
 

 Bu sort Kazaxstanskıy 19 

populyasıiyasından kütləvi seçmə yolu 

ilə və populyasiya daxilində çoxillik 

əlamətlərin qorunub saxlanması 

metodu ilə (toxumçuluq yolu ilə) 

yaradılmışdır. 1995-ci ildə 

Respublikada rayonlaşdırılmışdır. 

  Böyük və uzun yarpaqlara malik 

orta ölçülü rozet  əmələ gətirir. 

Yarpaqların lövhəsi nazik, hamar, zərif 

və yaşıl rənglidir. 

   Tezyetişəndir, cücərti alınandan 

texniki yetişkənliyə qədər (əsas zoğun 

hündürlüyü 15-20 sm olanadək) hava 

şəraiti və torpağın vəziyyətindən asılı 

olaraq 22-35 gün çəkir. Bu sort ən 

yüksək əmtəəlik məhsulu  mart yaz və 

sentyabr payız səpini müddətlərində 

verir. Belə ki, 1 kv.m-dən 3 kq-a qədər 

göyərti məhsulu əldə etmək olar. 

Müxtəlif milli xörəklərin, 

salatların, həmçinin təzə halda və 

konservlərin hazırlanmasında istifadə 

etmək üçün nəzərdə tutulur.  

 Digər səbzə tərəvəz bitkiləri 

kimi, bu sortu da sarımsaq, soğan, 

xiyar, kartof, paxlalı və bostan 

bitkilərindən sonra əkmək olar. Sahələr 

sələf bitki qalıqlarından və alaq 

otlarından təmizləndikdən sonra 

hektara 25-30 t peyin cürüntüsü, 300-

350 kq superfosfat, 100-150 kq kalium 

gübrəsi verilərək 25-30 sm dərinlikdə 

şumlanır. Yay-payız səpinlərində 

dərhal, yazda isə tarlaya çıxmaq 

mümkün olan kimi, sahələr malalanır, 

kultivasiya edilib, yumşaldılaraq 

səpinə hazır vəziyyətə gətirilir. Səpin 

müddətinə müvafiq olaraq sahələr 7-10 

gün əvvəl hazırlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, 

Respublikamızın torpaq iqlim şəraiti 

burada bütün ilboyu açıq sahədə səbzə 

tərəvəzlərin səpilərək yetişdirilməsinə, 

məhsul alınmasına imkan verir. Bu 

qəbildən də şüyüd bitkisini, onun 

Otello sortunu da dekabr, yanvar və 

fevral ayları istisna olmaqla digər 

aylarda səpmək, bütün ilboyu açıq 

sahədən  təzətər göyərti məhsulu əldə 

etmək olar. 

Kiçik sahələrdə eni 1 m, 

uzunluğu sərbəst olan (10-20 m) ləklər 

düzəldilir, ləklərə toxum əl ilə 

(cərgələrin arası 10-15 sm qoyulmaqla) 

səpilir. Geniş sahələrdə isə traktorla 4-

6 cərgəli lent üsulu ilə (cərgəarası 30-

40 sm) səpin aparılır. Qeyd etdiyimiz 

kimi səpini martdan oktyabrin 

sonunadək aparmaq olar. Oktyabrın 

sonunda aparılan səpinlərdən alınan 

göyərti məhsulu torpaq-iqlim 

şəraitindən asılı olaraq növbəti ilin 

fevral-aprel aylarında yığılır. Bu 

bitkinin hektara səpin norması 20-25 kq 

təşkil edir. 

Bitkilərə qulluq işləri torpağın 

yumşaldılması, alaq otlarının 

təmizlənməsi, suvarma və yemləmədən 

ibarətdir. Bitkilərin hündürlüyü 15-18 

sm olanda məhsul yığımına başlanır.  



Bitkilər kök boğazından bir 

qədər aşağıdan biçilir, yararsız 

yarpaqlardan və torpaqdan təmizlənir, 

150-250 qramlıq dəstələr bağlanır, 

səliqə ilə yığılaraq satışa göndərilir. 

Bitkilərin əzilməsinə yol vermək 

olmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Həm payız, həm də yaz-yay 

səpinlərindən toxum almaq olar. Lakin 

elit toxum almaq üçün səpinlər erkən 

yazda və ya payızda (oktyabrda) 

aparılır. Toxumluq məqsədilə bitkilər 

10-20 sm ara saxlamaqla (50+20x10-

20 sm) seyrəldilir. Yazda bu sort əsas 

gövdəsi 80-120 sm hündürlükdə 

toxumluq kollar, kolda I cərgə budaqlar 

olmaqla 20-24 ədəd iri çiçək çətri 

əmələ gətirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu toxumluq koldan 10-15, 1 

m2-dən 140-160 q, hektardan isə 2000 

kq-a qədər yüksək keyfiyyətli toxum 

almaq olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


