
Apşeronskaya mestnaya baş kələm 

populyasiyasından ailəvi seçmə üsulu ilə 

yaradılmışdır.  

Yarpaq rozeti orta ölçülü olub (60-

80sm), xarici gövdəsi qısadır. Ortayetişən 

sort olub, ilk texnki yetişkənliyə 203-220, 

kütləvi texniki yetişkənliyə isə 240 

gündən sonra çatır. 

Məhsul başları dairəvi olub, 

formasının əmsalı 0,7-0,9-dur. Orta 

bərklikdə, kütləsi 1,8-2,0 kq olan orta 

ölçülü məhsul başları əmələ gətirir. Başın 

daxili zoğu qısadır. Məhsul başlarının eyni 

vaxtda yetişməsi, həmçinin morfoloji 

əlamətlərinin eyniliyi ilə fərqlənir. Yazda 

vaxtından əvvəl gülə getməyə davamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsuldarlığı hər hektardan 430-

545 sentner təşkil edir. Dad keyfiyyətləri 

və nəqliyyatla daşınması yaxşıdır. Payız 

əkinlərində becərilərək yazda faraş məhsul 

alınması üçün nəzərdə tutulur.1986-cı 

ildən Respublikanın suvarılan Şirvan-

Qarabağ bölgəsində rayonlaşdırılmışdır. 

          Becərilməsi digər baş kələm 

sortlarında olduğu kimidir. Belə ki, onu 

tərəvəzçilik və tərəvəzçilik-yemçilik əkin 

dövriyyəsində çoxillik otlar, paxlalı və 

bostan bitkiləri, xiyar, pomidor, soğan, 

tərəvəz kökümeyvəlilərindən sonra əkmək 

olar. Torpaqlar adətən avqust-sentyabr 

aylarında sələf bitkilərin məhsulu 

yığılandan sonra üzlənir və 10-15 gün 

sonra 40 t peyin və illik normanın 60%-ə 

qədər fosfor, 20%  azot və 20% kalium 

verilməklə 27-30 sm dərinlikdə şumlanır 

və malalanır. Əkinə 7-10 gün qalmış 

şırımlar və şitil əkiləcək yuvalar açılır. 

Toxumlar müxtəlif bölgələrdə 20-25 

sentyabrda səpilir. Şitillərin əkini noyabr 

ayında aparılır. Əkin üçün 4-6 həqiqi 

yarpağa, bərk gövdəyə və qüvvəli kök 

sisteminə malik yararlı sağlam şitillər 

seçilir və sahədə    70x 30-50 sm sxemi ilə 

əkilir. Əkinə qulluq işləri digər payızlıq 

sortlarda olduğu kimi erkən yazda 

kətmənləmə, kultivasiya, alaqların 

vurulması və başqa aqrotexniki qulluqlarla 

başlayır. Məhsul may ayında yığılır. 

Bu sortun elit (superelit) toxumunu 

almaq üçün toxumların səpini, əkin 

müddətləri və qulluq işləri əmtəəlikdə 

olduğu kimidir. Yazda məhsul başları 

texniki yetişkənliyə çatqıqda aprobasiya 

aparılaraq sortun əlamətlərini özündə 

daşıyan, tipik, sağlam olan bitkilər seçilib 

nişanlanır. Həmin seçilən bitkilər payıza 

qədər daimi yerində saxlanır, ya payızda, 

ya da növbəti ilin yazında çıxardılaraq 

digər kələm növ və sortlarından təcrid 

edilən sahədə əkilərək ondan toxum alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduksiya toxumun isə daha tez 

alınması üsulundan istifadə edilir. 

Belə ki, toxumları martdan 

avqustun sonunadək səpib əkməklə həm 

əmtəəlik məhsul, həm də toxumluq bitki 



alınır. Həmin toxumluq bitkilərdən isə 

növbəti ilin yazında reproduksiya toxum 

əldə edilir. 

Araz ağbaş kələm sortu ikiillik 

tərəvəz bitkisi olub, birinci il 15-50 sm 

uzunluqda 3,6-6,0 sm dimetrli möhkəm 

gövdə (zoğ) verilir, müxtəlif formada ətli 

yarpaqlar və ehtiyat qida ilə zəngin olan 

baş (məhsul) bağlayır, ikinci il isə çox 

şaxəli hündür zoğal, xırda yarpaqlar, 

salxımlarda yerləşən solğun sarı rəngli 

çiçəklər, meyvə boyuncuqları yaranır və 

toxum verir. Çiçəklər əsasən bir evli, iki 

cinslidir, çarpaz tozlanır. 

Sort istiyə az tələbkar, soyuğa 

davamlı bitkidir. Onun toxumu 2-30 C-də 

tədricən, 18-200C-də daha sürətlə (3-4 

günə) cücərir. Cücərtilər rüşeym və ilk əsl 

yarpaq mərhələrində qısa müddət 5-60C 

şaxtaya dözürlər. Temperatur 12-150 C-yə 

çatdıqda bitkilər normal böyüməyə 

başlayırlar. Bitkidə rozet yarpaqların 

əmələ gəlmə fazasında 0, soyuğa daha çox 

davamlı olur. Başların (məhsul) əmələ 

gəlmə dövründə isə aşağı temperaturda 

daha həssas olurlar. Lakin -8-100C-də 

başlar donur, bütün sort kələmlərdə daxili 

yarpaqlar məhv olurlar. 

Yüksək temperaturda isə bitkidə 

assimilyasiya prosesinin intensivliyi 

kəskin surətdə aşağı düşür, bitkinin 

böyüməsi zəifləyir, vegetasiya dövrü 

uzanır və baş bağlamayan bitkilərin sayı 

artır. Ona görə də yay aylarında kələm 

bitkisinin boy və inkişafı çox zəif olur, 

quru maddənin miqdarının kəskin sürətdə 

azalması müşahidə olunur. Buna görə də 

yayda xüsusi olaraq quraqlığa davamlı 

sortlar əkilməlidir. 

Araz sortu işığa çox həssasdır. 

Toxumun cücərməsinə işıq müsbət təsir 

göstərir. Uzun gün şəraitində (14 saatdan 

çox) şitillərdə yarpaqların əmələ gəlməsi, 

yetkin bitkilərdə böyümə və inkişaf 

prosesləri sürətlənir, yüksək və keyfiyyətli 

məhsulun əmələ gəlməsi üçün əlverişli 

şərait yaranır. İnkişafın ikinci ilində 

çiçəkləmə fazası tezləşir, mayalanma 

yaxşılaşır və toxum məhsulu artır. Şitil 

dövründə işıq zəif olarsa, onun gövdəsi və 

yarpaqların saplağı uzanır və nazikləşir, 

nəticədə bitki zəifləyir. İşıq normal olarsa, 

bitki həyatının birinci ilində spesifik 

biokimyəvi proseslər sürətlənir, bu da öz 

növbəsində ikinci ildə reproduktiv 

orqanların əmələ gəlməsini təmin edir. 

 

 

 
 

     

 


