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1. GİRİŞ 

 Günəbaxan günümüzün ən önəmli yağlı bitkilərindən biridir. Günəbaxan yağı 

keyfiyyət baxımından qida sənayesində istifadə edilən bitki yağları arasında ilk sıranı tutur. 

Bu səbəbdən dünyada bir çox ölkələrdə əkilməkdədir.  

 Günəbaxanın istehsal sahələri ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu səbəbdən artan 

əhali sayının bitki yağlarına olan ehtiyacının qarşılanması, ilk öncə istehsalçıların hektardan 

yüksək məhsuldarlıq əldə etməsi üçün xəstəliklərə davamlı toxumlardan, eləcə də 

torpaqlardan düzgün istifadə, əkin və gübrələmə sisteminin tətbiqi ilə bərabər düzgün 

suvarılması da vacib şərtlərdən biridir. Başqa bitkilərdə olduğu kimi, günəbaxanda da, 

məhsuldarlılığa təsir edən faktorlardan biri də, torpaqda kökün dərinliyi içində bitkilərin 

faydalana biləcəyi nəmliyin olub-olmamasıdır. Günəbaxan bitkisinin kök quruluşu 

quraqlığa dözümlü bir bitki kimi qəbul edilsə də, yazlıq bir bitki olması və bu mövsümdə 

lazımı qədər sulanılması məhsuldarlığa müsbət təsir göstərir. 

 Orta hesabla illik yağıntı 500 mm və daha çox olan yerlərdə suvarmaya ehtiyac 

olmadan günəbaxan bitkisinin əkilib becərilməsi mümkündür. Bitkinin yetişmə dövründə 

torpaqda lazımı miqdarda suya ehtiyacı vardır. Yağışlarla torpağa düşən su yetərincə 

olduğu dövrdə sulanmaya ehtiyac yoxdur. Ancaq günəbaxanın yetişmə dövründə torpaqda 

rütubət lazımi qədər olmasa planlaşdırılan yüksək məhsudarlığın alına bilməsi üçün su 

ehtiyacını sulama yolu ilə ödəmək mümkündür. Bizim ölkədə günəbaxan əsasən suvarılan 

torpaqlarda əkilir. 

 Günəbaxan becərilən bölgələrdə yetişmə dövründə fermerlərin suvarma imkanları 

yaxşı olduqda, həm  hektardan aldıqları məhsulun miqdarı, həm də tumlardakı yağ miqdarı 

əhəmiyyətli dərəcədə artımlı olur. Aparılan bəzi araşdırmalar sonunda quraqlıq şəraitində 

orta hesabla 1500-1600 kq/ha məhsul alınarkən, günəbaxan tarlası lazımi qədər 

suvarıldıqda  2750 -3000 kq/ha və dörd dəfə suvarıldıqda 3500-4000 kq/ha məhsul alına 

biləcəyi təyin olunmuşdur. 
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2. Günəbaxanın yetişdirilməsi üçün lazım olan torpaq və iqlim şəraiti. 

 Günəbaxanın yetişəcəyi torpaq şəraiti baxımından müxtəlif olmasına baxmayaraq, 

üzvi maddələr baxımından zəngin, dərin və sututma qabiliyyəti yaxşı olan torpaqlarda 

yüksək məhsuldarlıq  potensialına  malikdir. Qumsal torpaqlardan  ağır quruluşdakı  gilli 

torpaqlara qədər hər növ yaxşı drenaj olunmuş torpaqlarda əkilə bilər. Günəbaxanın 

duzluluğa qarşı dözümlülüyü azdır. Duzlu torpaqlarda yetişdirilən günəbaxanın 

toxumlarının yağında azalmalar müşahidə olunmuşdur. Ayrıca günəbaxan yetişəcək 

torpaqda 1-2% səviyyəsində olan duz konsentrasiyası cücərmə zamanı əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərdiyi təyin olunmuşdur. Günəbaxan  turşuluğu  6.0 ilə 7.0  (pH)  

arasında olan torpaqlarda daha  yaxşı yetişir. Günəbaxan yetişmə dövründə  yüksək və 

aşağı temperatura dözümlüdür. Toxumların ən yaxşı cücərməsi üçün 8-10 C0-lik torpaq 

istiliyi lazımdır. Günəbaxan üçün ən yaxşı yetişmə temperaturu 21-24C0 arasındadır. 

Ümumiyyətlə vegetativ dövrdə sərin, generativ dövrdə isə açıq və günəşli havalar istəyir. 

Günəbaxan bitkisi saçaqlı kök quruluşuna sahib olduğu üçün digər tarla məhsullarına görə 

quraqlığa olduqca dözümlüdür. Yetişmə prosesində yağışların təmin edəcəyi və ya suvarma 

ilə torpağa veriləcək 450 mm civarında su ən yaxşı məhsuldarlıq ala bilmək üçün kifayət 

edir. Günəbaxanın yarpaqlarının heliotropik (işığa yönəlmə) xüsusiyyəti səbəbiylə 

fotosintez üçün ehtiyac duyduğu işığı rahatlıqla ala bilər. Bu işığa yönəlmə xüsusiyyətinə 

görə ölkəmizdə bu bitkiyə Günəbaxan deyilir. 

 

2.1. Payızda torpağın  səpinə hazırlanması 

 Günəbaxan əkinçiliyində torpağı becərmənin məqsədi, yaxşı bir toxum yatağı 

hazırlamaq, əvvəlki əkindən  qalan çöp qalıqlarını basdırmaq, torpağı havalandırmaq,  alaq 

otların  məhv edərək torpaqda saxlanılan suyu artırmaqdır. 

Bu məqsədlə, əvvəlki əkindən sonra günəbaxan əkilməsi nəzərdə tutulan tarla kotan ilə 20-

25 santimetr dərinlikdə şumlanmalıdır. Bu kotanlama işi hər il fərqli dərinlikdə edilsə 

kəltən təbəqəsinin meydana gəlməsinin qarşısı alınar. (Şəkil 1).  

 İlk şumlamadan  sonra, yağan yağışlara görə tarlada əhəmiyyətli dərəcədə alaq otları 

görünərsə bu  otlar kultivator (qazayağı) vasitəsi ilə  torpağı 10-15 santimetr dərinlikdə 

kultivasiya edilərək, sahə alaq otlardan azad edilməlidir. 

 Bizim ölkəmizdə günəbaxan bitkisi əsasən suvarılan torpaqlarda əkilir. Payız 

aylarında günəbaxan əkiləcək  sahə şumlanır. Qış aylarında həmin şumda arat işləri aparılır, 

şum tam suvarılır. Bu zaman qış uzunu sahədə olan gəmiricilər donaraq məhv olurlar. Yaza 

qədər şumda olan kəltənlər tam yumşalır. Mart ayının sonu Aprelin əvvəlində həmin şum 

yenidən yüngül şumlanır, ikilənir və toxum səpini aparılır.  
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Şəkil 1. Torpağın bitki qalıqlarından azad edilməsi və şumlanması 

 

2.2. Yazda torpağın əkinə hazırlanması  

 Günəbaxanın  düzgün cücərməsi üçün nəmli bir toxum yatağına ehtiyac duyulur. 

Bunu təmin etmək üçün yazda torpaq oyandıqdan sonra, arat olunmuş torpaq sahəsini əvvəl  

kultivator (qazayağı),  sonra mala, dırmıq və ya simli dırmıq ilə 10-15 santimetr dərinlikdə 

işləyərək torpaq səpin üçün hazır vəziyyətə gətirilməlidir (Şəkil 2 və 3). Yazda torpaqda 

rütubətiin və məhsuldarlığın azalmasına yol verilməməsi üçün kotan ilə şumlamadan 

qaçılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

Şəkil 2. Torpağın malalanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Şəkil 3. Torpağın kultivasiyası 
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3. Səpin vaxtı 

Cücərmənin  yaxşı getməsi üçün səpin vaxtı  torpağın istiliyi ən azı 8-100C olmalıdır. 

Bundan daha yüksək istilikdə toxumların cücərməsi və çıxışı daha sürətli olur. 

Rayonlarımızın iqlim vəziyyəti nəzərə alınaraq günəbaxanın səpin vaxtı Şəmkir, Samux, 

Goranboy, Yevlax, Tərtər və başqa aran rayonları üçün mart ayının axırı, aprelin 

əvvəlləridir. Qeyd edək ki, bu rayonlarda əkilən günəbaxan hökmən suvarılmalıdır. 

 

4. Toxumluq 

 Günəbaxan əkinçiliyində toxumluğun əhəmiyyəti böyükdür. Yaxşı sulanmış və 

becərmədə aqrotexniki qaydalara düzgün əməl olunmuş sahələrdən gələcək əkin üçün 

toxumluq tumlar əldə etmək mümkündür. Bunun üçün günəbaxanın tumları emal 

müəssəsində “VİM” aparatından keçmiş məhsulun iri çeşidləri ayrıca yığılır və səpin üçün 

tədarük edilir. 

a) Hər il günəbaxan istehsalçıları, mütləq sertifikatlı yeni toxumluq əkməlidirlər. 

b) Əkiləcək toxumların təmiz, cücərmə dərəcəsi və çıxış gücü yüksək olmalıdır. 

c) Orabanş (vərəm otu) görülən tarlalarda məhsuldarlığın azalmasına səbəb olmamaq 

üçün, bu parazit dayanıqlı günəbaxan toxumlarına üstünlük verilməlidir və ya İMİ 

qrupu günəbaxan əkməklə  kimyəvi mübarizə aparılmalıdır. 

d) Əkiləcək növ əgər milidiyum xəstəliyinə qarşı həssas və dərmansızdırsa  mütləq bu 

xəstəliyə qarşı əkilmədən əvvəl toxumun dərmanlanması işi aparılmalıdır.  

 

5. Səpin forması  

 Günəbaxanın səpilməsi  pnevmatik toxumsəpən aqreqatlardan istifadə etməklə səpin 

işi aparılır. Bu tip pnevmatik toxumsəpən  aqreqatlardan istifadə edildiyində sıra arası, sıra 

üzəri və əkinin dərinliyi asanlıqla nizamlana bilir və sıra üzərindəki bitkiləri seyrəltmə  

(malalama) əməliyyatı aparmadan ortadan qaldırmaqla, bir hektara istifadə olunan toxumun 

miqdarında da əhəmiyyətli dərəcədə qənaət təmin edilərək (300-350 qr / da) normal bir 

çıxış əldə etmək olar. (Şəkil 4). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4. Pnevmatik toxumsəpən ilə toxumun səpilməsi 
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Günəbaxan əkilməsində cərgəarası məsafə 70 sm və cərgə üzərindəki bitkilər arasındakı 

məsafə isə torpaq məhsuldarlığı və yağış vəziyyətinə bağlı olaraq 25-35 sm arasında ola 

bilər. Qısaboylu növlərdə sıra üzrə bitkilər arasındakı məsafə təxminən 25 sm, 

ortaboylularda 30 sm, uzunboylularda 35 sm olmalıdır. Quraq və az məhsuldar torpaq 

şəraitində sıra üzəri məsafə 35-40 sm, suvarılan, yağışlı və məhsuldar torpaq şəraitində 25 

sm ola bilər. Növ və torpaq şərtlərinə görə yüksək səmərə ala bilmək üçün bir hektar sahədə 

istənilən bitki sayı təxminən 4000-5500 arasında ola bilər. 

Əkilmənin dərinliyi torpaq nəmi ilə əlaqədardır. Əkilmə  dərinliyi, yaxşı hazırlanmış  

toxum yatağında və erkən əkilmə 5-6 sm ola bilər. Buna qarşı torpaq qatı qeyri-kafi olduğu 

və xüsusilə gec əkilən toxumun nəmli torpaq təbəqəsinə düşə bilməsi üçün əkilmənin 

dərinliyinin 6-7,5 sm arasında olması uyğundur.  

5.1 Klassik toxumsəpən ilə toxumun səpilməsi. 

 Klassik toxumsəpən ilə Bizim ölkəmizdə günəbaxan toxumunu torpağın 10-13 sm 

dərinliyinə əkilir. Toxum arat olunmuş sahəyə əkilir. Burada da cərgələrarası məsafə 70sm-

di. Köklərin ara məsafəsi çox sıx olur. Buna görə bitkinin arası 8-10 sm olanda seyrəltmə 

işi aparılır və bu məsafə 20-25sm saxlanılır (Şəkil 4a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4a. Klassik toxumsəpən ilə toxumun səpilməsi. 
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6. Qulluq 

6.1. Seyrəltmə 

 Seyrəltmə,  əgər səpində  klassik səpin maşınından  istifadə edilsə, bitki boyu 8 -10 

sm olduqda əvvəlcə zəif, xəstə və zərər görmüş bitkilər təmizlənir. Bundan başqa gələcəkdə 

yaxşı məhsul götürmək üçün seyrəltmə zamanı bitkilərarası məsafə 20-25 sm qalır.  

 

6.2. Kultivasiya  

Bitkilərin boyu 30-50 sm. arasında olan zaman sıra araları kultivator ilə işlənməlidir. Bu 

əməliyyat, torpağı qabardaraq torpaqdan buxarlanma ilə su itkisinin azalmasını və alaq 

otların mexaniki olaraq yox edilməsini təmin edir (Şəkil 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. Günəbaxanın kultivasiyası 
 

7. Günəbaxanın sulanması 

7.1 Günabaxanın suvarma vaxtı. 

 Günəbaxan əkilmə dövründə torpaq kifayət qədər rütubət olmadığı halda çıxış suyu 

verilməlidir. Əgər çıxışdan sonrakı erkən inkişaf dövründə tarla torpağında faydalı su 

azalarsa, quraqlıq hiss olunarsa, bitkilərdə solğunlaşma əlamətləri görünərsə, təxminən 15-

20 gün arasında 1-ci və 2-ci  suvarılma aparılmalıdır. Əgər torpağın rütubətliliyi 50%-dən 

aşağı düşərsə bu öz əksini bitkinin suya təlabatında göstərdiyi halda mütləq sahə 

suvarılmalıdır. Günəbaxan üçün ən əhəmiyyətli suvarma zamanları aşağıdakılardı: 

 

7.1.1 Suvarma suyu kifayət qədər olduqda 

 a) Səbət tacının yaranması: Əkindən 50-55  gün sonra səbət formalaşmağa başlayır. 

Bitki səbətinin tacı yaranması üçün son yarpaq xəttindən bir az yüksələrək genişlənməyə 

başlayır, 5 sm diametrində bir səbət formalaşmağa başlayır. Bu dövrdə günəbaxanın suya 

çox ehtiyacı olduğundan suvarılması vacibdir. 

 

 b) Çiçəklənmə başlanğıcı: Səbətdə iki sıradan  ibarət yalançı çiçəklər əmələ 

gəldikdən sonra, sıra əsl çiçəklərin yetişməsinə gəlib çatır . Bu çiçəklənmə dövrü adlanır. 

Səbət tacının əmələ gəlməsindən təxminən 15 gün sonraya təsadüf edən bu zaman ərzində 

də günəbaxanın suya olan təlabatı çoxalır. 
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 c) Günəbaxanın tumlarında süd yığımı: Səbət tacının üzərindəki tumlar iki barmaq 

arasında sıxılanda ağ rəngli süd görünürsə, günəbaxanı sulamaq vacibdi. Buda təqribən 

çiçəklənmənin başlamasından 15 gün sonraya təsadüf edir.  

7.1.2 Suvarma suyu kifayət qədər olmadıqda 

 Zəruri hallarda suvarma suyunda məhdudiyyət olarsa, bu zaman çiçəklənmənin ilkin 

mərhələsində olduğu kimi bir dəfə, səbət tacı formalaşanda və süd dövründə az miqdarda 

zəif də olsa suvarılma edilə bilər. Xüsusi ilə çiçəklənmə dövründə suvarma imkanı olan 

yerlərdə kifayət qədər suvarılması hektarda istənilən məhsul artımını təmin etməsi 

baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır. 

 

7.2 Günəbaxan sahələrinin suvarma növləri. 

 Günəbaxan sahələri yağış və qar sularından faydalanaraq suvarıla bilər. Çıxış üçün və 

erkən inkişaf dövründə bitkilər 40-50 sm olana qədər çiləyici üsulu ilə, çiçəklənmədən 

əvvəl və sonrakı dövrlərdə bitkilərin boy atma dövründə suvarmada isə arx üsulundan 

istifadə etmək tövsiyyə edilir. Arx üsulu ilə suvarma aparılan tarlalarda günəbaxan bitkiləri 

daha 25-30 sm olarkən cərgə arasından şırımaçan aqreqatdan istifadə edilərək şırımlar 

açılmalıdır (şəkil 6). Hal-hazırda ölkədə əkilən günəbaxanın suvarılması arx üsulu vasitəsilə 

aparılır. Yığılanadək 3-4-dəfə suvarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 6. Arx ilə suvarma üçün cərgələrarası şırım açılması və eyni zamanda gübrənin 

verilməsi  

 

7.3 Günəbaxan sahələrində düzgün suvarılma aparılmasında diqqət ediləcək 

qaydalar. 

- Əkin üçün nəzərdə tutulan torpaq sahəsi kotanla və s. alətlərlə payız mövsümünə 

hazırlanmalıdır. 

- Yetişdiriləcək günəbaxan bitkisi müvafiq zamanlarda kifayət qədər sulanmalıdır. 

Suvarma zamanları elə hesablanmalıdır ki, heç vaxt torpağın nəmlilik dərəcəsi aşağı 

düşməsin. Ümumiyyətlə torpaqda faydalı su əmsalı 50% -ə düşərsə sahədə suvarılma 

aparılmalıdır. 

- Maili torpaq sahələrində mailliliyə əks istiqamətdə əkin aparılmalıdır. Beləcə əkin 

cərgələri maili yox düz olacaq. 
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- Sulamadan əvvəl günəbaxan sıraları, bitkilər 25-30 sm boyunda ikən qazayağı ilə 

şırımlar (arxlar) açılmalıdır. 

- Günəbaxan tarlasının sulanması zamanı suyun torpaqda kök dərinliyinə qədər çatıb- 

çatmadığı bir dəmir çubuq ilə yoxlanılmalıdır. 

- Suvarma suyunun tarlanın hər tərəfində bərabər olaraq günəbaxan bitkilərinin 

köklərinə qədər çatması təmin edilməlidir. 

- Tarlanın torpaq quruluşu və uzunluğu nəzərə alınaraq suvarma müddəti yaxşı 

nizamlanmalıdır. 

- Əkin işi aparılan torpaqlarda üzvi maddə tez tükənir, torpağın fiziki quruluşu da 

pozulur. Bu səbəbdən əkilən torpaq sahələrinin torpaq quruluşunu orqanik maddə 

cəhətdən qorumaq üçün peyin və yaşıl gübrələrdən istifadə edilməsi çox faydalı olur. 

- Suvarılan sahələrdə hazırlıq əsasında torpağın çox yaxşı hamar edilməsi tövsiyə 

edilir, suvarma suyunun tarlada göllənməsinə imkan verilməməlidir. Göllənmə 

vəziyyətində  ən qısa zamanda suyun çox hissəsi drenaj olunmalıdır. Əks təqdirdə 

göllənən su, bitki köklərinin kifayət qədər hava ala bilməməsi nəticəsində məhv 

olmasına və ya inkişafının geriləyərək bitkilərin saralıb solmasına səbəb olur. 

- Suvarma suyunun keyfiyyətinin yaxşı olmasına diqqət edilməlidir. Çox duzlu , 

sənaye tullantıları ilə çirklənmiş sular suvarma üçün uyğun deyil. Əlverişli olmayan 

bu sularla suvarma edilərsə tarlaların şoranlaşmasına səbəb ola bilər. 

- Uzun müddət gölləndirilərək sulamalarda, xüsusi ilə drenajsız əkin ərazilərində 

duzlaşma tez əmələ gəlir. Bu səbəbdən gölləndirilərək edilən sulamalara yol 

verilməməlidir. 

 

8. Gübrələmə. 

8.1. Günəbaxan əkinində verilən gübrə dozaları. 

 Əvvəlcə düzgün gübrələnmə aparmaq üçün torpağın  analiz edilməsi şərtdir. Azotlu, 

fosforlu və s. gübrələrin hamısı yazda ilk torpaq əkinindən əvvəl sahəyə gübrəsəpən 

maşınla verilir, arxasına qazayağı qoşularaq sahəyə səpin əkin aləti ilə kombinə edilərək 

birlikdə toxumun 5 sm sağına, soluna və ya  altına düşə biləcək şəkildə verilə bilər. 

 Azotlu gübrələrin hamısı səpinlə birlikdə verilə bilər və yaxud da, yarısı səpinlə, 

digər yarısı seyrəltmədən əvvəl cərgə aralarına bitkilərin yarpaq və gövdələrində qalmamaq 

şərti ilə verilə bilər.  

Ayrıca gübrə  bitkinin yarpaqlarına ziyan verməməsi üçün suvarma və yağış səbəbi ilə 

yarpaqların yaş olduğunu nəzərə alıb, bu zaman qətiyyən azotlu gübrə verilməməlidir.  

 

8.2 Azotlu gübrələr 

 Fermerlərin istifadə etdiyi azotlu gübrələr ammonium-sulfat 21% N, ammonium-

nitrat 26% N, ammonium-karbonat 46 % N -dir. Bu gübrələrin hamısı bitkinin ehtiyacı olan 

azotu əldə etməsi üçündür, duzlu və qələvi torpaqlarda ammonium-sulfat  səpindən əvvəl 

və səpin zamanı, digər neytral və turşu xarakterli torpaqlarda isə ammonium-nitrat istifadə 

edilməlidir. 

 Torpaqda müxtəlif səbəblərdə azot çatışmazlığı əmələ gəldiyindən torpağa azotlu 

gübrələrin verilməsi lazımdır. 
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 Günəbaxan bitkisindən hektardan ən yüksək səmərə almaq üçün, aparılan gübrə 

sınaqlarına əsaslanaraq quru şəraitdə 8 kq, sulu şəraitdə isə 10 kq azotun verilməsi 

kifayətdir. Burada əsas məsələ azot gübrəsinin dozası, gübrələrin verilməsinə çəkilən xərc 

və sahədən alınan məhsulun gəliri nəzərə alınaraq, iqtisadi baxımdan qiymətləndirilərək 

iqtisadi cəhətdən ən əlverişli gübrə və dozaları seçilməkdədir.  

Günəbaxan istehsalında quru və sulu şərtlərdə torpağa tətbiq olunan gübrə  

dozalarınn növləri. 

 

8.3 Fosforlu gübrələr. 

Günəbaxan yetişdirilməsində ən çox istifadə edilən fosfor gübrəsi superfosfat 43-

46% -dır. Torpaq analizi nəticəsində bu gübrəyə ehtiyac olarsa səpinqabağı torpağa 

verilməlidir. Aparılan təcrübələrə görə torpağa 7-8 kq fosfor, yəni 15-18 kq trit fosfatın 

verilməsi hektardan yüksək məhsul almaq üçün kifayətdir. 

 Torpağa verilən fosforun bitkilər tərəfindən mənimsənilməyən qismi torpaqda qalır. 

Yağış sularının fosforu torpaqdan yuyub aparma ehtimalı çox azdır. Bu səbəbdən də torpağı 

analiz etdirmədən hər il lazımsız fosfor gübrələri verilməməlidir ki, bu da əlavə xərcdir. 

 

8.4 Kaliumlu gübrələr. 

 Elə torpaqlar var ki, onlar kalium maddəsi ilə zəngindir. Belə olan halda torpaqlara 

bu gübrələrin verilməsinə ehtiyac yoxdur. Əgər ehtiyac duyularsa kalium sulfat (50% K2O) 

gübrəsindən torpaq analizinin nəticəsinə əsaslanaraq səpinlə birlikdə verilə bilər.  

 

8.5 Kompleks gübrələr. 

 Kompleks gübrələr azot, fosfor və kalium müəyyən nisbətdə qarışdırılmasından 

alınan gübrə qarışığıdır. Ən çox istifadə olunan gübrə qarışığı bunlardır:  20-20-0, 18-46-0,  

26-13-0 və 15-15-15. Burda birinci rəqəm azot, ikinci rəqəm fosfor və üçüncü rəqəm 

kalium faizlə ifadə edir. Günəbaxanın becərilməsində torpağın fosfora ehtiyacı varsa 20-20-

0 gübrəsi səpindən  əvvəl və ya səpinlə birlikdə hektara 30-35 kq olmaqla verilə bilər. 

Yalnız bu gübrə qarışımının hər il verilməsi səbəbindən bəzi sahələrdə fosfor ehtiyatı çox 

olur. Bu səbəbdən torpaq analizinin nəticələrinə əsaslanaraq gübrələr seçilməli və müəyyən 

dozada verilməlidir. Bu da iqtisadi cəhətdən də məqsədəuyğun hesab edilir. 

 

8.6. Yarpaqların inkişafı üçün verilən gübrələr. 

Son illərdə ölkəmizdə yarpaq gübrələrinin istifadəsinə başlanmışdır. Əksəriyyəti 

maye olan, bazara çıxarılan yarpaq gübrələrinin tərkibində bir və ya bir çox qida maddələri 

vardır. Bitkinin yetişmə dövründə əkin torpaqlarında molibden, sink və bəzi mikro 

elementlərin çatışmazlığı olur. Bu da öz növbəsində təsirini göstərir, belə ki , günəbaxan 

kökləri ilə torpaqdan bu maddələri ala bilmədiyində bitkilərdə inkişaf geriliyi, yarpağın 

rəngində saralma və göyərmələr görünür. Bu maddələrin çatışmazlığı nəzərə alınaraq 

fermerlər  bu gübrələrlə təmin edilir. Təlimata əsasən su ilə isladılaraq uyğun dərman 

çiləyicilərlə sahəyə verilir. Tövsiyə edilən yarpaq gübrəsi uyğun dozada olmaqla axşam 

saatlarında günəşin yandırıcı olmadığı vaxtlarda tətbiq olunur ki, bu da bitkilərin 

yanmasının qarşısını alır. 
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 Yarpaq gübrələrini günəbaxan sahələrinə səpindən əvvəl cərgəarası becərmədə 

verilən mineral gübrələrlə alternativ istifadəsi məqsədəuyğundur. Unudulmamalıdır ki, 

bitkinin əsas qida maddəsi, torpaqdan su almasının və inkişafının səbəbi onun kökləridir. 

Bu səbəbdən normal şərtlər altında bitki təbii olaraq torpaqdan qida maddələri əldə 

etməkdədir. Ancaq torpaqda yetişmə dövründə bəzi bitkilər qida maddələrinin çatışmazlığı 

səbəbindən təsirə məruz qalarsa fotosintez orqanı olan yarpaqlardan bitkiyə məcbur olaraq 

yarpaq gübrəsi vasitəsi ilə bitkiyə çatışmayan qida maddələri ötürülə bilər. 

 

9.  Növbəli əkin 

Əkin edilən sahələrdə bir bitkinin eyni torpaq sahəsinə üst-üstə əkilməsi torpağın 

məhsuldarlığını azaldır və o torpaqda  bitkinin xəstəliklərinin artmasına səbəb olur. Bu 

səbəblə günəbaxandan yüksək səmərə ala bilmək üçün mütləq növbəli əkin edilməlidir. 

Günəbaxanın ediləcəyi bəzi növbələşmə modelləri bu şəkildə aparılmalıdır. 

 

1. Model: Buğda +Günəbaxan + Qarğıdalı  
2. Model: Şəkər çuğunduru + Günəbaxan+ Buğda   
3. Model: Çəltik + Günəbaxan + Qarpız + Pambıq  
4. Model: Pambıq + Buğda + Günəbaxan 

 

10. Günəbaxan əkinçiliyində alaq otları ilə mübarizə 

 Alaq otları ilə mübarizə günəbaxanın yetişmə  dövrünün ilk ayında çox əhəmiyyət 

daşıyır və bu alaq otlarına qarşı mübarizənin  nəticəsində  20-30% nisbətində daha çox 

səmərə alınmasını təmin edə bilər. Sürətli inkişaf qabiliyyətinə sahib alaq otlar xüsusilə ilk 

yetişmə dövründə faydalı tarla sahəsini örtərək günəbaxan bitkisinin inkişafına maneə 

törədər və bitkinin qida maddələrinə ortaq olaraq əhəmiyyətli nisbətdə zərər verirlər. 

Günəbaxan bitkisi 30-40 sm boyunda olduğu zaman ətraflarına günəş şüalarının düşməsinin 

qarşısını alaraq (kölgəlik yaratdıqları üçün) digər alaq otlarının  inkişafına böyük ölçüdə 

maneə törətməkdədirlər. 

Alaq  otları ilə mübarizə aqrotexniki tədbirlərlə, mexaniki yollarla və kimyəvi üsullarla 

aparılır 

 

10.1 Aqrotexniki tədbirlərlə alaq otlarına qarşı mübarizə 

- Səpin zamanı tərkibində alaq toxumu saxlamayan təmiz toxumlardan istifadə edilməlidir. 

- Mümkün qədər növbəli əkin  aparılmalıdır. 

- Rizomlarla Vegetatif olaraq böyüyüb inkişaf edən diskret kimi otların torpaq becərilməsi     

zamanı istifadə edilən alətlərlə bir tarladan başqa bir tarlaya daşınmasının qarşısı 

alınmalıdır. 

- Əkin sahəsinin sərhədlərində ki,  alaq otlar ilə də mübarizə aparılmalıdır. 
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10.2. Mexaniki yolla alaq otları ilə mübarizə 

- Günəbaxan bitkiləri 25-30 sm olduğunda, kultivasiya işlərinin aparılması həm alaq otları 

ilə  mübarizə  edilməsi baxımından, həm də torpaqda olan kapilerite deyilən buxarlanma 

borucuqlarının qırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

 

 

10.3. Kimyəvi yolla alaq otları ilə mübarizə 

- Günəbaxan əkinçiliyində alaq otları ilə  mübarizə alaq dərmanları ilə edilə bilər. Kimyəvi 

mübarizə zamanı  tarlada görünən alaq otlarının növlərinə görə dərmanlama aparılmalıdır. 

- Günəbaxan əkinçiliyində səpinin əvvəlində istifadə edilən dərmanlar torpağa mala və ya 

kultivator  ilə 10-12 sm dərinliyində olmaqla yaxşıca qarışdırılmalıdır. 

- Səpin sonrası çıxışın əvvəlində  istifadə edilən alaq otlarına qarşı dərmanlar torpaq səthinə 

atılır və torpağa qarışdırılır.  

- Çıxış sonrası istifadə olunan dərmanların, alaq otlarına,  günəbaxanın  2-4 yarpaq olduğu 

qısa dövrlərdə istifadə edilməsi çox sərfəlidir. 

- Kimyəvi mübarizəyə  gec başlansa, günəbaxan bitkilərinə zərər verə biləcək alaq otları ilə  

mübarizə çətinləşər. 

 

11. Günəbaxanda  TOXUM BAĞLAMA 

 Günəbaxan çiçəklənmə dövründə tozlanmanın (döllənmə) az və ya çox olması ilə 

bağlı olaraq yüksək nisbətdə bal arılarına ehtiyac duyur . Bu səbəblə çiçəklənmə 

dövründəki müddət də, günəbaxan əkilən  tarlaların yaxınlığında arı yeşiyi qoyulması 

günəbaxan səbətinin  tozlanma çatışmazlığından irəli gələn boş dənə nisbətini azaldar. Bal 

arılarının günəbaxanın tozlanmasında  payı 90% in üzərindədir. 

 

12. Günəbaxanın xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə. 

12.1. Günəbaxanda Milidiyum xəstəliyi 

 Günəbaxanın ən mühüm göbələk xəstəliklərindən biridir. (Etmeni Plasmopora 

Novat'tır helianthi). Bu xəstəliyə, erkən dövrdə  tutulan günəbaxan bitkiləri, normal 

yetişməz, qısaboy qalar. Bitkinin yarpaqlarında ətlik alt hissədə saralma baş verir və ağ 

rəngdə toz şəklində sporlar görünür. Günəbaxanın milidiyum xəstəliyi (Şəkil 7 və 8) 
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                              Şəkil 7                                                       Şəkil 8 

 

Günəbaxanın Milidiyum  xəstəliyinə tutulması, ümumiyyətlə toxumdan, torpaqdakı bitki 

artıqlarından olur. Kirli və qrunt suları yüksək olan tarlalarda, xəstəlik yüksək nisbətdə 

görüldüyündə təkrar ikinci dəfə əkilmə  işləri aparılmalıdır. 

 

Mübarizəsi, bu xəstəliyə dayanıqlı sortlar əkilməlidir; həssas çeşidlərdə isə toxumu 

əkmədən əvvəl qətiliklə "metalaxyl" faktor maddəli fungusitlərlə toxumun dərmanlanması 

aparılmalıdır. Aqrotexniki qulluq vasitələri ilə mübarizə isə xəstəlikli bitki artıqlarını 

tarladan uzaqlaşdırmaq və əkin növbələşməsi  metodu ilə mümkündür. 

 

12.2.Solğunluk 

 Bu xəstəliyə yol açan faktorlardan birincisi Sclerotinia sclerotiorum (lib) 'dır. 

Ümumi olaraq kök boğazı çürümüş formada görünür. Xəstəlik, bitki köklərini torpaqda 

kömür sclerotları ilə bitki sap və tablalarını isə torpaq səthində yığılan  askosporları ilə 

yoluxmuş edir. Sclerotinia kök çürüklüyü, solğunluğu (Şəkil 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 9 
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                      Şəkil 9a                                                                 Şəkil 9b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 9c                                                                    Şəkil 9d 

  

 Digər bir solğunluq xəstəliyinə da Verticillium idim Klebah səbəb olur. 

Çiçəklənmə dövründə üst yarpaqlarda birdən solma, saralma və damar içində qara ləkələrin 

görülməsi ilə müəyyənləşdirilir. Verticillum solğunluğu aşağıdakı şəkillərdə göstərilmişdir 

(Şəkil 10, 10a, 10b, 10c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şəkil 10  
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                            Şəkil 10a                                                                  Şəkil 10b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şəkil 10c                                                             Şəkil 10d 
  

Mübarizəsi: Hər iki məqamda səbəb olduğu bu solğunluq xəstəlikləri ilə mübarizədə ilk 

növbədə səpin  zamanı dayanıqlı və ya dözümlü sortların əkilməsi məsləhətdir. Ayrıca 

xəstə  bitkilərin  tarladan kökləri ilə birlikdə kənarlaşdırılması və yandırılması faydalıdır. 

 

12. 3. Günəbaxan Pası 

 Bu xəstəliyin elmi adı, Puccinia helianthi Schw. 'Nidir. Ümumiyyətlə gec səpin  

edilən günəbaxan tarlalarında çiçəklənmə dövründən sonra görülməkdədir. Pas ləkə əvvəl 

yarpağın alt səthini sonra bütün yarpaq səthini örtür. 

 

Mübarizəsi: Pasa qarşı dayanıqlı sortlar əkməkdən başqa növbəli əkin etmək  və erkən 

səpin aparmaq lazımdır (Şəkil 11). 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Şəkil 11. Günəbaxan yarpaq pası 
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12.4.Ayçiçəyi Yarpak Ləkələri 

 Günəbaxanın  bir çox yarpaq ləkəsi xəstəliyi növləri  vardır. Ən məşhur olanları 

Septoria sp. və alternaria sp. 'dir. Septoria daha çox bitkinin erkən dövrələrində görünür, 

alternaria isə inkişaf dövrü vaxtı görünə bilər. 

Mübarizəsi: dayanıqlı sortlarının əkilməsi ilə aparılır. 

 

12.5. Digər Günəbaxan Xəstəlikləri 

 Bu xəstəliklərdən, başda kömür çürümə, Macrophomina Phseoli (Maubl.), Phoma 

oleracea var., Helianhi-tuberosi sacc., Phomopsis sap botrytis və Rhizopus 'dur. Bəzi quraq 

illərdə bitki gövdəsində Macrophomina (köklərində çürümə), rütubət nisbəti yüksək 

yerlərdə də botrytis və Rhizopus səbətdə çürüklər görünə bilər. 

 

Mübarizəsi: xəstəliyə dayanıqlı növ sortlar əkilməlidir, bundan başqa   düzgün seçilmiş və 

xəstəlik ehtimalı az olan toxumların əkilməsi vacibdir. 

 

13. OROBANŞ (Vərəm Otu) 

 Orobanş (Orobance cumana), digər adıyla vərəm otu, ölkəmizdə mövcud olan 

günəbaxan bitkisi üçün zərərli olan kök parazitidir. Bitkinin inkişafı üçün lazımı qida 

maddələrini və suyu tamamilə günəbaxan bitkisinin köklərinə sarılaraq qəbul edər. 

Günəbaxan bitkisində rast gəlinən bu parazitin 5 dən çox növü müəyyən edilmişdir. 

Günəbaxan köklərində orobanş (Vərəm otu) paraziti aşağıdakı şəkillərdə  göstərilmişdir. 

(Şəkil 15, 15a, 15b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Şəkil 15                                     Şəkil 15a                               Şəkil 15b 

 Orobanş bir çox yerlərdə vərəm otu adlandırılır. Vərəm otunun boyu 20- 60sm 

arasında, rəngi əsasən mavi, bənövşəyi və ağ rəngdə olur. Toxumları çox kiçik və qəhvəyi 

rəngdə olmaqla kapsulların içərisində yerləşir. Bir gövdəsində yerləşən kapsullarda 

milyonlarca toxum vardır. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, onların torpaqda 

yaşama müddəti hətta 10- 15 ildir. Vərəm otu yayılmış sahələrdə və bu parazitə həssas 

toxumlar əkilmişdirsə bu günəbaxan bitkisinin köklərində səpindən 4-5 həftə sonra 

görünməyə başlayacaqdır. Bir sözlə bu parazit çiçəklənmə dövründən qabaq çiçək səbətinin 
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əmələ gəldiyi bir vaxtdan etibarən böyüyərək torpaq üstünə çıxır. Çiçəklənmə dövründə bir 

kök üzərində hətta 50 vərəm otu sapı görünə bilər. Köklərində vərəm otu çox olan 

bitkilərdə boy qısa qalır, yarpaqlar və səbətlər çox kiçik olur. Hektardan alınan tumların və 

onlardan alınan yağın məhsuldarlığı aşağı düşür. Vərəm otunun günəbaxan bitkisinə zərəri 

əsasən quraqlıq illərində daha çox öz təsirini göstərir.  

 

Mübarizəsi: Vərəm otu paraziti yayılmış sahələrdə günəbaxan bitkisi əkilərsə, bu zaman 

parazitə qarşı davamlı toxumların əkilməsi mütləqdir. Toxumçuluq təsərrüfatlarında bu 

parazitə qarşı davamlı hibrid günəbaxan növləri yetişdirilir. Bu parazitə qarşı kimyəvi 

mübarizə tədbirləri aparmaq mümkündür. İMİ qrupu olan günəbaxan toxumlarını alaq 

otlara qarşı dərmanlarla birgə verilməsi və tövsiyə edilən dozada və zamanında istifadə 

edilməsi daha da məqsədəuyğundur.  

 Zərərvericilərə qarşı mübarizə ilə birgə həmçinin davamlı şəkildə günəbaxan 

bitkisi əkilməsindənsə, buğda, arpa, çəltik, pambıq, bostan bitkiləri və s. ilə növbəli əkin 

etmək lazımdır. 

 

14. Günəbaxanın bitkisinin zərərvericilər ilə mübarizəsi  

14.1.Qayçılı Böcək (Lethrus brachiicollis Fair) 

 Zərərvericilər günəbaxanın bitkisinə daha çox cücərmə dövründə zərər verir. Şitili 

torpaq üstündən yeyərək kəsər (Şəkil 11). 

Mübarizəsi, tarladan alaq otlarını uzaqlaşdırmaq, uyğun İnsektisit ilə toxumların və torpaq 

səthinin dərmanlanması ilə mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil11. Qayçılı Böcək (Lethrus brachiicollis Fair) 
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14.2. Çayır tırtılı (Loxastege sticticalis (L) 

Bitkinin yarpaqları və tumurcuqlarını yeyərək, əhəmiyyətli dərəcədə zərər verir (Şəkil 12). 

 

 

 

 

 

 

 

                                Şəkil 12. Çayır tırtılı (Loxastege sticticalis) 

 

Mübarizəsi: Günəbaxan əkiləcək torpaqların, payızda dərin şumlanması, alaq  otlardan 

təmizlənməsi  və sahənin dərmanlanması lazımdı.  

 

14.3. Bozqurd (Agrotis sp.) 

 Bitkilərin cücərmiş  kiçik şitillərini  torpaq altından yeyib kəsərək əhəmiyyətli 

zərər verə bilirlər (Şəkil 13). 

Mübarizəsi, səpin əvvəli əkiləcək günəbaxan toxumlarını səpindən əvvəl uyğun bir şəkildə  

dərmanlanmalıdır; günəbaxan cücərdikdən sonra bu zərərverici görülərsə yenə üzdən 

dərmanlanma aparılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Şəkil 13. Günəbaxan şitilləri bozqurdu (Agrotis sp) zərəri 

 

14.4. Digər Günəbaxan Zərərvericiləri  

 Günəbaxanın digər  zərərvericiləri xüsusilə gübrəli yerlərdə və çəltik yerlərində 

rast gəlinən danaburnu (Gryllotolpa sp.), yaşıl qurd (Heliothus spp.) və xəttli yarpaq 

qurdlarıdır. (Spodoptera exigus Hlon) 'dur (Şəkil 14). 

 

Mübarizəsi: Sahəyə baxış nəticəsində bunlara rast gəlinərsə, bu zaman dana burnunu 

zəhərli köpük  ilə məhv etmək olar. Ümumiyyətlə digər zərərvericilərlə mübarizədə sahə və 

bitkinin üzərini  dərmanlamaq olar. 
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                                          Şəkil 14. Danadişi (Gryllotolpa sp.) 

 

15 Günəbaxanın kombaynla biçilməsi. 

 Günəbaxanın yığılması mürəkkəb prosesdir. Bütün qaydalara əməl olunarsa, yüksək 

nəticələr əldə etmək olar. Günəbaxan bitkisinin xüsusiyyətləri-məhsulun bərabər 

yetişməməsi: eyni vaxtda sahədə sarı, yaşıl və boz səbətli bitkilər olur. Məhsulun tez 

yığılması yetişməmiş yığılmaya, gec yığılması isə tumların tökülməsinə səbəb olur. 

Günəbaxanın yığılması yetişmədən sonra 5-10 gün müddətində aparılmalıdır. Günəbaxanın 

yığılmasına tumların orta nəmliyi 12-14% olduqda başlamaq olar. Yığım vaxtı günəbaxanın 

səbətlərinin 80-90% -i quru olmalıdır, çiçəkdə olan səbətlərin miqdarı 20%-dən çox 

olmamalıdır. Tumların nəmliyi 9-10% optimal hesab edilir. Günəbaxanın tumlarının  

nəmliyini səbətlərin rənglərinin dəyişməsindən təyin etmək olar.  Tam yetişmiş, biçinə 

hazır olan günəbaxan sahəsində,günəbaxanın səbətlərinin arxa tərəfi ağ-sarı rəngə çalır və 

səbətlər hamısı aşağı torpağa baxan vəziyyətini alır (şəkil 16). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 16. Tam yetişmiş günəbaxan sahəsi 

 

 

 



Günəbaxanın   becərilməsi və yığılması                                                                    AzDMSS                                                                                 

 

   - 20 - 

Günəbaxanın üç yetişmə fazası təyin olunub:  

- 1-ci faza- günəbaxanın yarpaqları və səbətləri limon-sarı rəngdə olur, səbətlərin 

nəmliyi  85-88%, tumların nəmliyi isə 30-40% olur. 

- 2-ci faza səbətlər tünd boz rəngdə olur və onların nəmliyi 40-50%, tumların isə 10-

12% -dir 

- 3-cü faza tam yetişmə vaxtı səbətlərin arxa hissəsi ağarır. Səbətlərin nəmliyi 18-20% 

və tumların nəmliyi 18-20% təşkil edir. 

 Günəbaxan kütləvi çiçək açdıqdan 40-45 gün sonra desikasiya (yığım qabağı 

kimyəvi peraparatlarla qurutma) aparılır. Bu halda günə baxanın gövdələrini yem  kimi 

istifadə etmək olmaz . Desikasiya günəbaxanın kütləsinin tez və bərabər qurudulması və 

kombayınla yığılması üçün aparılır. Desikantlardan reqlon 1 hektara 2-3 litr, qilifoqan 3 

litr, raundal 3 litr, dominator 3 litr, basta 2 litr səpilir.  

  Günəbaxanın yığılması üçün taxılyığan kombaynın xeyderini xüsusi günəbaxan 

yığılması üçün xeyderlə əvəz edirlər (Şəkil 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 17. Günəbaxanın yığılması üçün xeyder 

 

  Bundan başqa günəbaxanın yığılması üçün taxılyığan kombaynın xeyderində 

avadanlıqların dəyişdirilməsi daha sərfəlidir. Günəbaxanın tumları və səbətlərinin yerə 

düşməməsi üçün xeyderin kəsici bıçaqlarının qabağına uzadıcı novdanlar bağlanılır (Şəkil 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 18. Günəbaxanın yığılması novdanlar 
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 Günəbaxanın novdanlara tökülən səbətlərinin 

içəri daxil olması üçün cəhrənin barmaqları 

lövhəciklərlə təchiz olunur. Bitkilərin əyilməsi üçün 

xeyderin qurtaracaqlarına hündür istiqamətləndirici 

lövhələr bağlanılır. Novdanların asan quraşdırılıb 

sökülməsi üçün tez sökülən birləşmələr - novdan 

sıxıcıları quraşdırılır. Novdan sıxıcıları dəlikli 

lövhəciklərdən "A " və qarmaqdan "B" (şəkil 19). 

Novdan sıxıcıları bıçaq sıxıcılarının arasında bağlanır 

(şəkil 19). Dəlikli lövhəcik “A” bıcağın üst hissəsinə 

bağlanır, qarmaq “B” isə alt hissəsinə. Birinci sıxıcı qoşa barmaqların yerinə düşür. 

Bərkidilməsi üçün  M 10x45- ölçülü vintlərdən istifadə olunur.   

 

Yan istiqamətləndiricilərin  quraşdırılması. 

 Yan istiqamətləndiricilər sünbül ayıranların 

bağlanan    kronşteyinlərlə bərkidilir.İstiqamətləndirici 

lövhələr çərcivənin borusuna vint vasitəsiylə bərkidilir 

(Şəkil20). 

 

 

 

 

 

 

Novdanların bərkidilməsi 

  Orta novdanlar hər bir sıxıcının yanında tez sökülən birləşmələrin köməyi ilə 

quraşdırılır. Quraşdırma zamanı qıfılların bərkidilməsini nizamlayın. Kənardakı novdanlar 

yan novdanların sonuna istiqamətverici  “D” vintlərlə bərkidilir  (şəkil 20). Arxa qurtaracaq 

“A” vint vasitəsilə xeyderin kənarına bərkidilir, (şəkil 20). Vintlər üçün xeyderdə dəliklər 

açın. Yan və orta novdanların hündürlükləri eyni olmalıdır.           

 

Cəhrədə lövhəciklərin quraşdırılması: 

 Cəhrənin pərinin barmaqlıqlarının arxasında qoruyucu lövhəciklər quraşdırılsın 

(şəkil21). Lövhəciklər boruya beş vintlə bərkidilir lazım gələrsə lövhəcikləri xomutla 

bərkitmək olar (şəkil 22).  

 

Şəkil 19 

Şək. 20 
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Günəbaxanın tumlarının zədələnməsini azaltmaq üçün döyən barabanın dövrlər sayını 600 

dövr/dəq.- dən 200-300 dövr/dəq.- ə qədər nizamlayırlar. Döyən barabanla dekin arasında 

ara məsafəsi girişdə 40-50 mm, çıxışda isə 25-30 mm nizamlayırlar. Tumların yaxşı təmiz 

alınması üçün kombaynın üst ələyinin ara məsafəsini 12 mm-dən, alt ələyini isə 6mm-dən 

çox olmamaq şərti ilə nizamlayırlar. Üst ələyin davamının ara məsafəsi 14 mm-dən çox 

olmamalıdır. Hava axını orta səviyyədə olmalıdır.  

 Günəbaxanın kombaynla yığılmasının texnoloji prosesi aşağıdakı kimidir: Kombayn 

günəbaxan sahəsində yığıma başladıqda yan istiqamətləndiricilər günəbaxanın gövdələrini 

biçilməyə ayırır. Günəbaxan  gövdələrinin xeyderin novdanlarının arasına keçir və bıçağa 

doğru hərəkət edir (şəkil 23). Bıçaq günəbaxan səbətlərini kəsir. Cəhrə arxa aşağıdakı 

vəziyyətdə olur və səbətləri xeyderin şnekinə istiqamətləndirir. Şnek səbətlərin aparıcı 

transpartyora ötürür. Aparıcı transpartyordan səbətlər döyən barabana daxil olur və 

döyülmüş səbətlər samansilkələyəndən keçərək kombayndan kənarlaşdırılır. Barabanda 

döyülən tumlar dekdən keçərək  üst və alt ələklərdən keçir. Günəbaxan tumları dən 

elevatoru vasitəsi ilə bunkerə doldurulur. Bunkerdən kombaynın boşaldıcı vasitəsi ilə yük 

maşınlarına boşaldılır (şəkil24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Şəkil 23. Günəbaxanın kombaynla biçilməsi 

Şək.21 Şək. 22 
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Şəkil 24. Günəbaxanın lopetə boşaldılması 

 

 

15.1 Günəbaxanın əl ilə biçilməsi. 

Hal-hazırda günəbaxan əsasən Respublikanın qərb rayonlarında – Goranboy, Samux, 

Şəmkir ərazisində becərirlər. Respublikamızda əkin torpaqları xırda payçı torpaqlarından 

(hər təsərüfatda 1-3-5 hektardan ) ibarət olduğu üçün günəbaxan yetişdikdən sonra onun 

biçilməsi əl ilə - yəni fiziki işci qüvvələri vasitəsi ilə, bıçaq, dəhrə, və s. alətləri ilə 

yığilması məqsədə uyğundur. Əl ilə biçin prosesi aşağıdakı kimi aparılır (şəkil 25). 

Şəkil 25. Günəbaxanın əl ilə yığılması 

 

Təyin edilmiş işci qüvvəsi (fəhlələr) əllərində iri qabaritli bıçaqlar günəbaxan 

cərgələri boyu düzülürlər. Hər bir günəbaxan səbətin alt tərəfindən bıçaqla kəsilir, cərgə 

boyu 5-10 metrdən bir topa şəklində yerə qoyulur. Səbətin arxa hissəsi yuxarı qoyulur ki,  

1-2 gün ərzində tum səbətinin arxa tərəfi biraz quruyur eyni vaxta günəbaxan şaxı 

torpaqdan 20-25 sm yuxarıdan da bıçaqla kəsilir və işçinin irəli hərəkət edə bilməsi üçün 

kənara atılır. Biçilmiş səbətlər 1-2 gün sahədə qaldıqdan sonra tumların dibi boşalır və 

kombayınla döyülməsi əlverişli olur. Kombayn sahəyə daxil olur və topa yığılmış 

günəbaxan cərgələrinin arası ilə yavaş hərəkətə başlayır . 5-6 işci tərəfindən günəbaxan 
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səbətləri kombaynın xeyderinə atılır və kombaynın döymə qurğusu işə salınır. Bu zaman 

kombaynın biçən aparatının işləməsinə və cəhrənin fırlanmasına ehtiyac olmur. İşcilər 

tərəfindən kombaynın xeyderinə atılan günəbaxan səbətlərinin şinekin hərəkəti zamanı yerə 

düşməməsi üçün xeyderin qabaq hissəsinə onun uzunu boyu 50-60sm  hündürlüyündə taxta 

bərkitmək lazımdır (şəkil 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 26. Kombaynın xeyderinə günəbaxan səbətlərinin atılması 

 

Adi qaydada döyülən günəbaxanın tumları kombaynın bunkerinə doldurulur və bunker 

dolduqdan sonra buğda kimi yük maşınına (lopetə) boşaldılır (şəkil 24). Döyülmüş tumlar 

lopetlə sahədən çıxarıldıqdan sonra təyin olunmuş yerdə açılmış çadırlara tökülərək sərilir. 

Sərilmə zamanı tum təbəqəsinin qalınlığı 5-7 sm olmalıdır ki, 1-2 gün ərzində tumlar 

qurusun. Bunun üçün sərgidə olan tumlar gün ərzində 5-6 dəfə qarışdırılır. Qarışdırılarkən 

toz çıxması müşahidə olunan vaxtı tumlar qurumuş hesab edilir və kisələrə doldurulur. 

Məhsul bazar üçün hazır olmuş olur. Qurutma zamanı çalışmaq lazımdır ki, sərilmiş 

məhsula yağış dəyməsin, əks halda məhsulun kiflənməsi müşahidə oluna bilər. Emal 

müəssələri tərəfindən alınan məhsul sexlərdə “VİM” aparatından keçirilir və fraksiyalara 

ayrılır. İri tumlar qablaşdırılaraq paketlərdə marketlərdə satılır. Xırda tumlar isə günəbaxan 

yağının istehsalında istifadə olunur. Yağ istehsalı zamanı sıxılmış tumların kütləsindən yem 

istehsalında geniş istifadə olunur. 
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17. NƏTİCƏ 

 Günəbaxan hər nə qədər quraqlığa  dözümlü bir bitki olsa da, şiddətli quraqlıq  

əhəmiyyətli məhsul itkilərinə səbəb olur. Günəbaxan becərən fermerlər, yaxşı suvarma 

imkanına sahib olsalar, günəbaxan əkilən tarlalarını, xüsusilə quraq keçən bölgələrdə  

suvardıqları təqdirdə hekdardan aldıqları məhsul 100% artım ilə nəticələnə bilər. Nəticə 

olaraq, günəbaxan əkinçiliyində fermerlər vahid sahədən daha yüksək səmərə əldə etmələri 

və qazanclarını artırmaq üçün göstərilən yetişdirmə texnikası əsaslarını tam olaraq tətbiq 

etmələrinə bağlıdır. Çiçəkləmə dövründən sonra su imkanı yaxşı olarsa, tez-tez suvarılma 

günəbaxanın  məhsuldarlığına çox yaxşı təsir göstərir. Bizim ölkəmizdə günəbaxanın 

yığılması avqust ayının birinci yarısında başlanır. 

 Günəbaxan yığılıb qurudulduqdan sonra emal müəssisəsində aparatdan keçirilərək  

zibildən təmizlənir, iri və xırda fraksiyalara ayrılır. İri tumlar paketdə qablaşdırılaraq 

marketlərdə satılır. Xırda tumlar yağ istehsalına verilir. Yağı sıxdıqdan sonra onun 

tulantılarından  quşçuluq üçün cımıx kütlələri hazırlanır. Quşçuluğun yem bazasının 

təxminən 50%-ni günəbaxan yemi təşkil edir.   


