
Sort Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunun Qusarçay Zona Təcrübə 

stansiyasında Dərbənd Qusarçay sortu ilə 

21 saylı nümunənin hibridindən və sonrakı 

ailəvi qrup seçməsindən yaradılmışdır. 

1990-cı ildən suvarılan Samur-

Şirvan zonası üçün rayonlaşdırılmışdır. 

Sort tezyetişəndir. Vegetasiya 

müddəti kütləvi cücərmədən texniki 

yetişkənliyə qədər 180-192 gündür. 

Başın forması enli konusvari, 

bəzən başıq-dəyirməyə də rast gəlinir, 

(indeksi 0,78-0,85), kütləsi 1,7-2,5 kq, 

bərkliyi orta, daxili zəngi sarımtıl-ağ, dad 

keyfiyyəti yaxşıdır. Yarpağın səthi orta 

ölçüdə, rəngi yaşıl, bəzən tünd-yaşıl, mum 

təbəqəsi qalındır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsuldarlığı hektardan 378-405 

sentnerdir. Partlamağa, istiyə, quraqlığa 

və saxlanmağa nisbətən davamlıdır. 

Başın kimyəvi tərkibi belədir (%): 

quru maddə 7,0-7,4, şəkər 3,8-4,1,            C 

vitamini 37,0-40,3 mq%-dir. 

Payız əkinlərində becərilərək, 

yazda təzə halda istifadə edilmək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Soyuğa və 

xəstəliklərə qarşı davamlıdır. 

Kələm üçün ən yaxşı sələf bitkiləri-

xiyar, faraş kartof, soğan, paxlalılar və 

çoxillik otlar hesab edilir. 

Kələm torpaqda olan qida 

maddələrinə çox tələbkar olduğu üçün onu 

yaxşı gübrələnmiş sahələrə əkmək 

məsləhətdir. Kələmi özü əkilmiş sahəyə 

vaxtından qabaq qaytardıqda ziyanverici 

və xəstəliklərin sahədə çoxalması, yeni 

kələm əkinlərinin torpaq vasitəsilə 

yoluxması nəticəsində məhsuldarlıq aşağı 

düşür. 

Sahil sortunun səpini 10-15 

sentyabrda soyuq şitilliyə, əkini isə 4-7 

noyabrda açıq sahədə aparılır, məhsul 

yığımı mayın I ongünlüyündən başlayır. 

Toxum yetişənədək olan 

aqrotexniki işlər kələm məhsulu almaq 

üçün görülən işlər kimidir. Toxumluqlara 

vegetasiya dövründə qulluq edilməsi 

torpağın yumşaldılmasından, alaqların 

təmizlənməsindən, qidalandırma, xəstəlik 

və zərəvericilərlə mübarizə 

aparılmasından ibarətdir. 

Yaxşı qurudulmuş kələm toxumları 

quru binalarda saxlandıqda 4-5 il öz 

keyfiyyətini itirmir. 

Sahil sortunun şitilləri soyuq 

şitillikdə hazırlanır və normal boya 

çatdıqda təcrübə bölmələrində 70 x 35-40 

sm sxem üzrə cərgəvi üsulla əkilir. 

Toxumun səpin vaxtı, cücərtilərin əmələ 

gəlmə dövrü, şitillərin əkin vaxtı, əkinin 

təmiri və miqdarı, əkinin qışlamadan 

qabaq və sonrakı vəziyyəti, başbağlama 

müddəti, vaxtsız çiçəkləmə olarsa – onun 

dövrü və miqdarı, məhsul texniki yetişmə 

və yığım dövrü, məhsulun hesaba alınması 

(əmtəəlik, qeyri-əmtəəlik), başları 

formaları və bərklik səviyyəsi 

öyrənilməlidir. 

Şitillik üçün küləklərdən qorunan, 

alaqsız və münbit torpaq sahəsi 

ayrılmalıdır. 3-4 kvadrat metrlik ləklər 

düzəldilməli və hər ləkə 10-15 kq çürümüş 

peyin, 150-200 q superfosfat və 100-150 q 

ammonium şorası verilərək torpaqda 

qarışdırılmalıdır. Toxumlar bir-birindən 

15 sm aralı cərgələrə 1-1,5 sm dərinlikdə 

səpilməlidir. 

Toxumlardan yaxşı cücərti almaq 

üçün ləkin üzərinə 1 sm qalınlıqda 

çürümüş peyin tökülməlidir. Cücərtidə 

əsas yarpaq əmələ gələnə qədər havanın 



istiliyindən və torpağın nəmlik 

dərəcəsindən asılı olaraq suvarmalar 

əvvəlcə suçiləyənlə, sonralar şırım ilə 

aparılmalıdır. Həqiqi yarpaq əmələ gələn 

kimi şitillər bir-birindən 4-5 sm aralı 

seyrəldilməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetişdirmə dövründə şitillərə əlavə 

gübrə olaraq şitilliyin hər bir kv. metrinə 2 

q superfosfat və 10 q ammonium şorası 10 

l suda yaxşı həll edilib verildikdən sonra, 

şitillər dərhal təmiz su ilə yuyulmalıdır. 

Birinci əlavə gübrə səpindən 20 gün sonra, 

ikinci isə birincidən 10 gün sonra 

verilməlidir. 

Sahil sortu üçün kələm əkinləri 

dövriyyəsində təcrübənin yeri avqust 

ayında hektara 30 ton hesabı ilə peyin, 300 

kq hesabı ilə superfosfat və 200 kq hesabı 

ilə ammonium şorası verilməklə 27-30 sm 

dərinlikdə şumlanıb malalanmalı və 

şırımlar açılmalıdır. 

Şitillər qabaqcadan arat edilmiş 

torpağa əkilməli və dərhal suvarılmalıdır. 

Birinci vegetasiya suvarması əkindən 3-5 

gün keçmiş, sonrakılar isə (yaz 

vegetasiyası başladıqdan sonra) bir-

birindən 7-10 gün ara verməklə 

aparılmalıdır. Vegetasiya dövründə sahə 

cəmi 7-9 dəfə suvarılmalıdır. 

Bitkilərə əlavə gübrə - rozet 

yarpaqları və başbağlama dövrlərində 

cəmi 2 dəf: birinci hektara 100 kq hesabilə 

ammonium şorası və 100 kq hesabilə 

superfosfat, ikincidə isə müvafiq olaraq 

150 kq ammonium şorası və 150 kq 

superfosfat verilməlidir. Gübrələr torpağa 

qarışdırıldıqdan sonra sahə suvarılmalıdır. 

Cərgə araları müntəzəm surətdə 

alaqdan təmizlənməli və bitkilərin dibləri 

2 dəfə doldurulmalıdır. Cərgələrdə rozet 

yarpaqları bir birinə çatana qədər hər iki 

suvarmadan sonra bitki ətrafı və 

cərgəaraları yumşaldılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


