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Hava şəraiti imkan verərsə üzümlüklərdə quru budama, 
şum altına gübrələrin verilməsi işləri davam etdirilir, 
təmir işləri həyata keçirilir.

Üzümlüklərdə quru budama və formavermə işləri 
davam etdirilir. Mineral yağ emulsiyalarının (insektisid 
əlavə olunmuş) tətbiqi ilə qış müalicəsi aparılır. Dağlıq 
bölgələrdə yeni üzümlüklərin salınması üçün hazırlıq 
işləri görülür.

Bir və ikill�k bağlarda tənəklərə düzgün forma verilməsi 
üçün zoğlar dayağa qaldırılmalı və mə�illərə 
bağlanılmalıdır. Çoxillik bağlarda quru budama, quru 
bağlama və təmir-bərpa işləri başa çatdırılmalıdır.

Üzümlüklərə üzvi və mineral gübrələr verilir. 
Cərgəaralarının şumlanması davam etdirilir. Xəstəlik, 
zərərverici və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri 
aparılır. Yaz şaxtalarından mühafizə məqsədilə müvafiq 
tədbirlər görülür.

Tənəyin ştammı və qolları üzərində yaşıl zoğların 
uzunluğu 8-10 sm-ə çatanda haramı zoğların vurulması, 
artıq yaşıl hissələrin qoparılması işləri həyata keçrilir. 
Xəstəlik və zərərver�cilərlə bağlı müşahidə və mübarizə 
tədbirləri  davam etdrilir. Giləqurduna qarşı bioloji 
mübarizə məqsədilə feromon tutucular quraşdırılır.

Yaşıl budama həyata keçirilir, barsız və yeni əmələ 
gəlmiş haramı zoğlar qoparılır. Çiçəkləmədən sonra 
yetişməyə qədər xəstəlik və zərərver�cilərə qarşı 2 dəfə 
kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilir.
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Tənəklərdə yaşıl bağlama, gilələrin və salxımların 
seyrəldilməsi, xəstəlik və zərərveriсilərə qarşı mübarizə 
tədbirləri aparılır. Tez və orta yetişən sortlarda suvarma və 
dərmanlama dayandırılır. Quraqlığın təsirini azaltmaq 
üçün torpaq becərmələri davam etdirilməli, stresə qarşı 
kökdənkənar çiləmələr edilməlidir.

Tənəklərdə uzanmış zoğların ucu vurulur, gecyetişən 
sortlar əkilmiş bağlarda giləqurdunun 3-cü və 4-cü nəslinə 
qarşı bioloji və kimyəvi mübarizə davam etdirilir. Yığıma 
15-20 gün qalmış suvarma və dərmanlama işləri başa 
çatdırılır. Quraqlığa qarşı tədbirlər davam etdirilir.

Məhsul yığıldıqdan sonra sahələrə gübrə verilməli, 
suvarma işləri və cərgəarası şum aparılmalıdır.

Dağətəyi və aran bölgələrində yeni üzümlüklər salmaq 
üçün sahələr müəyyənləşdirilməklə əkinə hazırlıq işlərinə 
başlanılır. Torpağı üzvi maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
üzümlüyə peyin daşınır. Üzümlüklərdə təmir-bərpa işlərinə 
başlanılır.

Quru budama işlərinə başlanılır. Üzvi gübrə (çürümüş peyin) 
verilməklə cərgəaraları şumlanır. Seyrəklik olan yerlərə yeni 
tinglər əkilir. Sertifikatlı tinglərlə  yeni üzümlüklərin salınması 
işləri həyata keçirilir. Qış şaxtalarından mühafizə məqsədilə 
müvafiq tədbirlər görülür. Yarpaqlar töküldükdən sonra 
xəstəliklərə qarşı proflaktiki kimyəvi çiləmələr aparılır.
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