
Badımcan bitkisinin becərilməsi üzrə təqvim planı

Şitilliklərin hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər 
görülür. İstifadə olunacaq materiallar: polietilen örtük, üzvi və 
mineral gübrələr, pestisidlər əldə olunur.  Səpiləcək sortların 
və ya hibridlərin toxumları tədarük olunur, keyfiyyəti 
yoxlanılır.  

Vaxtında dondurma şumu aparılmayan sahələrdə şum altına 
hektara 20 ton peyin və torpaq analizinin nəticələrinə uyğun 
fosfor və kalium gübrələri verilməklə 25-30 sm dərinlikdə əsas 
şum aparıla bilər. Aran rayonlarında faraş məhsul almaq üçün 
ayın I-II ongünlüyündə isti şitilliyə 1m2-ə 2-3 qr. olmaqla toxum 
səpini aparılır. İlk cücərtilər alınanadək istixnada temperatur 
130C-dən az olmamalıdır.  

Aran bölgələrində səpinqabağı becərmə işləri aparılır. Diskli 
mala ilə torpağın üst qatı yumşaldılır, alaq otlarından təmizlənir, 
gübrə verilməmiş sahələrə mineral və üzvi gübrələr verilir, 
10-12 sm dərinliyində kultivasiya çəkilir və şırımlar açılır.  
İstixanada şitillərə qulluq işləri (yemləmə, suvarma, xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı mübarizə, havalandırma və s.) davam etdirilir. 
III ongünlükdə aran bölgələrində səpin aparıla bilər.

I ongünlükdə dağlıq bölgələrdə şitilliyə toxum səpini aparılır. 
Cücərti alınandan 5-7 gün sonra şitillikdə temperatur 16-200 C-yə 
çatdırılmalıdır. Bu bölgələrdə ayın sonunda səpinqabağı becərmə 
işləri aparılır. Aran bölgələrində şitillərin 70x35 və ya 70x40 
sm əkin sxemi ilə sahəyə köçürülməsi həyata keçirilir. Sahə 
suvarılır, 3-4 gündən sonra şitillərin dibi torpaqla doldurulur.

Aran zonasında aqrotexniki qulluq işləri davam etdirilir. 
Əkindən 10 gün sonra birinci yemləmə gübrəsi verilir. Dağlıq 
bölgələrdə ayın II ongünlüyünə kimi şitillər sahəyə köçürülür. 
4-5 gün sonra sahəyə baxış keçirilir və tələf olmuş şitillərin 
yerinə yeniləri əkilir, şitillərin dibləri torpaqla doldurulur.

Bitkilərin cərgə və bitkiarası becərilməsi, alaqların 
vurulması, dibdoldurma, yemləmə gübrələrinin verilməsi 
və suvarma işləri yerinə yetirilir. Xəstəlik və zərərvericilərə 
qarşı müşahidə və mübarizə tədbirləri həyata keçirilir.
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Bölgədən asılı olaraq bitkilərin vegetasiya dövrünə uyğun 
aqrotexniki qulluq işləri davam etdirilir. Bitkilər çiçəkləmə 
fazasında olanda mayalanmış çiçəklərin tökülməməsi üçün 
cərgəaralarının becərilməsi, alaqvurma, dibdoldurma işləri 
tədricən azaldılır. Texniki yetişkənlik dövründə məhsul 
yığımına başlanılır.

Yığım davam etdirilir. Toxumluq məqsədilə yetişmiş, 
sağlam badımcan meyvələrindən toxum təmizlənir, alınan 
kütlə 3-5 gündən sonra yuyulur və qurudulur. Hibrid 
toxumlardan alınmış məhsullardan toxum götürmək 
olmaz. Torpaq sahəsi aqrokimyəvi analiz olunur.

Məhsul yığımı başa çatdırılır. Sahə bitki qalıqlarından 
təmizlənərək payızlıq əkinlər üçün hazırlanır. Növbəti ildə 
badımcan bitkisinin əkilməsi üçün sahə seçilir və torpaq 
aqrokimyəvi analiz etdirilir. Sahə 10-12 sm dərinlikdə diskli 
mala ilə üzlənir,  çürümüş peyin və mineral gübrə normasının 
2/3  hissəsi verilməklə 25-30 sm dərinlikdə ön kotancıqlı kotanla 
əsas şum aparılır 

Cərgəaraları  becərilir, alaqlar vurulur, suvarma işləri və yığım 
davam etdirilir. Erkən yazda əkilmiş sağlam bitkilərin meyvələri 
yığılıb qurtardıqda kolun yuxarı hissəsi bağ qayçısı ilə kəsilib 
götürülür. Yumşaltma, suvarma və yemləmə işləri davam etdirilir. 
Kəsilmiş kollar öz yerüstü hissəsini bərpa edib, sentyabrın 
əvvəllərindən təkrar məhsul verməyə başlayır. 

Üzvi və mineral gübrələrin qalan 1/3 hissəsi tədarük olunur. 
Yaz əkininə hazırlıq işləri, o cümlədən şitilxana üçün zəruri 
avadanlıqların tədarükü görülür.

Şitilxana üçün yer müəyyən olunur. Əsas şum aparılmış 
sahədə nəmliyin saxlanılması və zərərli orqanizmlərin məhv 
olması üçün qış aratı aparılır.
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