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1.1. Сортын тодорхойлолт, шинж чанар

Ø Таримал ургамлын зүйл дотор зориудаар бий болгосон бүлгэмдлийг

сорт гэнэ.
Ø Сорт бүр бусад сортоос тодорхой шинж чанаруудаар ялгардаг.
Жишээ нь харагдах байдал, ургацын потенциаль, болц гүйцэх
хугацаа, хүйтэн тэсвэрлэх чадвар, өвчин тэсвэрлэх чадвар гэх мэт.
Ø Сортыг онцлог шинж чанаруудаар нь тодорхойлно. Сортын шинж
чанарууд удамшилд нь хадгалагдсан учраас тод илэрдэг.
Ø Сортын шинж чанарууд үржүүлгийн явцад алдагдахгүй бөгөөд
тухайн сортын бүх ургамалд жигд байна (= генетикийн жигдэрсэн
байдал = цэвэр удмын сорт).
Ø Ийм учраас сортыг бас генотип гэж нэрлэдэг. (жишээ нь Дархан 131,
166, Алтайская 325).
Ø Селекцийн ажлын үр дүнд ашигтай шинж чанарууд бүхий шинэ
сортууд үргэлж бий болж байдаг.
à Ургамлын селекцийн ололт, үр дүнг ашиглах!
Ø Сорт сорилтоор шинэ сортыг хуучин сортуудтай харьцуулж, өвөрмөц
шинж чанар, давуу талуудыг нь тодорхойлдог.
à Шинэ сортууд тариалж, давуу талуудыг нь ашиглах!

Сортын ил харагдах ялгаатай шинж чанарууд (жишээ):
Навч, ишний өнгө		
à хар ногооноос цэнхэрдүү хүртэл.
Ø Ургамлын өндөр 		
à намханаас өндөр хүртэл
Ø Навчны өргөн 		
à нарийнаас өргөн хүртэл
Ø Навчны чиглэл		
à дээш чиглэснээс доош унжсан хүртэл
Ø Түрүү 			
à сахалтай, сахалгүй
Ø Түрүүний хэлбэр		
à бортгон хэлбэртэйгээс шаантаг 			
			
хэлбэртэй хүртэл
Ø Түрүүний урт		
à богиноос урт хүртэл
Ø

1.2. Сортын ач холбогдол, газар тариалангийн үйлдвэрлэлд
гүйцэтгэх үүрэг
6

7

