilə 4 balla və antraknozla isə 3
balla sirayətlənməsi aşkar edilmişdir.
Yarpaqları orta ölçülü, dairəvi, beşdilimli olub və tünd-yaşıl rənglidir. Çiçəkləri ikicinslidir.
Salxımları nisbətən iri olub, silindrik və bir qədər enlidir. Meyvələri orta irilikdə olub, dairəvi
şəkillidir. Gilələri sıxdır. Tam yetişmə zamanı meyvələri tünd-bənövşəyi rəng alır. Meyvələri çox
şirəli olub, şirəsi tünd-bənövşəyi rənglidir. Şəkərliliyi 20,1%, turşuluğu isə 5,4%-dir.
Mutant-40. Mərəndi üzüm sortundan təcrübi mutagenez yolu ilə alınmış formadır. Kolu
yaxşı inkişaf edib, birillik zoğlarının uzunluğu 210 sm-ə çatır. Mutant forma nisbətən tez yetişmə
müddətinə malik olub, vegetasiyası 133 gün davam edir.
Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığı isə 1 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu ilə 3,5 balla, oidium ilə 4 balla, boz çürümə ilə 3 balla və
antraknozla isə 2,5 balla sirayətlənməsi müəyyən edilmişdir.
Yarpaqları orta irilikdə olub, beşdilimlidir. Çiçəkləri ikicinslidir. Salxımlar iri olub, silindrik
və ya konusvaridir. Meyvələri orta irilikdə olub, dairəvi şəkillidir. Gilələri orta sıxlıqda olub, tam
yetişmə dövründə tünd-bənövşəyi rəngdə olur. Şəkərliliyi 16,7%, turşuluğu isə 6,9%-dir.
Hibrid-22. Avropa-Asiya (V.vinifera L.) növünə aid Tavkveri ilə Bayanşirə üzüm
sortlarının çarpazlaşdırılmasından alınmış hibrid formadır. Kolu yaxşı inkişaf edib, birillik
zoğlarının uzunluğu 215 sm-ə çatır. Mutant forma nisbətən orta yetişmə müddətinə malik olub,
vegetasiyası 137 gün davam edir.
Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığı isə 0 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu və oidium ilə 4 balla, boz çürümə ilə 3,5 balla və antraknozla isə
2,5 balla sirayətlənməsi təyin edilmişdir.
Yarpaqları orta irilikdə olub, beşdilimlidir. Çiçəkləri ikicinslidir. Salxımları orta irilikdə
olub, silindrik, bir qədər enlidir. Gilələri sıxdır. Meyvələri tam yetişmə zamanı qara rəngdə olur.
Meyvələri orta irilikdə olub, dairəvi şəkillidir. Meyvələri şirəli olub, şirəsi açıq-bənövşəyi rənglidir.
Şəkərliliyi 23,5%, turşuluğu isə 7,2%-dir.
Hibrid-10. Avrasiya (V.vinifera L.) növünə aid olan Tavkveri üzüm sortu ilə Bayanşirə
üzüm sortunun çarpazlaşdırılmasından alınmış hibrid formadır. Kolu güclü inkişaf edib, birillik
zoğlarının uzunluğu 310 sm-ə çatır. Mutant forma nisbətən tez yetişmə müddətinə malik olub,
vegetasiyası 136 gün davam edir.
Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığı isə 1 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu ilə 3,5 balla, oidium ilə 4 balla, boz çürümə ilə 3 balla və
antraknozla isə 2 balla sirayətlənməsi müəyyən edilmişdir.
Yarpaqları orta irilikdə olub, beşdilimlidir. Çiçəkləri ikicinslidir. Salxımları iri olub,
konusvari, bir qədər enlidir. Gilələri sıxdır. Meyvələri tam yetişmə zamanı açıq- kəhrəba rəngdə
olur. Meyvələri xırda olub, dairəvi şəkillidir. Meyvələri şirəli olub, şirəsi açıq-kəhrəba rənglidir.
Şəkərliliyi 18,1%, turşuluğu isə 7,8%-dir.
Mutant-34. Avropa-Asiya (V.vinifera L.) növünə aid Mərəndi üzüm sortundan təcrübi
mutagenez yolu ilə alınmış hibrid formadır. Kolu orta inkişaf gücünə malik olub, birillik zoğlarının
uzunluğu 170 sm-ə çatır. Mutant forma nisbətən orta yetişmə müddətinə malik olub, vegetasiyası
134 gün davam edir.
Kök fillokserasına davamlılığı 3,5 bal, yarpaq fillokserasına davamlılığı isə 0 baldır. Əsas
göbələk xəstəliklərindən mildiu ilə 3,5 balla, oidium ilə 4 balla, boz çürümə və antraknozla isə 2,5
balla sirayətlənməsi müəyyən edilmişdir.
Yarpaqları orta irilikdə olub, beşdilimlidir. Çiçəkləri ikicinslidir. Salxımları iri olub,
silindrik və ya konusvaridir. Meyvələri orta irilikdə olub, dairəvi şəkillidir. Gilələri orta sıxlıqdadır.
Meyvələri tam yetişmə dövründə tünd-bənövşəyi rəng alır. Meyvələri şirəli olub, şirəsi tündbənövşəyi rənglidir. Şəkərliliyi 16,6%, turşuluğu isə 7,7%-dir.
Aparılan tədqiqat nəticəsində seçilmiş mutant və hibrid formalarından həm filloksera ilə tam
sirayətlənmiş təsərrüfatlarda öz kökü üzərində becərilməsi, həm də göbələk xəstəlikləri intensiv
inkişaf edən bölgələrdə əkilməsi məsləhət görülür. Həmçinin seçilmiş mutant və hibrid üzüm
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formalarından filloksera və göbələk xəstəliklərinə tolerant yeni üzüm sortlarının alınmasında
başlanğıc donor materialı kimi də istifadəsi tövsiyə olunur.
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Шихлинский Г.М., Мамедова Н.Х.,.Ахмедова Г.Г, Гаджиева А.Ф.,
Фархадова С.Д., Мехралыев А.Д.
АМПЕЛОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНО ОТОБРАННЫХ
МУТАНТНЫХ И ГИБРИДНЫХ ФОРМ ВИНОГРАДА
В данной статье говорится об ампелографической характеристике специально
отобранных мутантных и гибридных форм винограда, полученных в результате
экспериментального мутагенеза и внутривидового (V.vinifera L.) скрещивания. В ходе
данного исследования проводилась иммунологическая и фитопатологическая оценка
устойчивости мутантных и гибридных форм к филлоксере (корневые и листовые формы) и
виноградной лозы к грибным болезням (милдью, оидиум, серая гниль, антракноз).
Ключевые слова: виноград, мутант, гибрид, филлоксера, милдью, оидиум, V.vinifera L.

Shikhlinski H.M., Mamedova N. Kh., Ahmedova G.G, Hajiyeva A.F,
Farhadova S.D., Mehraliev A.D.
AMPELOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF SPECIALLY SELECTED MUTANT AND
HYBRID FORMS OF GRAPES
This article discusses the ampelographic characteristics of specially selected mutant and
hybrid forms of grapes obtained as a result of experimental mutagenesis and intraspecific
(V.Vinifera L.) crossing. During this investigation were carried out the immunological and
phytopathological assessment of the resistance of mutant and hybrid forms to the phylloxera (root
and sheet forms) and grapevine to fungal diseases (downy mildew, fungus, gray mold, anthracnose).
Key words: grape, mutant, hybrid, phylloxera , downy mildew, fungus, V.vinifera L.
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