
Payızlıq buğda, noxud və raps bitkilərinin növbəli 

əkinlərində məhsuldarlıq və rentabellik 

göstəriciləri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payızlıq buğda, noxud və raps bitkilərinin fasiləsiz 

əkinlərində məhsuldarlıq və rentabellik 

göstəriciləri. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uzun illər aparılan tətqiqatlar göstərmişdir ki, yüksək 

məhsulun əldə edilməsində payızlıq dənli bitkilər üçün 

rapsla bərabər noxud və qarğıdalı da fermerlər üçün 

yüksək səmərə verə bilən sələf bitkiləridir. 

       Kəndli-fermer təsərrüfatlarında  kiçik bir torpaq 

sahəsində bir-birinə oxşar dənli bitkilərin əkilib 

becərilməsi üçün qısa rotasiyalı əkin sxemləri 

seçməklə becərilən bitkilərin növbəli əkində təmin 

olunma dərəcəsini və torpağın münbitliyinə təsirini 

düzgün qiymətləndirmək onlar üçün çox faydalı sayıla 

bilər. 

Respublikanın kəndli- fermer təsərrüfatları üçün 

aşağıdakı növbəli əkin sxemləri tövsiyə edilir:  
Cədvəllərdə növbəli əkin sxemləri müxtəlif variantlarda 

verilmişdir. 

Hər bir təsərrüfat özünün planlarına uyğun olaraq göstərilən 

sxemlərdən ən faydalısını seçmək imkanına malikdir.   

Növbəli əkində yerləşdirilən bitkilərin məhsuldarlığını 

yüksəltmək üçün ən vacib tədbirlərdən biri  
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düzgün becərmə sisteminin tətbiqidir. Vaxtında və 

keyfiyyətlə aparılmış torpaq becərmələri torpaqda qida 

maddələrinin toplanmasına,  yığımdan sonra torpaqda qalan 

kök, bitki qalıqlarının və sideratın vaxtında çürüməsinə, 

mineral gübrələrin səmərəli istifadəsinə, faydalı 

mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin yaxşılaşmasına şərait yaradır 

ki, bunlar da məhsuldarlığı  artıran əsas amillərdir. 
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Azərbaycan respublikası zəngin torpaq-iqlim 

şəraitinə malik aqrar bir ölkədir. Ona görə burada 

müxtəlif kənd təsərrüafatı bitkilərini becərməklə bir 

çox ərzaq və yem bitkilərinə olan daxili təlabatı tam 

təmin etmək mümkündür.  Məhz  bu səbəbə görə 

ölkənin sosial-iqtisadi sabitliyinin 

möhkəmlənməsində etibarlı ərzaq təminatı məsələsi 

əsas aparıcı yerlərdən birini tutur. 

 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusilə dənli 

bitkilərin ümumi istehsalını artırmaq üçün ilk 

növbədə vahid sahədən alınan məhsulun, yəni 

məhsuldarlığın artırılması çox vacib şərtlərdən 

biridir. Məhsuldarlığın artırılması üçün yaxşı sort və 

sağlam toxumdan istifadə edilərək becərmə 

texnologiyasının müxtəlif elementlərinin vaxtında və 

keyfiyyətlə həyata keçirilməsinə əməl olunmalıdır. 

İlk növbədə torpağın münbitliyi yaxşılaşdırılmalı, 

bunun üçün isə əsasən üzvi gübrələrdən istifadə 

edilməlidir. Lakin, respublikada peyin 

çatışmamazlığı problemi yarandığına görə torpağın 

üzvi maddələrlə təmin olunmasında səmərəli növbəli 

əkin sxemlərindən və sideratlardan istifadə edilməsi 

nisbətən sərfəli üsul sayılır.  

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin və eləcə də 

heriyin zaman və məkan daxilində elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış qaydada tarlada biri-birini əvəz 

etməsinə növbəli əkin deyilir. 

Növbəli əkin tətbiq ediləcək əkin yeri eyni 

ölçüdə olan bir neçə sahəyə bölünür və onların hər 

birində müəyyən kənd təsərrüfatı bitkisi əkilir və ya 

herik şumu aparılır. Bu sahələrin hər biri növbəli 

əkin tarlası adlanır. Buna görə növbəli əkinlərə 3 

tarlalı, 5 tarlalı, 7 tarlalı və s. adı verilir. Növbəli əkin 

tarlalarının miqdarı əkiləcək bitkilərin 

xüsusiyyətindən, onların növbələşməsindən və 

növbəli əkin tətbiq olunan bölgənin torpaq iqlim 

şəraitindən asılıdır.  

 Növbəli əkində iştirak edən bitkilərin və 

heriyin  bütün tarlalardan keçərək öz əvvəlki 

tarlasına qayıtdığı müddətə rotasiya dövrü deyilir. 

Müəyyən edilmişdir ki, hər rotasiyadan sonra 

torpağın münbitliyi artır və bununla da becərilən 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı yüksəlir. 

Bitkilərin elmi əsaslandırılmış qaydada 

növbələşdirilməsi, torpaqda qida maddələrinin 

miqdarının artırılmasını və onlardan səmərəli istifadə 

olunmasını, əlverişli su-fiziki xüsusiyyətlər 

yaratmaqla torpaqların eroziyadan qorunmasını, alaq 

otlarına, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı düzgün 

mübarizə aparılmasını təmin edir. 

Əgər bir bitki rotasiya müddətində və daha 

çox eyni tarlada becərilərsə bu cür əkinlər fasiləsiz 

əkinlər adlanır.  

Müxtəlif bitkilər, bioloji xüsusiyyətlərindən 

və becərilmə texnologiysından asılı olaraq, növbəli 

əkinə müxtəlif cür həssaslıq göstərirlər. 

Göstərilən məsələlər Azərbaycan Elmi-

Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Abşeron Yardımçı 

Təcrübə Təsərrüfatında (YTT) suvarma şəraitində 

aparılan uzun müddətli təcrübələrlin nəticələri ilə 

təsdiq edilmişdir. 

        Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası 

şöbəsinin Abşeronun suvarma şəraiti üçün işləyib 

hazırladığı 3 tarlalı növbəli əkin sxemləri dənli-

sünbüllü bitkilərlə 67 %  təmin olunmuş,  nəticədə 

torpaqdan istifadə əmsalı yüksəlmişdir. Belə əkin 

sxemlərini respublikamızın digər suvarılan 

bölgələrində də müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək 

mümkündür. 

    Növbəli   əkinin ixtisaslaşdırılması zamanı kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrində aqrotexniki 

qaydalara yüksək səviyyədə əməl edilməlidir. 

Yüksək və sabit məhsul almaq məqsədi ilə növbəli 

əkinlərdə sələf bitkisi kimi dənli-paxlalı və yem 

bitkilərindən istifadə edilməsi də faydalıdır. 

Ərzaq tələbatında mühüm yer tutan buğda, 

arpa, qarğıdalı və noxud ilə yanaşı heyvandarlığın 

inkişafında yaşıl yem kimi və torpağın münbitlliyinin 

yaxşılaşdırılmasında həlledici rolu olan, yüksək 

potensiala malik raps bitkisinin növbəli əkində 

xüsusi yeri vardır. 

      Raps il ərzində 2-4 dəfə biçilməklə yanaşı yaşıl 

kütləsi şumlanaraq torpağa qarışdırıldıqda (yaşıl 

gübrə) torpağın  münbitliyini qoruyub saxlamaqla 

bərabər ondan sonra becərilən bitkilərdə kök 

çürüməsini nisbətən azaltmaq xüsusiyyətinə 

malikdir. Rapsın 100 kq yaşıl kütləsində 16 yem 

vahidi, 4-5 kq zülal var ki, bu da qarğıdalı və 

günəbaxana nisbətən 2 dəfə çoxdur. Onun səpini 

payızda noyabrın 1-nə qədər, yazda fevral-mart 

aylarında aparıldıqda daha yaxşı nəticə əldə olunur. 

     Aparılmış  təcrübələrdə raps oktyabrın 3-cü 

ongünlüyündə səpilmiş, mart-aprel aylarında sürətlə 

inkişaf etmiş, aprelin 3-cü ongünlüyündə yaşıl kütlə 

kimi biçilmişdir. Becərilmə davam etdirlilmiş, bir 

aydan sonra bitkilərin yenidən bərpa olunmuş yaşıl 

kütləsi doğranmış və şumlanaraq torpağa 

qarışdırılmışdır. Beləliklə, rapsın həm 

heyvandarlıqda yaşıl yem kimi, həm də torpağın üzvi 

maddələrlə zənginləşməsində mühüm rolu olmuşdur. 

        Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası 

şöbəsinin İnstitutun Abşeron YTT-si ərazisində 2010

-2012-ci illərdə apardığı təcrübələrdə payızlıq 

yumşaq buğdanın(Tritikum aestivum L.) “Qobustan” 

sortunun növbəli əkindəki məhsuldarlığı fasiləsiz 

əkinə nisbətən hektardan orta hesabla 5,5 sentner 

artıq olmuşdur. 

        Bu illərdə noxudun (Cicer arietinum L.) 

“Sultan” sortunun orta məhsuldarlığı hektardan 10.9 

sentner, rapsın (Brassica napus L.) “Radikal” 

sortunun yaşıl yem kimi məhsuldarlığı 292.0 sentner, 

siderat kimi 119.3 sentner təşkil etmişdir.  

Məhsuldarlığın yüksəlməsi hesabına hər üç 

bitki üzrə bir sentner məhsulun maya dəyəri aşağı 

düşmüşdür.  

Belə ki, fasiləsiz əkinlərdə buğda bitkisi üzrə 

bir sentner məhsulun maya dəyəri 14,5 manat olduğu 

halda növbəli əkində 12,1 manat təşkil etmiş, 

rentabellik səviyyəsi isə uyğun olaraq 109,5 %-dən 

146,9 %-ə qədər yüksəlmişdir. 


