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Torpağın növünün vә xüsusiyyәtlәrinin tәyini 
Ad, soyad: _________________________           Sinif:____________________ 
 

Gil mineralının tәrkibi: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% … 

Torpağın növünün barmaq 
nümunәsi ilә tәyini: 

Torpaq qәlәm qalınlığına qәdәr 
ovuşdurula bilәr 

Torpaq daha nazik ovuşdurula bilәr, 
üz sәthi parıldamır, 

nisbi olaraq unlu (= lil) 
Üz sәthi çox parıltılı, torpaq „yağ“-kimidir 

Torpağın növü- qrup: Qumlu torpaqlar Az gilli torpaqlar Gilli torpaqlar 

Daha әtraflı: Orta gilli qum, çox gilli qum Qumlu-gilli, lillә gilin qarışığı, gil ilә -
qumlu-gilli  Qarışıq-gilli, gil 

Xüsusiyyәtlәri:    

İşlәnilmәsi: Problem yoxdur, texnika ilә çox yaxşı 
hәrәkәt etmәk olar, tez quruyur. 

Texnika ilә hәrәkәt ermәk, torpağın bәrkliyi 
vә quruluşu „Yaxşı“ Çox çәtin,  

Üzvi maddәlәri-saxlama 
qabiliyyәti: „Çox aşağı“ „Çox yaxşı“ humus vә gil tәrkibi yaxşı 

olduğuna görә  „Çox yaxşı“ yüksәk gil tәrkibinә görә 

Suyu saxlanma qabiliyyәti: Çox aşağı „Çox yaxşı“ (xüsusilә dәrin torpaqlarda) „Aşağı“ incә mәsamәlәr çox olduğuna görә  
(bitki üçün su yoxdur) 

Humus: „Az“, Humus tәrkibi 1%-dәn çox 
deyil 

„Yaxşıdan çox yaxşıyadәk“,  
Humus tәrkibi 2 – 2,5 % (3%) 

„Yaxşı“ üzvi maddәnin yavaş parçalanması 
sәbәbindәn (1,5-2%) 

Ümumi mәhsuldarlıq: 
„Yaxşı“ yalnız kifayәt qәdәr yağış 

olduqda yaxud suvararkәn vә 
mәqsәdyönlü gübrәlәmәdә. 

„Çox yaxşı“,  lakin lillәnmәyә vәeroziyaya 
meyllilik var. 

Qida maddәlәri ilә çox zәngindir, lakin torpağın 
işlәnmәsi vә suyun mövcudluğu problemlidir 

Qeydlәr: 
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