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Bütün öyrənilən göstəricilərə görə hibrid kombinasiyalar valideyn formalarından üstün
nəticə göstərmişdir. Hibrid kombinasiyaların məhsuldarlığı valideyn formaların məhsuldarlığından
10-45 % yüksək olmuşdur.
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Giriş
Tərəvəz və bostan bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün heterozis hibrid toxumların
rolu daha böyükdür. Heterozis hibridlər məhsuldarlığı yüksəldir, məhsulun keyfiyyətini
yaxşılaşdırır və yetişmə müddətini qısaldır. Bundan əlavə alınmış yeni heterozis hibridlər üzərində
gələcək illərdə də seçmə işləri aparmaqla, yüksək keyfiyyətə malik məhsuldar, xəstəliyə və
zərərvericilərə qarşı davamlı sortlar yaratmaq mümkündür [1].
Bir çox tədqiqatçıların apardıqları tədqiqat işləri göstərir ki, becərilən tərəvəzlərdə hibrid
toxumların məhsuldarlığı valideyn formalara nisbərən 20-50% yüksək olur [2,4,5,7,9].
Bostan bitkilərinin hibrid toxumlarının ucuz kütləvi istehsalı üçün effektiv üsulların
olmamasına görə, əllə tozlandırmaqla hibrid toxum əldə olunur. Ona görə də hibrid toxumların
qiyməti kifayət qədər yüksəkdir [3,6,8].
Material və metodika
Tədqiqat işində Azərbaycanın müxtəlif bölbələrindən ezamiyyə yolu ilə toplanan yemiş
genotiplərindən istifadə olunmuşdur.
Hibrid formalar almaq üçün nəzərdə tutulan nümunələrdə əvvəlcədən, yəni hələ dişi çiçək
açmamışdan əvvəl bir neçə qönçə pinsetlə açılaraq, ləçəkdən təmizlənərək pambıqla izolyasiya
edilmiş, perqament kağızından hazırlanmış kisəyə salınmışdır. Sonra ata formadan erkək çiçəyin
tozluğu tədarük edilərək, əvvəlcədən izolyasiya olunmuş dişi çiçəyin dişiciyinin ağızcığına
sürtülərək süni yolla tozlandırılmış və yenidən tozlandırılmış çiçək izolyasiya olunmuşdur.
Hibridləşdirilmiş çiçəyin saplağına etiket bağlanılaraq, kombinasiyanın adı və hibridləşdirilmə
tarixi qeyd olumuşdur. Üç- dörd gündən sonra tozlandırılmış çiçəyin tutub-tutmadığı yoxlanılmış,
meyvə tutan kombinasiyaların izolyasiyası açılmışdır.
Nəticələr və onların müzakirəsi
Tədqiqat işinin əsas məqsədlərindən biri gələcəkdə yeni məhsuldar sortlar yaratmaq
məqsədilə ilə hibrid formaların yaradılmasıdır. Bunun üçün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən
toplanmış 48 yemiş genotipinin biomorfoloji əlamətləri və təsərrüfar göstəriciləri öyrənilmiş,
statistik təhlil edilmişdir. Genetik məsafəcən uzaq olan genotiplər ( Kürdəmir-3, Saatlı-12, Saray-2,
Lənkəran-2, Masallı-uzun, Ağstafa, Ağstafa-Poylu, Bərdə-2, Sabirabad-4 ) seçilmişdir. Seçilmiş
nümunələr üzərində hibridləşdirmə işləri aparılmışdır.
Hibrid kombinasiyalarla valideyn formaların məhsuldarlıq göstəricisi müqayisəli
öyrənilmişdir. Birinci nəsil yemiş hibridlərinin tədqiqatının nəticələri göstərir ki, hibrid
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kombinasiyaların məhsuldarlığı valideyn formaların məhsuldarlığından nəzərə çarpacaq dərəcədə
yüksək olmuşdur (cədvəl 1). Bizim təcrübəmizdə bütün öyrənilən əlamətlər üzrə hibrid
kombinasiyalar valideyn formalarından üstün nəticə göstərmişdir. Hibrid kombinasiyaların
məhsuldarlığı valideyn formalardan 10- 45 % yüksək olmuşdur.
Cədvəl 1.
Birinci nəsil ( F1 ) yemiş hibridlərinin və valideyn formalarının təsərrüfat göstəriciləri
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Cədvəl 1-ə nəzər saldıqda görürük ki, tağın əmtəəlik məhsulu Kürdəmir-3 X Ağstafa
kombinasiyasında 2.7 kq olmuşdur. Valideyn formalarda isə bu göstərici uyğun olaraq 2.1 və 1.9 kq
təşkil edir. Hibridlə valideyn formalarının məhsulunu faizlə müqayisə etdikdə, hibriddə tağın
məhsuldarlığı ana formaya nisbətdə 129 %, ata formaya nisbətdə isə 142 % olmuşdur. Bu o,
deməkdir ki, hibrid formanın məhsulu ana formadan 29 %, ata formadan isə 42 % yüksəkdir.
Kürdəmir-3 X Ağstafa kombinasiyasında hektardan məhsuldarlıq 35-36 tondur.
Tağın əmtəəlik məhsulu Saatlı-12 formasında 1.93 kq, Bərdə-2 formasında isə 1.96 kq təşkil
etmişdir. Bu formalardan alınan Saatlı-12 X Bərdə-2 kombinasiyasında bu göstərici 2.5 kq- dır.
Hibridlə valideyn formalarının məhsulunu faizlə müqayisə etdikdə, hibriddə tağın məhsuldarlığı
ana formaya nisbətdə 130 %, ata formaya nisbətdə isə 128 % olmuşdur. Bu da hibridin məhsulunun
ana formanın məhsulundan 30 %, ata formanın məhsulundan 28 % yüksək olduğunu göstərir.
Saatlı-12 X Bərdə-2 kombinasiyasında haktardan məhsuldarlıq 33-34 tondur
Saray-2 formasında tağın əmtəəlik məhsulu 1.88 kq, Bərdə-2 formasında tağın əmtəəlik
məhsulu 1.96 kq olduğu halda, bu iki formadan alınan Saray-2 X Bərdə -2 kombinasiyasında tağın
əmtəəlik məhsulu 2.6 kq-a çatmışdır. Hibridlə valideyn formalarının məhsulunu faizlə müqayisə
etdikdə, hibriddə tağın məhsuldarlığı ana formaya nisbətdə 138 %, ata formaya nisbətdə isə 133 %
olmuşdur. Bu da hibridin məhsulunun ana formanın məhsulundan 38 %, ata formanın məhsulundan
33 % yüksək olduğunu göstərir.
Lənkəran-2 X Ağstafa-Poylu kombinasiyasında tağın əmtəəlik məhsulu 2.58 kq , valideyn
formalarda tağın əmtəəlik məhsulu uyğun olaraq, 2,0 kq və 1.77 kg olmuşdur. Hibridlə valideyn
81

formalarının məhsulunu faizlə müqayisə etdikdə, hibriddə tağın məhsuldarlığı ana formaya
nisbətdə 129%, ata formaya nisbətdə isə 145%-ə çatmışdır. Hibridin məhsulu ana formanın
məhsulundan 29%, ata formanın məhsulundan 45 % yüksək olmuşdur.
Lənkəran-2 X Sabirabad- 4 kombinasiyasında tağın əmtəəlik məhsulu 2.82 kq, valideyn
formalar olan Lənkəran-2 ana formada bu rəqəm 2.0 kq, Sabirabad-4 ata formasında isə bu rəqəm
2.25 kq -dır. Hibrid formada tağın əmtəəlik məhsulu ilə valideyn formaların əmtəəlik məhsulunu
faizlə müqayisə etsək, görərik ki, bu rəqəm ana formaya nisbətdə 141%, ata formaya nisbətdə 125%
təşkil edir. Deməli hibridin məhsulu ana formanın məhsulundan 41%, ata formanın məhsulundan
25% yüksəkdir.
Masallı-uzun X Ağstafa-Poylu kombinasiyasında tağın əmtəəlik məhsulu 2.38 kq, valideyn
formalarda tağın əmtəəlik məhsulu uyğun olaraq 2,15 kq və 1.77 kq olmuşdur. Hibridlə valideyn
formalarının məhsulunu faizlə müqayisə etdikdə, hibriddə tağın məhsuldarlığı ana formaya
nisbətdə 110%, ata formaya nisbətdə isə 134%-ə çatmışdır. Hibridin məhsulu ana formanın
məhsulundan 10%, ata formanın məhsulundan 34 % yüksək olmuşdur.
Bütün hibrid kombinasiyalarla onların valideyn formalarını müqayisə etdikdə,
I-nəsil
hibrid formaların məhsuldarlığının yüksək olduğunu görürük. Ümumilikdə hibrid kombinasiyaların
məhsuldarlığı valideyn formaların məhsuldarlığından 10- 45% yüksək olmuşdur.
Bir meyvənin orta çəkisi öyrənilmişdir. Kürdəmir-3 X Ağstafa kombinasiyasında bir
meyvənin orta çəkisi 1.5 kq, valideyn formaların hər ikisində isə bir meyvənin orta çəkisi 1.2 kq
olmuşdur. Saatlı-12 X Bərdə -2 kombinasiyasında bir meyvənin orta çəkisi 1.4 kq, valideyn
formalarda bu rəqəm Satlı-12 formasında 1.1 kq, Bərdə-2 formasında isə 1.3 kq-dır. Saray-2 X
Bərdə-2 kombinasiyasında bir meyvənin orta çəkisi 1.6 kq, valideyn formalarda bu göstərici uygun
olaraq, 1.4 və 1.3 kq olmuşdur. Lənkəran-2 X Ağstafa-Poylu kombinasiyasında bir meyvənin orta
çəkisi 1.7 kiloqrama çatmışdır. Valideyn formalarda isə bu göstərici ata formada 1.8 kq, ana
formada isə 1.2 kq-dır. Lənkəran-2 X Sabirabad- 4 kombinasiyasında bir meyvənin orta çəkisi 1.6
kq, valideyn formalarda isə bu göstərici müvafiq olaraq, 1.8 və 1.4 kq olmuşdur. Masallı-uzun X
Ağstafa-Poylu kombinasiyasında bir meyvənin orta çəkisi 1.3 kq, valideyn formalarda isə bu
göstərici Masallı- uzun formasında 0.8 kq, Ağstafa –Poylu formasında isə 1.2 kiloqramdır.
Birinci nəsil yemiş hibrid kombinasiyalarında bir meyvənin orta çəki göstəricisi bəzi
kombinasiyalarda hər iki valideyin formanın göstəricisindən, bəzilərində isə ən azı bir valideynin
göstəricisindən yüksək olmuşdur.
Birinci nəsil ( F1) yemiş hibridlərində və onların valideyn formalarında şəkərin və quru
maddənin miqdarı öyrənilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.
Cədvəl 2.
Birinci nəsil ( F1 ) yemiş hibridlərinin təsərrüfat göstəriciləri və biokimyəvi təsviri
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Şəkərin miqdarının yüksək olması yemiş üçün əsas şərtdir. Şəkərin miqdarı göstəricisinə
görə ən yüksək göstərici Kürdəmir X Ağstafa kombinasiyasında 14.5 %, ən aşağı göstərici isə
Lənkəran-2 X Ağstafa- Poylu kombinasiyasında 12.5 % olmuşdur. Şəkərin miqdarı göstəricisi
bütün kombinasiyalarda onların valideyn formalarından yüksəkdir.
Quru maddənin miqdarı göstəricisinə görə də hibrid kombinasiyalar və valideyn formalar
müqayisəli öyrənilmişdir. Quru maddənin miqdarı refloktometr vasitəsilə təyin olunmuşdur.
Kürdəmir-3 X Ağstafa kombinasiyasında quru maddənin miqdarı 12.4 %, valideyn formalarda bu
göstərici Kürdəmir-3 formasında 9.2 %, Ağstafa formasında isə 14.0 %-dir. Satlı-12 X Bərdə-2
kombinasiyasında quru maddənin miqdarı 13.4 %, valideyn formalarda bu göstərici uyğun olaraq,
9.2 % və 12.2 % olmuşdur. Saray-2 X Bərdə-2 kombinasiyasında quru maddənin miqdarı 11.5 %,
valideyn formalar olan Saray-2, Bərdə-2 formalarında quru maddənin miqdarı uyğun olaraq 11.0 %
və 12.2 % təşkil edir. Lənkəran-2 və Ağstafa-Poylu formalarının hər birində quru maddənin
miqdarı müvafiq olaraq, 8.6 % və 14.0 %, bu formalardan alınan Lənkəran-2 X Ağstafa-Poylu
kombinasiyasında bu göstərici 12.2 % olmuşdur. Lənkəran-2 X Sabirabad-4 kombinasiyasında quru
maddənin miqdarı refloktometrə görə 9.8 %, valideyn formalar olan Lənkəran-2 formasında bu
göstərici 8.6 %, Sabirabad-4 formasında isə 10.4 %-dir. Masallı-uzun X Ağstafa-Poylu
kombinasiyasında quru maddənin miqdarı 9.8 %, Masallı-uzun formasında bu göstərici 8.6 %,
Ağstafa-Poylu formasında isə 10.4 % olmuşdur.
Həm hibrid kombinasiyalar, həm də valideyn formalarda quru maddənin miqdarına nəzər
saldıqda görürük ki, quru maddənin miqdarı göstəricisi bəzi kombinasiyalarda hər iki valideyn
formanın, bəzi kombinasiyalar da isə bir valideyn formanın göstəricisindən yüksəkdir.
Ümumilikdə, birinci nəsil yemiş hibridləri ilə onların valideyn formalarının müqayisəli
öyrənilməsi göstərir ki, şəkərin miqdarına, quru maddənin miqdarına, bir meyvənin orta çəki
göstəricisinə, həm də ən başlıcası məhsuldarlıq göstəricisinə görə hibrid kombinasiyalar valideyn
formalardan yüksək nəticə göstərmişdir. Ən yüksək məhsul isə Lənkəran-2 X Sabirabad-4
kombinasiyasından alınmışdır.
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Кулиев Н.А., Шафиев И.Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ ДЫНИ
В качестве результатов у изученных гибридных комбинаций были выявлены более
высокие показатели, чем в их родительских формах. Гибридные комбинации показали самый
высокий урожай, чем у родителей, процент которых изменялся от 10 до 45%.
Ключевые слова: дыня, сбор, генотир, гибрид, урожай
Guliyev N.A., Shafiyev I.B.
OBTAİNİNG AND STADYİNG OF MELONE HİBRİDİS
As the results of the studied hybrid combinations, higher indicators were revealed than in their
parental forms. Hybrid combinations showed the highest yield thanfrom parents, the percentage of
them changed from 10 to 45%.
Key words: melon, collection, genotip, hybrid, yield
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