
 

 

Ad, soyad:              Sinif: 

Şpat diaqnoz 
 

Şpat diaqnozu torpağın münbitliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün mühüm vasitәdir. Şpat diaqnozunun kömәyilә 
aşağıdakı parametrlәr tanına vә qiymәtlәndirilә bilәr: 
 

1. Torpağın strukturu (Struktur formaları) 

Soldakı şәkildә göstәrilir 

○ Lössdәn yarı qәhvәyi torpağın qaba 
hissәlәri („prizmalar“), 

○ Hansı ki, güclü sıxılmış,preslәnmiş 
torpaqda әmәlә gәlmişdir  
(üzun illәr şumlanmamışdır) 

 

2. Kökün torpağa işlәnmә dәrinliyi 

Sağdakı şәkildә torpağın işlәnmәsi ilә 
preslәnmiş pis strukturu göstәrilir  

 
 

 

3. Külәş vә peyin döşәklәr  

Soldakı şәkildә göstәrilir 

○ Kotan dәrinliyindә „tәmiz“ saxlanmış 
külәş döşәklәri 

 

Sağdakı şәkildә göstәrilir 

○ Böz-göy rәngli, graublaue, pis qoxu gәlәn 
rәnglәnmә (reduksiya), havanın daxil 
olması nәticәsindә nәm qalmış peyin  

 

 

 

4. Çürümәmiş külәşlәr 

Soldakı şәkildә göstәrilir 

○ Preslәnmә nәticәsindә pis çürümüş 
qarğıdalı külәşi 

 

5. Soxulcanların dәliklәri 

Sağdakı şәkildә göstәrilir 

○ Kifayәt qәdәr soxulcan dәliklәri yüksәk 
bioloji fәallıq vә bununla әlverişli 
minerallaşma şәrtlәrinin әlamәti kimi 
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Tәcrübi üsullar: 

Torpaq bloku istifadә olunmuş şpat ölçüsündә ehtiyatlı qaldırılır (struktur saxlanmalıdır!) vә әl ilә yaxud kiçik 
alәtlә astadan parçalanmalıdır. 

Bununla müşahidәlәr aparıla bilәr... 

 

1. Mәhsulun geridә qalan işlәnmiş hissәlәri vә torpağın qoxusu ilә bağlı 

a) Müsbәt müşahidә nümunәlәri: 

 Üzvi maddә xırda hissәlәrә ayrılıb, 

 Hәr әvvәlki mәhsul vә vaxta görә yaxşı çürümә.  

 Torpağa mәxsus yaxşı qoxu. 
Sәbәb: 

Yüksәk bioloji aktivlik (Torpaq hәyatı-canlı mikroorqanizmlәr!), torpağın yaxşı havalanması (Struktur). 

 

b) Mәnfi müşahidә nümunәlәri 

 Külәşin qalıqları (әvvәlki ildәn qabaqkı ilin) hәlә dә qalmışdır 

 Xoşa gәlmәyәn qoxu 

 Duru peyin yaxud peyinin yaxınlığında göy rәngdә torpaq buna misaldır 
Sәbәb: 

Çox rütubәtli işlәnmә ilә hava çatışmazlığı, sıx saxlanma vә texniki preslәnmәlәr 

 

 

2. Struktur, sıx saxlanma, preslәnmә, kökün işlәnmә dәrinliyi 

a) Müsbәt müşahidә nümunәlәri: 

 Saçşәkilli köklәr torpağa yayılmışdır 

 Xırda yox, qırıntı kimi struktur 

 Torpaq әl ilә yüngül toxunan zaman parçalanır 
 

Sәbәb: 

Yüksәk bioloji aktivlik  (canlı struktur) yaradan optimal gübrә (Ca stabillәşdirilmişdir!) vә humus tәchizatı. 
Torpağı yaxşılaşdıran vaxtı-vaxtında işlәnmә...  
 

b) Mәnfi mühahidә nümunәlәri 

 Torpaq ümumilikdә sıxılmışdır, 

 Plitәlәr (yüxarı sәthә paralel) dağılır 

 Az miqdarda әsas köklәr, hansılar ki plitәlәrdә inkişafları dayanmәşdır. 
Yaxud hәmçinin.. 

 Üz sәthdә çatların yaranması 

 Az miqdarda aşağıya doğru gedәn çatlarda böyüyәn әsas köklәr  
 

Sәbәb: 

Gübrә çatışmazlığı, az miqdarda canlı orqanizm strukturu, çox miqdarda gil tәrkibi (sıx çatlar), torpağın sәhv 
işlәnmәsi,becәrilmәsi (kotan yaxud digәr becәrmә avadanlıqları) . 
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