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Məqalədə mildiu xəstəliyinə davamlı (2 bal) növlərarası mürəkkəb hibridlərlə patogenə müxtəlif 
davamlılığı ilə fərqlənən Avrasiya növünə (Vitis vinifera L.) aid olan üzüm sortlarının 
çarpazlaşdırılmasından alınmış birinci nəsil (Fı) hibridlərinin mildiu xəstəliyinə davamlılığının 
dominantlıq dərəcəsi və heterozis effektinin tədqiqindən bəhs edilir. 
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GİRİŞ 
 

Mildiu xəstəliyi Azərbaycan şəraitində çox 
geniş yayılan, üzüm tənəklərinə hədsiz dərəcədə 
ziyan vuran və ən təhlükəli göbələk 
xəstəliklərindən biridir. Patogen yalnız bitkinin 
canlı toxumalarında parazitlik etməklə, obliqat xa-
rakterli göbələklərdən biri hesab olunur. Demək 
olar ki, üzüm becərilən bütün bölgələrdə inkişaf 
edir, lakin havası quru və isti olan yerlərdə 
müşahidə olunmur. Mildiu (yalançı unlu şeh) 
xəstəliyinin törədicisi Plasmopara viticola Berl. et 
de Toni göbələyidir (Şıxlinski, 2004).  

Mildiu xəstəliyinin törədicisi vegeta-siyanın 
bütün dövrlərində üzüm tənəklərinin yaşıl 
orqanlarını, o cümlədən yarpaqları, cavan zoğları, 
bığcıqları, çiçəkqruplarını və salxımları 
zədələyərək, üzüm plantasiyalarına külli miqdarda 
ziyan vurması ilə səciyyələnir. Adətən, əvvəlcə 
xəstəliklə yarpaqlar sirayətlənir, bu isə sonra 
tənəklərin digər yaşıl orqanlarının sirayətlənməsi 
üçün ikinci yoluxma (infeksiya) mənbəyi vəzifəsini 
yerinə yetirir (Войтович, 1981; Şıxlinski, 2004). 

Növlərarası mürəkkəb hibridlərlə V.vinifera L. 
və V.amurensis Rupr. növlərinə mənsub müxtəlif 
davamlılığı ilə fərqlənən üzüm sortları arasında 
çarpazlaşdırılma aparılaraq, birinci nəsil (Fı) 
hibridlərində göbələk xəstəliklərinə və fillokseraya 
davamlılıq əlamətlərinin irsən keçməsinin 
qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir. Müəlliflər, 
tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, birinci nəsil (Fı) 
hibridlərində çox böyük immunoloji heterogenlik 
meydana çıxır (Гузун, 1978; Гуменюк, 1979; Не-
дов и Агапова, 1989; Şıxlinski, 2006, 2007, 2008). 

Mildiu və oidiuma davamlılıq əlamətlərinin 
öyrənilməsi məqsədilə Avropa-Amerika və Avropa-
Amur üzüm növləri arasında çarpazlaşdırılma 
aparılaraq, alınmış hibridlərdə mildiu və oidiuma 
davamlılıq əlamətlərinin monogen kontrol olunduğu 
müəyyən edilmiş və həmin əlamətlərin bir-birindən və 

eyni zamanda digər əlamətlərdən də asılı olmadığı 
aşkar edilmişdir (Филиппенко и Штин, 1978; Штин, 
1987, 2005; Штин и Филиппенко, 2008). 

Mildiu xəstəliyinə davamlı növlərarası 
mürəkkəb hibridlərlə patogenə müxtəlif davamlılığı 
ilə fərqlənən Avrasiya növünə (V.vinifera L.) aid 
üzüm sortlarının çarpazlaşdırılması nəticəsində 
alınmış birinci nəsil (Fı) hibridlərinin dominantlıq 
dərəcəsi tədqiq edilmişdir. Çarpazlaşdırılma 
kombinasiyalarından asılı olaraq, birinci nəsil (Fı) 
hibridlərində mildiuya davamlılıq tam, natamam 
(aralıq) və mənfi dominantlıq dərəcəsi aşkar 
edilmişdir. Müəlliflər, eyni zamanda üzümün birin-
ci nəsil hibridlərinin heterozis effektini tədqiq 
edərək, müəyyənləşdirmişlər ki, patogenə 
davamlılıq əsasən valideyn cütlərinin genotipindən 
daha çox asılıdır (Əkbərov və b., 2006, 2006; 
Səlimov, 2007; Şıxlinski, 2006, 2008). 

Alınmış hibridlərin analizi göstərir ki, fillokse-
ra, patogen mikroflora, mildiu, oidium, boz 
çürüməyə kompleksdavamlı, yüksək məhsuldarlıq 
və yaxşı keyfiyyətli məhsula malik polifaktor 
əlamətlərin bir genotipdə toplanılması mümkündür 
(Усатов, 1988; Штин, 2005). 

Mildiu və oidium xəstəliklərinə davamlı üzüm 
sortlarının yaradılması məqsədi ilə V.vinifera L. və 
V.amurensis Rupr. növləri arasında çarpazlaşdırılma 
aparılaraq, seleksiya praktikasında ilk dəfə olaraq 
mildiuya davamlılıq Pv (a) geninin V.amurensis Rupr. 
növündən, oidiuma davamlılıq Un (v) geninin isə 
V.vinifera L. növünə mənsub üzüm sortlarından nəslə 
keçdiyi müəyyən edilmişdir (Штин, 2005; Штин и 
Филиппенко, 2008). 
 
 
MATERİAL VƏ METODLAR 
 

Azərbaycanda üzüm sort və formalarının mil-
diu xəstəliyinə davamlılığının öyrənilməsi 
məqsədilə müxtəlif ekoloji-coğrafi şəraitdə 
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(Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasında, Tovuz Dayaq 
Məntəqəsində, Abşeron Elmi-Tədqiqat Bazasında), 
təbii fonda 700-dən artıq üzüm sort və formalarının 
patogenlə sirayətlənməsinin təbii fonda fitopatoloji 
qiymətləndirilməsi aparılmışdır (Şıxlinski, 2006; 
Шихлинский, 2006, 2009, 2009, 2009, 2009; 
Шихлинский и др., 2008, 2009).  

Aparılan fitopatoloji qiymətləndirilmə 
nəticəsində davamlı və tolerant reaksiya göstərən 
14 hibrid üzüm forması seçilərək, onların həm 
dominantlıq dərəcəsi, həm də heterozis effekti 
tədqiq edilmişdir. 

Birinci nəsil (Fı) hibridlərində mildiu xəstəliyinə 
davamlılığın dominantlıq dərəcə-sinin və heterozis ef-
fektinin tədqiqi məqsədilə davamlı (2 bal) növlərarası 
mürəkkəb hibridlərlə patogenə müxtəlif davamlılığı 
ilə fərqlənən Avropa-Asiya (V.vinifera L.) növünə 
mənsub üzüm sortları arasında aşağıdakı kombina-
siyalar üzrə çarpazlaşdırılma aparılmışdır: 

 Zeybel 13-666 x Aleatiko;  
 SV 18-315 x İrşai Oliver;  
 SV 12-375 x Traminer ;  
 SV 18-315 x Aliqote;  
 Zeybel 13-666 x Turiqa;  
 Zeybel 13-666 x Muskat fioletovıy; 
 Zeybel 13-666 x Qreçeskiy rozovıy;  
 Aleatiko xZeybel 13-666; 
 Kaberne x SV 18-315;  
 Muskat belıy x SV 12-375.  

  
Birinci nəsil (Fı) hibridlərinin mildiu 

xəstəliyinə davamlılığının təbii fonda fitopatoloji 
qiymətləndirilməsi zamanı 5 ballı şkaladan istifadə 
edilmişdir (Войтович, 1981, 1987; Недов, 1985). 
Təbii fonda seçilmiş birinci nəsil (Fı) hibridlərinin 
həm dominantlıq dərəcəsinin, həm də heterozis ef-
fektinin göstəriciləri məlum formula ilə tədqiq 
edilmişdir (Абрамова, 1992).  
 
 
NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 
 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, mildiu 
xəstəliyinə davamlı (2 bal) komponentlərə malik 
ana formalarla (Zeybel 13-666, SV 18-315, SV 12-
275) davamsız (4 bal) komponentlərə malik ata va-
lideyn formaların (Aleatiko, İrşai Oliver, Traminer, 
Aliqote) çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış bi-
rinci nəsil (Fı) hibridlərində dominantlıq dərəcəsi 
müsbət olmuş və davamlı ana (2 bal) valideyn for-
maya yaxınlaşdığı təyin edilmişdir. Dominantlıq 
dərəcəsi davamlı (2 bal) valideyn formaya 
yaxınlaşan formalar bu çarpazlaş-dırılmadan 
alınmış hibridlər (Zeybel 13-666 x Aleatiko və SV 
12-375 x Traminer) olduğu müəyyən edilmişdir. 
Hibridlərdə müsbət dominantlıq dərəcəsi d=1,95 ilə 
(Zeybel 13-666 x Aleatiko) d=1,46 (SV 18-315 x 

İrşai Oliver) arasında tərəddüd etdiyi müəyyən 
edilmişdir (Cədvəl 1). 

Davamlı (2 bal) komponentlərə malik ana 
formalarla çoxdavamsız (5 bal) komponentlərə 
malik ata formaların çarpaz-laşdırılması nəticəsində 
alınmış birinci nəsil (Fı) hibridlərində də müsbət 
dominantlıq dərəcəsi müşahidə olunmuşdur. 
Müsbət dominantlıq dərəcəsi d=1,28 ilə (Zeybel 13-
666 x Turiqa) d=1,25 (Zeybel 13-666 x Muskat 
fioletovıy) arasında tərəddüd etdiyi təyin 
edilmişdir. 

Davamlı (2 bal) komponentlərə malik olan ana 
formalarla tolerant (3 bal) komponentlərə malik ata 
formaların çarpazlaş-dırılması nəticəsində alınmış 
birinci nəsil (Fı) hibriddə dominantlıq dərəcəsi 
mənfi olduğu müəyyən edilmişdir. Mənfi 
dominantlıq dərəcəsi d=-2,08-ə (Zeybel 13-666 x 
Qreçeskiy rozovıy) bərabər olması aşkar edilmişdir. 

Davamsız (4 bal) komponentlərə malik olan 
ana formalarla davamlı (2 bal) komponentlərə 
malik ata formaların çarpazlaş-dırılması nəticəsində 
alınmış birinci nəsil (Fı) hibridlərində mənfi 
dominantlıq dərəcəsi meydana çıxmışdır. Mənfi 
dominantlıq dərəcəsi d=-0,5 ilə (Aleatiko x Zeybel 
13-666) d=-1,2 (Kaberne x SV 18-315) arasında 
tərəddüd etdiyi müəyyən edilmişdir. 

Çoxdavamsız (5 bal) komponentlərə malik 
olan ana formalarla davamlı (2 bal) komponentlərə 
malik ata formaların çarpazlaşdırılması nəticəsində 
alınmış birinci nəsil (Fı) hibriddə dominantlıq 
dərəcəsi müsbət olmuşdur. Müsbət dominantlıq 
dərəcəsi d=0,11-ə (Muskat belıy x SV 12-375) 
bərabər olması aşkar edilmişdir. 

Mildiu xəstəliyinə davamlı (2 bal) növlərarası 
mürəkkəb hibridlərlə (Zeybel 13-666, SV 18-315, 
SV 12-375, yəni bu növlərarası mürəkkəb 
hibridlərdən çarpazlaş-dırılmalarda həm ana, həm 
də ata valideyn cütü kimi istifadə olunmuşdur) 
patogenə müxtəlif davamlılığı ilə fərqlənən 
Avropa-Asiya növünə aid üzüm sortları arasında 
aparılan çarpazlaş-dırılma nəticəsində alınmış 
birinci nəsil (Fı) hibridləri içərisində dominantlıq 
dərəcələri həm müsbət, həm də mənfi istiqamətə 
doğru meyl etdiyi təyin edilmişdir.  

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, mildiu xəstəliyinə 
davamlı (2 bal) komponentlərə malik ana formalarla 
patogenə davamsız (4 bal) komponentlərə malik ata 
formaların çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış 
birinci nəsil (Fı) hibridlərinin hamısında mənfi 
heterozis effekti meydana çıxdığı müəyyən edilmişdir. 
SV 18-315 x İrşai Oliver kombinasiyasından alınmış 
Univers (III-49-6) hibridində mənfi heterozis effekti 
G=-48,7% ilə Zeybel 13-666 x Aleatiko 
kombinasiyasından alınmış Qaliya (XI-36-47) 
hibridində mənfi heterozis effekti G=-65% arasında 
tərəddüd etdiyi araşdırmalar zamanı müəyyən 
edilmişdir (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 1. Birinci nəsil (Fı) hibridlərinin mildiu xəstəliyinə davamlılığının dominantlıq dərəcəsinin göstəriciləri 

Kombinasiyalar Orta davamlılıq, balla Dominantlıq 
dərəcəsi, d   ana   ata  Fı 

 D a v a m l ı (2 bal) x d a v a m s ı z (4 bal) 
Zeybel 13-666 x Aleatiko  
 Qaliya (XI-36-47) 

 2  4  1,05  1,95 

Zeybel 13-666 x Aleatiko 
 (XI-37-13) 

 2  4  1,33  1,67 

Zeybel 13-666 x Aleatiko 
 Flakera (XI-37-38) 

 2  4  1,17  1,83 

SV 18-315 x İrşai Oliver 
 Univers (III-49-6) 

 2   4  1,54  1,46 

SV 12-375 x Traminer 
 Venus (V-102-47) 

 2  4  1,27  1,73 

`SV 18-315 x Aleatiko 
 (III-64-I) 

 2  4  1,43  1,57 

SV 18-315 x Aliqote 
 (III-70-73) 

 2  4  1,38  1,62 

SV 12-375 x Traminer 
 Luçaferul (XIV-I-64) 

 2  4  1,14  1,86 

 D a v a m l ı (2 bal) x çoxdavamsız (5 bal) 
Zeybel 13-666 x Turiqa 
 (III-51-64) 

 2  5  1,58  1,28 

Zeybel 13-666 x Muskat fioletovıy 
 (XI-36-78) 

 2   5  1,62  1,25 

 D a v a m l ı (2 bal) x t o l e r a n t (3 bal) 
Zeybel 13-666 x Qreçeskiy rozovıy 
 Daçiya (XI-38-92) 

 2  3  3,54  -2,08 

 D a v a m s ı z (4 bal) x d a v a m l ı (2 bal) 
Aleatiko x Zeybel 13-666 
 Bessarabskiy çernıy (XI-37-52) 

 4  2  3,5  -0,5 

Kaberne x SV 18-315 
 Prut (XV-50-12) 

 4  2  4,2  -1,2 

 Ç o x d a v a m s ı z (5 bal) x d a v a m l ı (2 bal) 
Muskat belıy x SV 12-375 
 (XIV-3-90) 

 5  2  3,34  0,11 

  
Patogenə davamlı (2 bal) komponentlərə 

malik olan ana formalarla mildiu xəstəliyinə 
çoxdavamsız (5 bal) komponentlərə malik ata 
formaların çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış 
birinci nəsil (Fı) hibridlərinin də hamısında mənfi 
heterozis effekti meydana çıxmışdır. Zeybel 13-
666 x Turiqa kombinasiyasından alınmış (III-51-
64) hibridində mənfi heterozis effekti G=-54,9% 
ilə Zeybel 13-666 x Muskat fioletovıy 
kombinasiyasından alınmış (XI-36-78) hibridində 
mənfi heterozis effekti G=-53,7% olması aparılan 
araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir. 

Mildiu xəstəliyinə davamlı (2 bal) 
komponentlərə malik ana formalarla patogenə 
tolerant (3 bal) komponentlərə malik ata 
formaların çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış 
birinci nəsil (Fı) hibridlərində müsbət heterozis 
effekti meydana çıxmışdır. Zeybel 13-666 x 
Qreçeskiy rozovıy kombinasiyasından alınmış 
Daçiya (XI-38-92) hibridində müsbət heterozis 
effekti G=41,6% olduğu aşkar edilmişdir. 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində bu 
kombinasiyadan alınmış hibriddə patogenə 
davamlılığın valideyn formalardan nisbətən 
yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. 

Patogenə davamsız (4 bal) komponentlərə 
malik ana formalarla xəstəliyə davamlı (2 bal) 
komponentlərə malik ata formaların 
çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış birinci nəsil 
(Fı) hibridlərində müsbət heterozis effekti 
meydana çıxması müəyyən edilmişdir. Aleatiko x 
Zeybel 13-666 kombina-siyasından alınmış 
Bessarabskiy çernıy (XI-37-52) hibridində müsbət 
heterozis effekti G=16,67% olduğu halda, digər 
bir kombinasiyadan Kaberne x SV 18-315 alınmış 
Prut (XV-50-12) hibridində isə heterozis effekti 
G=40%-ə bərabər olduğu aşkar edilmişdir. 
Aparılan araşdırmalar zamanı bu kombina-
siyadan alınmış hibridlərdə mildiu xəstəliyinə 
davamlılığın valideyn cütlərinə nisbətən yüksək 
olması təyin edilmişdir.  
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Cədvəl 2. Birinci nəsil (Fı) hibridlərinin mildiu xəstəliyinə davamlılığının heterozis effektinin göstəriciləri 
 Kombinasiyalar  Orta davamlılıq, balla Heterozis G, %-

lə  M F  Fı 
Davamlı (2 bal) x davamsız (4 bal) 
Zeybel 13-666 x Aleatiko 
Qaliya (XI-36-47) 

 3   1,05  -65 

Zeybel 13-666 x Aleatiko 
(XI-37-13) 

 3  1,33  -55,7 

 Zeybel 13-666 x Aleatiko 
 Flakera (XI-37-38)  

 3  1,17  -61 

SV 18-315 x İrşai Oliver 
Univers (III-49-6) 

 3  1,54  -48,7 

SV 12-375 x Traminer 
Venus (V-102-47) 

 3  1,27  -57,7 

SV 18-315 x Aleatiko 
(III-64-1) 

 3  1,43  -52,3 

 SV 18-315 x Aliqote  
 (III-70-73) 

 3  1,38  -54 

SV 12-375 x Traminer 
Luçaferul (XIV-1-64) 

 3  1,14  -62 

Davamlı (2 bal) x çoxdavamsız (5 bal) 
Zeybel 13-666 x Turiqa 
(III-51-64) 

 3,5  1,58  -54,9 

Zeybel 13-666 x Muskat fioletovıy 
(XI-36-78) 

 3,5  1,62  -53,7 

Davamlı (2 bal) x tolerant (3 bal) 
Zeybel 13-666 x Qreçeskiy rozovıy  
Daçiya (XI-38-92) 

 2,5  3,54  41,6 

Davamsız (4 bal) x davamlı (2 bal) 
Aleatiko x Zeybel 13-666 
Bessarabskiy çernıy (XI-37-52) 

 3  3,5  16,67 

Kaberne x SV 18-315 
Prut (XV-50-12) 

 3  4,2  40 

Çoxdavamsız (5 bal) x davamlı (2 bal) 
Muskat belıy x SV 12-375 
(XIV-3-90) 

 3,5  3,34  -4,57 

   
 

Mildiu xəstəliyinə çoxdavamsız (5 bal) 
komponentlərə malik ana formalarla patogenə 
davamlı (2 bal) komponentlərə malik olan ata 
formaların çarpazlaşdırılması (Muskat belıy x SV 
12-375) nəticəsində alınmış birinci nəsil (Fı) 
hibridində (XIV-3-90) mənfi heterozis effekti G=-
4,57% meydana çıxdığı müəyyən edilmişdir. Mənfi 
heterozis effekti aşağı olduğuna görə bir o qədər 
əhəmiyyət kəsb etmir, ona görə də hibridin patogenə 
davamlılığı valideyn formalarına yaxınlaşır. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müxtəlif tip 
kombinasiyaların çarpazlaşdırılması zamanı alınmış 
birinci nəsil (Fı) hibridləri içərisində mənfi heterozis 
effektinə malik hibridlərlə yanaşı, eyni zamanda 
müsbət heterozis effektinə malik hibridlərin 
meydana çıxması da müəyyən edilmişdir. 

Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir 
ki, bu və ya digər genetik keyfiyyətlər kimi, birinci 
nəsil (Fı) hibridlərinin mildiu xəstəliyinə 
davamlılığı çarpazlaşdırılma kombinasiyalarının 
tiplərindən və valideyn cütlərinin seçilməsindən 

daha çox asılıdır. 
Tədqiqat zamanı Zeybel 13-666 x Aleatiko 

kombinasiyasından alınmış Qaliya (XI-36-47) 
hibridində ən yüksək mənfi heterozis effekti G=-
65% müşahidə olunduğu halda, Muskat belıy x SV 
12-375 kombinasiyasından alınmış (XIV- 3-90) 
hibridində isə ən aşağı mənfi heterozis effekti G=-
4,57% meydana çıxması aşkar edilmişdir. 

Araşdırmalar zamanı Zeybel 13-666 x 
Qreçeskiy rozovıy kombinasiyasından alınmış 
Daçiya (XI-38-92) hibridində ən yüksək müsbət 
heterozis effekti G=41,6% müşahidə olunduğu 
halda, Aleatiko x Zeybel 13-666 kombinasiyasından 
alınmış Bessarabskiy çernıy (XI-37-52) hibridində 
isə ən aşağı müsbət heterozis effekti G=16,67% 
meydana çıxması müəyyən edilmişdir. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, davamlı (2 bal) komponentlərə malik 
ana formalarla həm davamsız (4 bal), həm də 
çoxdavamsız (5 bal) komponentlərə malik ata 
formaların çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış 
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birinci nəsil (Fı) hibridlərində də müsbət 
dominantlıq dərəcəsi meydana çıxa bilər. 

Birinci nəsil (Fı) hibridlərinin mildiu 
xəstəliyinə davamlılığının dominantlıq dərəcəsinin 
tədqiqi işlərinin nəticələri göstərir ki, dominantlıq 
dərəcəsinin müsbət və yaxud mənfi olması 
çarpazlaşdırılma kombinasiya-larından və valideyn 
cütlərinin seçilməsindən daha çox asılı olduğu 
aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir. 

Mildiu xəstəliyinə davamlı növlərarası 
mürəkkəb hibridlərlə (SV 12-375 və SV 18-315) 
patogenə müxtəlif davamlılığı ilə fərqlənən 
Avrasiya növünə mənsub üzüm sortlarının 
çarpazlaşdırılması nəticəsində alınmış birinci nəsil 
(Fı) hibridlərinin mildiuya davamlılığının heterozis 
effekti tədqiq edilmiş, müxtəlif tip 
kombinasiyaların çarpazlaşdı-rılması nəticəsində 
alınmış hibridlərdə müsbət və mənfi, həmçinin 
heterozis effekti müşahidə olunmayan üzüm 
formalarının alındığı da müəyyən edilmişdir.  

Aparılan tədqiqat zamanı müxtəlif tip 
kombinasiyaların çarpazlaşdırılması nəticəsində 
alınmış birinci nəsil (Fı) hibrid formalarında həm 
dominantlıq dərəcəsinin, həm də heterozis effektinin 
çox böyük hüdüd daxilində variasiya etdiyi müəyyən 
edilmişdir. Bunun səbəbini isə üzüm bitkisinin 
böyük genetik heterogenliyə malik olmasından, 
valideyn cütlərinin genotiplərindən, çarpazlaşma 
kombinasiyalarından və davamlılıq əlamətinin isə 
poligen xarakterliyi ilə izah etmək olar.  

Müxtəlif tip kombinasiyaların çarpaz-
laşdırılmasından istifadə etməklə mildiu xəstəliyinə 
həm davamlı, həm də tolerant reaksiya göstərən 
birinci nəsil (Fı) hibridlərində heterozis effekti 
yüksək olan hibrid üzüm formalarının alınması 
mümkündür və bu zaman isə patogenə davamlı (2 
bal) növlərarası mürəkkəb hibridlərdən 
yararlanmaq məqsədə uyğundur. 

Patogenə davamlı və tolerant 
yüksəkkeyfiyyətli yeni üzüm formalarının 
alınmasında növlərarası mürəkkəb hibridlərdən (SV 
12-375; Zeybel 13-666; SV 18-315) seleksiya 
proqramlarında başlanğıc davamlılıq donor 
materialı kimi istifadə olunması da məqsədə 
müvafiqdir. 

Yüksəkkeyfiyyətli və kompleksdavamlı yeni 
üzüm sortlarının yaradılmasını sürətləndirmək 
məqsədi ilə davamlı Amerika üzüm növlərinin 
hibridlərindən istifadə olunması məsləhət görülür. 
Növlərarası çarpazlaşdırılma zamanı 
heteroziqotluğun artması nəticəsində kompleks 
davamlı və yüksək keyfiyyətli məhsula malik üzüm 
sortlarının yaradılması mümkündür. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, kök fillokserasına, kökçürüdücü 
mikroorqanizmlərə (göbələk və bakteriyalar) və 
göbələk xəstəliktörədicilərinə (mildiu, oidium, boz 

çürümə, antraknoz) poligen davamlılıq əlamətlərinin 
bir genotipdə toplanılması mümkündür və bunun da 
nəticəsində kompleksdavamlı üzüm sort və 
formalarının yaradılması həyata keçirilə bilər.  

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, patogenə 
davamlı növlərarası mürəkkəb hibridlərlə mildiuya 
müxtəlif davamlılığı ilə fərqlənən Avropa-Asiya 
(V.vinifera L.) növünə mənsub üzüm sortlarının 
çarpazlaşdırıl-masından yüksəkkeyfiyyətli və 
kompleks-davamlı üzüm sort və formalarının 
yaradılması mümkündür və vacibdir. Yaradılmış 
yeni üzüm sort və formalarından xəstəliklərin geniş 
yayıldığı bölgələrdə zəhərli kimyəvi preparatlardan 
istifadə olunmadan və filloksera ilə tam 
sirayətlənmiş təsərrüfatlarda öz kökü üzərində 
becərilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər.  
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Исследование Степени Доминирования Милдьюустойчивости (Plasmopara Viticola Berl. et de 
Toni) и Гетерозисного Эффекта Гибридов Винограда Первого Поколения (Fı) 

 
 В статье представлены данные степени доминирования милдьюустойчивости и гетерозисного 
эффекта гибридов винограда первого поколения (Fı), полученные в результате скрещивания устойчи-
вых к патогену (2 балла) сложных межвидовых гибридов (SV 18-315, Zeybel 13-666, SV 12-375) с Ев-
роазиатскими (V.vinifera L.) сортами винограда, отличающимися различной устойчивостью к мил-
дью.  
 
 

Shikhlinski H.M. 
 

Investigation of Domination Degree of Mildew Resistance (Plasmopara Viticola Berl. et de Toni) and 
Heterosis Effect of the First Generation (Fı) Hybrids of Grape 

 
 

 This article deals with studying of domination degree of mildew resistance and heterosis effect of the 
first generation (Fı) hybrids formed of crossing of pathogen resistant (2 points) complex hybrids (SV 18-315, 
Zeybel 13-666, SV 12-375) with mildew resistant European-Asian (V.vinifera L.) grape varieties.  
  
  
  


