
Тақриз 

ба автореферата Садирова Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзуи «Таъсири 
гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои 
гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
барои дарёфти дараҷаи илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05 - 
Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзй

Кори диссертатсияи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна ба таҳқиқи 
яке аз масъалаҳои асосии сохаи селексия дурагаҳои гетерозисии пахта 
дар шароити водии Вахш бахшида шудааст. Таҳқиқоти гузаронидаи у 
асосан аз муайян намудани самаранокии гардолудкунии навъҳои пахта 
тавассути оилаҳои занбӯри асал ва дастӣ, баҳо додани нақши оилаҳои 
занбури асал дар гардолудкунӣ ҳангоми рӯёнидани дурагаҳои 
гетерозисй, муайян намудани самараи гетерозис дар дурагаҳои 
дохилинамудӣ ва байнинамудӣ, роҳҳои ҷалби оилаҳои занбӯри асал 
барои гардолудкунӣ иборат мебошад.

Садирова С.С. бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода 
аз усулҳои мухталиф занбӯри асалро дар гардолудкунии дохилинамудй 
ва байнинамудии навъҳои пахта барои ба даст овардани тухмии 
дурагаҳои гетерозисй истифода намуда, самаранокии иқтисодии 
занбӯргардолудкуниро дар истеҳсоли тухмиҳои гетерозисй муайян ва 
баҳогузорӣ намудааст.

Натиҷаи таҷрибаҳои саҳроӣ нишон дод, ки ҳангоми дастй гардолуд 
кардани гулҳо бо истифодаи гардҳои сардкардашуда рехтани гулҳо ба 
микдори 24,0-28,5% ҳангоми ҷуфтикунии дохилинамудй ва 22% ҳангоми 
ҷуфтикунии байнинамудй кам мегардад.

Тибқи натиҷаҳои тадқиқот дар истеҳсолот нишон додааст, ки дурагаҳои 
дохилинамудй 30,6 ва дар байнинамудиҳо 39,0 с/га ҳосил ба даст оварда 
шудааст.

Мавзуъи таҳқиқотии интихобнамудаи муаллиф аз ҷиҳати муҳими, 
навгонии илмй ва арзиши амалӣ ба талаботи имрӯзаи соҳаи кишоварзй 
ҷавобгӯй мебошад.



Чунин мешуморам, ки муаллиф Садирова Сумайро Саидаҳмадовна 
бо меҳнати худ бо рушди илми соҳаи селексия сйҳми арзанда гузоштааст. 
Кори диссертатсияи ӯ дар мавзуъи «Таъсири гардолудкунандаҳо ба 

пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар 
шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷавобгӯй аст.

Аз ин рӯ муаллиф сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои 
кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05 - селексия ва тухмипарварии 
растаниҳои кишоварзӣ мебошад.
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