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GİRİŞ 

 

    Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  cənab  İlham   Əliyevin  sədrliyi  ilə  

3 sentyabr 2017-ci il Lənkəran şəhərində keçirilən çay, çəltik və sitrus meyvələri 

istehsalının inkişafı məsələlərinə dair respublika müşavirəsi bir daha göstərdi ki, 

respublikamızda qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsi olan kənd təsərrüfatının 

inkişafı, məhsul istehsalının və satışının stimullaşdırılması Azərbaycan dövlətinin 

sosial - iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. Ona görə də kənd təsərrüfatının 

ənənəvi sahələrinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilərək çəltikçiliyin inkişafına 

başlanılmışdır. Çəltikçilik cənub zonası üçün ənənəvi təsərrüfat sahəsi olub, ötən 

əsrin 60- cı illərindən Lənkəranda becərilmiş çəltik növlərinin özünə məxsus dadı 

və keyfiyyəti ilə seçilərək ittifaqın müxtəlif sahələrinə, hətta xarici ölkələrə 

göndərilir. Lakin sonralar bu sahə tamamilə unudulub. Aqrar sektora olan dövlət 

dəstəyindən ruhlanan rayon sakinləri yenidən bu gəlirli sahə ilə məşğul olmağa 

başlayıblar. 2017-ci ildə Lənkəranda 526 ha, Astarada-450 ha, Masallıda 195 ha, 

aran rayonunda Ağdaşda 2454 ha  çəltik əkilmişdir. Bu isə Respublikamızda bu 

sahəyə fermerlərin marağının daha da artdığını göstərir.  
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Çəltik haqqında qısa xarakteristika 
 

Yeyinti sənayesində çəltikdən birbaşa istifadə edilmir. Emal prosesinin 

qabıqçıxarma mərhələsində dəndən çıxarılan çiçək qabığı, püfə və s. cilalanma 

qurğularında qabığı çıxardılmış dən cilalandıqda alınmış əlavə məhsul urvacıq, 

cilanalanmış çəltik dəni isə çəltik yarması və ya “düyü” adlanır. Çəltik emal 

edildikdə tətbiq edilmiş emal texnologiyasından asılı olaraq 65-75% düyü alınır. 

Bu düyünün 10-15% qırıq düyülərdən, yəni “xurdeylər”dən ibarət olur. Bütöv 

düyülərdən müxtəlif pilovlar, pəhriz xörəkləri, düyü unu və s.hazırlanır. Düyüdən 

qənnadı məmulatlarının hazırlanmasında çox istifadə olunur. Urfacıq deyilən 

ayrılmış hissəsindən heyvan yeminin rassionunun 20-30%-ni, quşçuluqda isə 50%  

təşkil edir. Düyü insan orqanizmində tez və asan, yəni saat yarıma 95,9% qədəri 

həzm olunur. Çəltiyin düyü çıxımı, sortun, dəninin rəngindən formasından, 

düyünün daşınma dövründən, dənin qırılma dərəcəsindən, şüşəvariliyindən, unlu 

hissənin dənin hansı hissəsində yerləşməsindən, çatlama dərəcəsindən, becərmə 

şəraitindən, aqrotexniki tədbirlərin düzgün istifadəsindən çox asılı olaraq kəskin 

sürətdə dəyişir. Çəltiyin düyü çıxım forması sortdan asılı olaraq uzun nazik, uzun 

enli, gödək enli və ya yumru formada olur. Standarta görə emal olunan çəltikdə 

2%-ə qədər qırmızı dən qırığı olmasına icazə verilir. Düyü çıxımı gübrənin 

növündən, verilmə müddətindən, dozasından asılı olaraq 3%-ə qədər artır. 

Gübrələrin verilməsi məhsuldarlığı yüksəltməklə yanaşı, həm də, çəltiyin kimyəvi 

tərkibinədə yüksək təsir göstərir. Yəni fosfor və kalium fonunda çəltik altına 

verilən azot gübrəsi hesabına zülalın miqdarı 2 % -ə qədər arta bilir. Çəltik yer 

kürəsində əkin sahəsinə görə bütün bitkilər arasında ikinci yeri tutur. Düyü isə yer 

kürəsi əhalisinin beşdə ikisini qidalandırır  (Şəkil 1). 
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Şəkil 1. Çəltik (düyü) 

 

Respublikamızda çəltik bitkisinin rayonlaşdırılması 

   Respublikamız çəltik əkinçiliyinə  görə zonalara bölünür: 

         1 - ci Lənkəran - Masallı;  

         2 -ci  Şəki - Zaqatala;  

         3- cü Quba – Xaçmaz; 

         4-cü Ağdaş - Ucar zonasıdır. 

     Çəltiyin hər hektarından orta hesabla 35-40 sentner, aqrotexniki xidmətin 

yüksək aparıldığı sahələrdə 50-60 sentner və daha artıq olur. Çəltik iki yarımnövə 

bölünür. Birinci yarımnövdə dən uzunluğu ilə, ikinci yarımnövdə qısa və 

yumruluğu ilə fərqlənir. Çəltiyin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi onun düyü çıxımı, 

bişən zaman düyünün öz həcminin artırması, bişmiş düyünün dağılmaya qarşı 

davamlılığı və kimyəvi tərkibi əsas götürülür. 

    Çəltiyin aşağıdakı sortları vardır: 1.Dubrovskiy -129, Krosnadar- 424, Kuban -3, 

Bros- 3716, Özbək sortları, Uzros -7, Uzos -7-13, Uzros -269, Uzros -59. Yerli 

sortlardan “Ağbaş”, “Ağ qılçıq”, “Sarı qılçıq”, “Ağ-ənbərbu”, “Sədri”, “Haşimi”, 

“Həsəni”, “Qırmızı ənbərbu”, “Kuban - 3”, “Çappo”, “Bezos”, “Ağ gilə”, qılçıqlı  
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və qılçıqsız Şəki sortlarını misal göstərmək olar. Bunlar tez yetişən və gec yetişən 

sortlara ayrılır. Yəni 90-140 gün vegetasiya dövrü keçirir.  

Toxumun səpinə hazırlanması 

Çəltik əkilməsi üçün düz relyefli çəltik üçün yararlı torpaq sahəsi  

seçilməlidir. Həmin sahə mütləq dərin əkilməli (25-30sm)  dondurma şumu, yəni 

faraş oktyabr ayında mütləq başa çatdırılmalıdır. (Şəkil 2,  3).  Həmin  şum erkən 

yazda yəni aprel ayında yenidən aparılmalıdır. Buna ikiləmə də deyirlər. İkinci 

şumdan sonra  ləkləri,  yəni kvadratları hazırlamaq, onları hamarlamaq, tirləri 

düzəltmək və sahəni tam səpinə hazır vəziyyətə gətirmək lazımdır (Şəkil 4). 

Yaxşı toxum yaxşı məhsul əldə etmək üçün həlledici şərtdir. Yəni toxum 

standarta uyğun olaraq(DÜST) birinci sinifə aid olmalıdır. Yəni toxumun cücərmə 

faizi 95-99 %-ə qədər olması əsas şərtlərdən biridir. Toxum torpağın 5-10 sm 

qatında temperatur 12°C olduqda əkilməsi daha münasibdir. Toxum səpilməzdən 

əvvəl isti tempraturda nəmləndirilərək cücərdilməsi məsləhətdir. Əkilməsi əsasən 

aprel ayında, en geci may ayının birinci 10 günlüyündə başa çatmalıdır. Səpin 

zamanı torpağın 1,5 sm dərinliyinə  toxumun düşməsi daha məqsədə uyğundur. 

Ümumiyyətlə çəltik əl və texnika ilə, toxum və şitil formasında əkilə bilər.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Şəkil 2. Torpağın şumlanması 
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Şəkil 3. İkilənmiş sahə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4. Tirlərin hazırlanması 
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Səpinin müddəti və norması 

Çəltik əkini üçün səpin əsasən bölgələri nəzərə alaraq aprel ayından 

başlayaraq may ayına kimi əkilməsi vacibdir. Məsələn: Masallı-Lənkəran 

zonasında may ayının 1-ci on günlüyü, Şəki-Zaqatala və Ağdaş zonasında aprelin 

3-cü on günlüyündə başlayaraq əkilməsi daha məqsədə uyğun hesab edilir. 

Ümumiyyətlə torpaqda temperatura 12°C olduqda səpin aparıla bilər. Səpin 

norması cərgələrin ara məsafəsindən asılı olaraq dəyişir. Yəni hər hektara 70 kq –

dan  140 kq-a qədər norma götürülür.  

Çəltiyin vegetasiya müddəti 

Çəltik isitisevər bitkidir. Toxumun minimum cücərmə temperaturu 12 -

16°C- dir. Çəltiyin tam cücərmədən kollanmasının axırına qədər olan dövr 30-32 

günə başa çatır. Kollanma toxumun sortundan və aqrotexniki qaydaların vaxtında 

aparılmasından asılı olaraq baş verir. Kollanmanın sonundan çiçəklənmənin 

sonuna  qədər 22-25 gün tələb olunur. Sütül və mum yetişkənliyi  18-20 günə, 

formalaşır. Ümumiyyətlə çəltiyin əkilib becərilməsi müddəti 115-140 gündə başa 

çatır. Çəltik qurdlarının əmələ gəlmə vaxtı əsasən səpindən sonra kollanmanın 

ilkin vaxtlarında olduğunu nəzərə alıb onu kimyəvi pereaparat “Karite” ilə 

dərmanlamaq məsləhətdir. 

Çəltiyin səpin qaydaları 

Çəltik əsasən iki üsulla əkilir: Yəni əl və şitillə əkilir (Şəkil 5, 6). Relyefi 

düz olan, su tutar ləkləri iri olan sahələrdə toxumsəpən texnikalar ilə səpinin 

aparılması praktikada özünü doğrultmuşdur. Əl ilə aparılan səpin zamanı toxumlar 

torpaqda qida sahələrinə bərabər paylandığından toxum  itkisinə və qırılmalara yol 

verilmir. Yəni toxuma qənaət edilir. Səpin zamanı toxumlar torpağın 1-1,5sm 

dərinliyinə basdırılmalıdır. Lakin əl əməyinin yüngülləşdirilməsi və toxumun tez 

bir zamanda əkilməsi üçün texnikadan istifadə əsas yer tutur. Texnikadan istifadə 

Lənkaran zonasında tətbiq edilir. Yəni çəltik şitil üsulu ilə əkilir. Bu zaman çəltik  

 



Çəltiyin becərilməsi və yığılması                                                                 AzDMSS                               

 - 8 - 

 

şitili xüsusi şitilliklərdə (tumçarlarda) yerləşdirilir. Aprel ayının axırı və may 

ayının əvvəlində temperatur 10-12 °C, suda isə azı 14-15 °C olduqda səpinə 

başlanılır. Səpin kvadrat yuva üsulu ilə 15x15 sm sxemi ilə aparılır. Hər yuvaya 4-

5 bitki (şitil) əkilir. Şitillərin boyu 15-17 sm-ə qədər olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. Şitil batırma  üsulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. Toxumun əl ilə səpilməsi 
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Çəltiyə qulluq 

Çəltiyin suvarılmasında aşagıdakı qaydalar vardır.1.Daimi suya basdırılma, 

2.Qısamüddətli suya basdırılma və çəltiyi suya basdırmadan dövrü suvarma 

üsulları.Şəki-Zaqatala, Ağdaş-Ucar zonasında daimi suya basdırma, Lənkaran 

zonasında isə şitil əkini zamanı qısamüddətli suya basdırılma üstünlük təşkil 

edir.Çəltiyin inkişafı iki etapda gedir.1-ci çəltiyin cücərməsindən kollanmaya 

qədər olan dövr.Bu zaman torpaqda yüksək rütubətə nail olmaq, əkin suya 

basdırılmalıdır. 2-ci isə kollanma fazasından mum yetiskənliyi fazasına qədər 

tarlalar suya basdırılmalı, çalışmaq lazımdır ki, su qatı 5-10sm –dən yuxarı 

olmasın.Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki,mum yetişkənliyi dövründə su tədricən 

kəsilir və tarlanın rütubəti 70%-ə qədər qurudula bilər.Bu zaman alaq otları varsa 

onlara qarşı mübarizə aparılmalıdır.                             

Gübrələrdən istifadə edilməsi 

Kollanmanın aparılması dövründə hər hektara 150-160kq azot və 70-80kq 

superfosfat gübrəsinin verilməsi məhsuldarlığı artırır və çəltiyin kimyəvi tərkibinə 

yaxşı təsir edir. Gübrə vegetasiya dövründə hər hektara 60-90kq olmaqla  2-3 

dəfəyə vermək olar. Yadda saxlamaq lazımdır ki, gübrə verilən zaman, yəni həmin 

dövrdə 3-5 gün ləklərdə suyu dayandırmaq lazımdır.                                                         

Məhsul yığımı 

Yığımdan 20-25 gün qabaq zəmidə suyun verilməsi dayandırılır. Sahə 

quruduqdan sonra çəltik sünbülləri 80-90% saraldıqda biçinə başlamaq olar. Geniş 

sahələrdə əsasən məhsul yığımı çəltik üçün uyğunlaşdırılmış taxılyığan 

kombaynları ilə SAMPO, KLAAS, NEW HOLLAND və s. ilə həyata keçirilir 

(şəkil 7, 8). 

 Çalışmaq lazımdır ki, məhsul itkisi olmasın. Kiçik sahələrdə isə əl vasitəsilə 

biçilərək yığıla bilər. Əl ilə biçin itkinin azalmasına səbəb olur. Çəltik dəni 

saxlanılan anbarlarda havanın rütubəti 13-14%-dən artıq olmamalıdır. 
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Şəkil 7. Çəltik yığan kombayn 

 

      Çəltik Sampo kombaynları ilə yığıldıqda bu zaman Sampo standart və ya TC 

tipli aparatlarının nizamlanması aşağıdakı kimi olmalıdır.  Belə ki, bu zaman 

döyən barabanı 600....1100 dövr\dəq olmalı və deklərdə nizamlama çəltik üçün 

hazırlayan dekdə 16....28 mm arasında nizamlanmalıdır. Saman silkələyicidə isə bu 

zaman ərinti ələtinin deşiyi çəltik  üçün 10...14 mm, dən ələyinin deşiyi isə çəltik 

sortlarına uyğun olaraq 10....16 mm  və 8... 14 mm aralığında nizamlanmalıdır. Bu 

zaman ventiliyator 550...800 dövr/dəqiqə, istiqamətləndirici pazlar isə 2...3 arası 

nizamlanmalıdır. 

Çəltik bitkisinin yığılması üçün taxılyığan kombaynların 

uyğunlaşdırılması 

 
Ümumi təlimat. 

• Çəltiyin döyülməsi yalnız əvvəlcədən bu istiqamətdə avadanlaşdırılmış 

kombaynla olunmalıdır.  

• Çəltik istisna olaraq çox ağır döyülən bitkidir,  onun döyülməsi üçün  

kombayında gücləndirilmiş şnek və taxıl konveyeri quraşdırılmalıdır. 

• Əvəz  olunan pərləri də daxil olmaqla arxa biterdən istifadə edilməlidir. 

• Tam otürücü transmissiyalı kombayının istifadəsi zəruridir. 
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İşə başlamamışdan əvvəl uyğun gələn baraban altı və döyən silindrin 

quraşdırılması vacibdir. Arxa biterdə hamar pərlərin əvəzinə dişli pər olmalıdır.  

Samanın hərəkətə gətirilməsi üçün əlavə büzmələnmiş lövhəciklərin quraşdırılması 

vacibdir.  

 

Döymə silindrin modifikasiyası:  

 

Döymə silindrinə əl çatması üçün taxıl 

qaldıran sökülməlidir. 

 

• Taxıl qaldıranın altını domkratla bərkidin 

şək.Y3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Qaldırıcı döymə silindirin masasının 

təzyiqini salmaq üçün “A” hidravlik 

şlanqını ayırın. Taxıl qaldıranın qaldırıcı 

silindrindən yük saxlayan silindrini 

ayırın şək.Y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y3 

Y4 
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• Nizamlayan  boltu acmaqla “A” ötürücü 

qayışları boşaldın. Taxıl qaldıranın 

qayışlarını çıxardın şək.Y5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• taxıl qaldıranın aparıcı barmaqlıqlarını    

çıxarın şək. Y6 

•  arxa ötürmə ilə asta sürətlə getməklə,  

taxıl qaldıranı və masanı ayırın. 

 

Arxa ötürmə sürətində getdikdə nəzərinizdə 

saxlayın ki, dən qaldıran ağır hissədir və ona 

etibarlı dayaq lazımdır.  

 

Silindirin variatorunun sökülməsi: 

 

• Qabaq oxu qaldırmaq üçün  (10 tonluq) 

domkratdan istifadə edin şək.Y7. 

• Qabaq sağ təkəri sökün (Şəkil aşağıda) 

• Sağ təkərin örtüyünü sökün 

Kombayının aşmamasına görə 

əmin olun ki, qabaq oxda 

etibarlı dayaq var. Domkrat yalnız qaldır-

maq üçündür, saxlamaq üçün yox. 

Y5 

Y6 

Y7 
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• Prujinli bloku boşaltmaq üçün “A” 

qaykasını açın şək.Y8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Variatorun qayışını boşaltmaq üçün  “A” 

qaykasını açın şək.Y9.  

 

 

 

 

 

 

 

• Üç ədəd“A” boltlarını açın qapanma 

plankasını boşaldın Şək.Y10 Variatorun 

birləşdirici qollarını cıxartmaq üçün “A” 

boltlarını açın 

 

 

 

 

 

Y8 

Y9 

Y10 
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• Variatorun birləşdirici qollarını 

çıxartmaq üçün “A” boltlarını açın 

Şək.Y11 

 

•  Şkifi və variatorun silindrinin qayışlarını 

boşaldın 

 

 

 

Silindirin demontajı: 

• Yuxarıda göstərilən kimi taxıl qaldıranı 

və variatorun silindirini çıxardın 

• Baraban altını ən maksimal ara 

məsafəsinə qoyun 

• Sol tərəfdən sürət indikasiya daçikini 

çıxardın 

• Yastığın (podşivnikin) durdurucu 

halqalarını cıxardın, yastığını qeyd olunan 

boltlarını açın və yastığı çıxardın Şək.Y12 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Döyən silindirin valından pazı çıxardın 

• Taxta pazlarla silindiri bərkidin Şək.Y13 

 

 

 

Y11 

Y12 

Y13 
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• Sağ tərəfdə  qeyd olunmuş boltları açın 

və valı   yastığını gövdəsi ilə birgə 

çıxardın. Şək.Y14 

• İki dənə üc metrlik  taxta lövhəni qurun 

və silindiri yerə dığarlayın. 

 

DİQQƏT! Döymə silindir cox ağırdır, və 

onun çıxarılmasını köməkçiylə edin. 

 

 

 

Baraban altının demontajı:  

Şək.Y16 

• Baraban altını ən aşagı səviyyəyə qoyun  

•  “A” aşağı qaykalarını açın 

• “B” mili ayırın və “C” boltu boşaldın 

• Kombaynın hər tərəfində baraban altının 

skoplarını cıxardın 

 

 

• Baraban altının dayaq valınıı sağ  tərəfə 

çəkin 

• Baraban altını çəkin qabaga Şək.Y17 

 

 

 

 

 

 

Y14 

Y16 

Y17 
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Çəltiyin yığılması üçün, baraban altının 

yığılması:  

Yığım əks ardıcıllıqda aparılır. Digər bəndlərə  

diqqət edin. 

• Baraban altını qabaq tərəfdən itələmək 

vacibdir 

  Diqqət! Baraban altının davamı ötürmə 

ədədini nizamlayan lövhə ilə birgə 1.1 

vəziyyətində quraşdırılır. (planka “C” 

vəziyətində Şək. Y19a) 

• Baraban altının dayaq valını taxın 

• Baraban altının skoblarını taxın 

• Boltlarını sıxın və mili taxın 

Diqqət! Baraban altının nizamlanması 

silindirin quraşdırılmasından sonra 

aparılır. 

Arxa biterin pərlərinin dəyişdirilməsi: 

Şək.Y18 

• 48 ədəd boltları açmaqla 6 pəri cıxardın  

• dişli pərləri qoşun və boltlarını sıxın 

(3+3) boltları sıxma vaxtı qüc 45Hm- ya 

catır. 

Diqqət! Sağ-sol dişli pərlər ardıcıllıqla 

quraşdırılır. 

Qabag deflekatorun sökülməsi: 

Arxa biterin arxasında yerləşən deflekatoru və 

dayaq valını sökün “B” Şək.Y19. Saman 

tərpədənə giriş yuxarı qapıdandır. 

 

Y19a 

Y18 

Y19 
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Dişli silindrin yığılması: 

• Arxa biterin pərlərini dəyişin (başqa 

təlimat) 

• Çəltiyin yığılması üçün baraban altının 

quraşdırılması 

• Dişli silindri istiqamətverici yerə itələyin  

• Döymə silindri taxta pazla bərkidin 

• Valın silindrini yastığın (podşivniklə) 

birqə sağ tərəfə yerinə qoyun Şək.Y20 

• Sol yastığı yerinə taxaraq bərkitməyin 

• Sol yastığın boltlarını sıxaraq mərkəzi 

nizamlayın 

• Dişli silindrin mərkəzini elə götürün ki 

arxa biterin oyuqlu silindrindən ara 

məsafəsi hər iki tərəfdə eyni olsun  

(Şəkil aşağıda) 

• Valın silindrini pazla bərkidin 

• Sürətin indikasiya daçikini dəmir bəndlərlə birgə quraşdırın (şəkil aşağıda) 

• Daçiklə diskin ara məsafəsini nizamlayın (1mm-dən yuxarı olmamaqla) 

• Variatorun silindrin şkiflərini yığın. Variatorun qayışlarının və qollarının 

yığılma parametrləri kombaynın istismar təlimatında yerləşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y20 

Y21 
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Baraban altının yığılma parametrləri: 

• Kabinədən baraban altını 17mm 

səviyyəsində qurun 

• Çəltik yığan baraban altının ikinci və 

axırıncı cərgəsində olan dişlə, silindrin 

dişlərin arasında məsafə 17mm olmaqla 

nizamlayaraq nizamlama boltu  “A”  

vasitəsiylə aparılır şəkil Y22 

• Baraban altının yan tərəflərini 

nizamlayıcı boltlarını bərkitmə və 

boşaltmasını elə nizamlayın ki, baraban 

altı ilə silindrin dişlərin ara məsafəsi 

bərabər olsun (Şəkil Y23) 

• Nizamlama boltlarını qaykalar vaistəsi 

ilə bərkidin 

 

 

Stolun quraşdırılmasına dair təlimat: 

• Stolun  şnekiylə onun alt səthinin arası 

5mm olmalıdır 

• Hava əleyhinə lövhələrdə masayla şnekin 

arası 2-3mm olmalıdır 

 

 

 

 

 

 

Y22 

Y25 
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Samanı hərəkət etdiricidə büzmələnmiş lövhəciklərin quraşdırılması: 

Əlavə büzmələnmiş lövhəcikləri pilləkənin arxasında və samanın 

hərəkətetdiricisinin orta hissəsində ələyin üzərində quraşdırmaq olar. Büzmələnmiş 

lövhəciklərin miqdarı cədvəldə göstərilib şək.Y25 

 

Çəltik döyülməsi üçün xususi təlimat: 

Dişlərlə olan döyən silindr, düyü dənlərini standart silindr kimi ayıra bilmir. 

Bu o deməkdir ki, dənələrin çoxu saman hərəkətetdiricisində ayrılmalıdır.  İkinci 

cətinlik qatı yaşıl kütlədən dənələrin ayrılmamasıdır. Beləliklə bu üsulla düyünün 

döyülməsi taxılın döyülməsindən effektliyi azdır. 

• Bərabər ötürmə zamanı məqsəd odur ki, yüksək yükləmə zamanı maksimal 

itkilər olur. Kövşən uzun olduqda daha effektli döyülmə aparılır. Effektivlik 

samanın miqdarından asılıdır.  

• Masanın şnekini aşağıdakı vəziyyətə gətirin (şneklə səth arası 5mm-dən 

yaxın olmamalıdır). Şnekin qarşısında hava əleyhinə lövhələri 2-3mm 

arasında quraşdırın. 

• Əmin olun ki bölən səth təmizdir. Əsas diqqəti mili baraban altına, saman 

ötürücüsünə və ələnməyə yönəldin. 

• Silindrin fırlanma sürəti az olmamalıdır ki, dənələr zədələnməsin. Buna 

baxmayaraq firlanma sürəti cox az olmalıdır, əks  halda döymə effektliyi 

azalır. 

• Baraban altı beş cərgə mildən ibarətdir. Müxtəlif  iş şəraiti və düyü növləri 

üçün, müxtəlif döymə rejimləri tələb olunur. 

• Sürətli döymə samanı xirdalayır və samanın hərəkətinin effektliyini azaldır. 

•  Kombayn zavoddan gətirildikdə baraban altında cərgə maksimal sayda 

millər tədarük olunur. Çatışmayan millər qaykalarla birgə və ehtiyac 

olduqda bərkidilə bilər. Axırıncı cərgədə millərin sayını yarı azaltmaq və ya 

təmiz çıxartmaq olar.  Milin bağlanma momenti 160 Hm, fiksasiya 

qaykasının sıxılması isə 100Hm olmalıdır. 
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• Döyülən düyünü təmizləmək üçün ventilyatorun fırlanma sürəti yüksək 

olmamalıdır. 

Dənli bitkilərlə işləmək üçün avadanlığın geri yığılması: 

Dənli bitkilərin və qarğıdalının döyülməsinə qayıtdıqda, döyən silindri ilkin 

vəziyyətinə qaytarmaq lazımdır. Bütün işlər əks ardıcılıqda aparılır. Büzmələnmiş 

lövhələrdən dənli bitkilərin yığılmasında istifadə  etmək olar, qarğıdalı döyüldükdə 

onlar sökülür. 

 

 

 

 

 

 


