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Payızlıq taxıl bitkilərinin becərilməsi üzrə təqvim planı

-Sahələrdə zərərvericilərlə (siçanabənzər  
 gəmiricilər, taxıl böcəyi (hafı) ilə bağlı  
 monitorinqlər, müşahidə edildiyi halda 
 mübarızə tədbirləri aparılır

-Aran bölgələrində azot gübrəsi normasının 40%-i 
 yemləmə şəklində verilir
-Zərərli orqanizmlərlə bağlı müşahidə və mübarizə  
 tədbirləri davam etdirilir
-2-3-cü ongünlükdə birinci vegetasiya suvarması 
 aparıla bilər. 

-Dağlıq bölgələrdə tövsiyə olunan azot gübrəsi   
 normasının 40%-i yemləmə şəklində verilir
-Yaz suvarması aparılır
-Xəstəlik, zərərverici və alaq otları ilə bağlı müşahidə 
 və mübarizə aparılır

-Aran bölgələrində suvarma aparılır
-Herik üçün saxlanmış sahə becərilir
-Tövsiyə olunan azot gübrəsi normasının 30-35%-i 
 yemləmə şəklində verilir
-Zərərli orqanizmlərin müşahidəsi və mübarizə 
 tədbirləri davam etdirilir

-Dağlıq bölgələrdə tövsiyə olunan azot gübrəsi  
 normasının 30-35%-i yemləmə şəklində verilir
-Dəndolma dövründə sahə suvarılır, zərərvericilərə 
 qarşı mübarizə aparılır
-Herik üçün saxlanmış sahə becərilir
-Texnikalar, anbar və xırmanlar məhsul yığımına  
 hazırlanır

-Məhsul yığımı öncəsi sahənin ətrafı şumlanaraq 
 yanğından mühafizə tədbirləri aparılır
-Dəndə nəmliyin miqdarı 17%-dən aşağı olduqda  
 sahədə məhsul yığımına başlanılır
-Aran zonalarında  məhsulu yığılmış sahələr şumlanır
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-Məhsul yığımı  davam etdirilir.  
-Məhsul yığılmış sahələr bitki qalıqlarından 
 təmizlənir və şum aparılır
-Kövşənin yandırılması qanunla qadağandır

-Dağlıq zonalarda məhsul yığımı davam etdirilir
-Sertifikatlı və dərmanlanmış toxumlar, şumaltına 
 veriləcək gübrələr tədarük olunur
-Taxıl əkiləcək sahələrdə üzləmə və şum (27-30 sm) 
 işləri həyata keçirilir

Torpağın aqrokimyəvi analizi aparılır və gübrə normaları müəyyən edilir. Səpinqabağı becərmə işləri aparılır. 
Mineral gübrələr tətbiq edilməklə sertifikatlı dərmanlanmış toxumlarla səpin aparılır. Suvarılan ərazilərdə 
səpsuvar tətbiq edilir. Çıxış alınan sahələrdə ziyanvericilər müşahidə edilərsə mübarizə aparılır. Dağlıq 
ərazilərdə oktyabr ayının 2-ci ongünlüyündə səpin yekunlaşır

-Aran bölgələrində noyabr ayının 2-ci 
 ongünlüyündə səpin yekunlaşır
-Zərərvericilərlə (siçanabənzər gəmiricilər, taxıl 
 böcəyi (hafı) ilə bağlı müşahidə və mübarizə işləri  
 aparılır

-Zərərvericilərlə bağlı monitorinqlər və mübarizə   
 tədbirləri davam etdirilir
-Növbəti ildə görüləcək işlər planlaşdırılır
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T
am

etoksam
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0,3l/ha), Taxıl fəsiləsindən olan alaqlara 


