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Faydalı məsləhətlər

Quru otun £ÍÍȱ
û³ûȱ¢Íȱ
mˬslˬhˬtlˬr
Tsrrüfat ŝƔůrind çtinliklr hŵŝƔ ŚĂǌŦƌ ŽůŵĂƋ ĕŽǆ
vacibdir. <ŝĕŝŬŚĞǇǀĂŶĚĂƌůŦƋĨĞƌŵĞƌŝŶŝŶĞĚ bilcǇŝŝƔůrdn
biri quru v ya soyuq mövsüm üçün kifayt qdr yem
ĞŚƚŝǇĂƚŦŶŦŶ tdarük edilmsidir. Bütün il boyu yüksk
keyfiyytli yem malik olmaq üçün quru Žƚ ĞŚƚŝǇĂƚŦŶŦŶ
ǇĂƌĂĚŦůŵĂƐŦ ĕŽǆ hmiyytlidir͘ Ƶ ďƌŽƔür ĚĂǆŝů ĞĚŝůŵŝƔ
ĨĂǇĚĂůŦ ŵslhtlr kiçikhcmli tsrrüfatlarda quru otun
ŚĂǌŦƌůĂŶŵĂƐŦŶĚĂ siz ǇĂƌĚŦŵĕŦ ŽůĂĐĂƋĚŦƌ͘ TsƌƌƺĨĂƚŦŶ
anbarŦŶda kifayt qdƌ ƋƵƌƵ ŽƚƵŶ ŽůŵĂƐŦ ďankda pul
ŚĞƐĂďŦŶĂƐĂŚŝďŽůŵĂŒa brabrdir.


Faydalı
)D\GDOÕPԥVOԥKԥW
məsləhət
)D\GDOÇPԥVOԥKԥW

<D[úÕKD]ÕUODQPÕúTXUXRW\NVԥNNH\IL\\WOL
KH\YDQ\HPLROPDTODPԥKVXOXQDUWÕUÕOPDVÕYԥ 
KH\YDQODUÕQVD÷ODPOÕ÷ÕQÕQ\D[úÕODúGÕUÕOPDVÕQD
N|Pԥk edԥcԥkdir



Quru otun £ÍÍȱˬrhˬlˬlˬri:

1. Biç
1. Biç
%Lo
4XUXW
2.
Qurut
2. Qurut
dHYLU
3.
Çevir
3. Çevir
7RSOD
4.
Topla
4. Topla
.LSED÷OD
5.
Kip bağla
5. vur
<ŝƉďĂŒůĂ
7D\DYXU
6.
Taya




7ԥ ELLRW
Təbii
7ԥELLRW
ot
ԤNLOPLúRW
Əkilmiş
ot
፳ NLOPLúRW
4DUD\RQFD
Qarayonca
(lütserna)
OWVHUQD
4DUD\RQFD OWVHUQD 
<RQFD
Yonca
<RQFD qarışığı
2WODUÕQTDUÕúÕ÷Õ
Otların

6. Taya vur

)D\GDOÇPԥVOԥKԥW
)D\GDOÕPԥVOԥKԥW
Faydalı
məsləhət
7ԥ ELLRWODTGDQTXUXRW
7ԥELLRWODTGDQTXUXRW
Təbii
otlaqdan quru ot
KD]ÕUOD\DUNԥn ]ԥ Kԥ UOL
KD]ÕUOD\DUNԥQ]ԥKԥUOL
hazırlayarkən
zəhərli
ELWNLOԥ ULQRODELOԥcԥyinԥ
ELWNLOԥULQRODELOԥFԥ\LQԥ
bitkilərin
ola biləcəyinə
GLTTԥ
W\HWLULQ
GLTTԥW\HWLULQ
diqqət
yetirin. 

Quru ot
ot üçün
üçün istifadˬ
Quru
4XUXRWoQLVWLIDGԥHGLOԥ
istifadəedilˬ
edilə
ELOԥFԥNELWNLOԥU
biləcək
bitkilər:
bilˬcˬk bitkilˬr:

2WODUÕQTDUÕúÕ÷Õ





Biçim
<ĞǇĨŝǇǇƚůŝ ƋƵƌƵ ŽƚƵŶ ŚĂǌŦƌůĂŶŵĂƐŦŶĚĂ ǇĞŵ ďŝƚŬŝůƌŝŶŝŶ  ĚƺǌŐƺŶ ďŝĕŝŵ
ĨĂǌĂƐŦŶŦŶƐĞĕŝůŵƐŝǀĂĐŝďĚŝƌ͘DŚƐƵůǇŦŒŦŵŦƺĕƺŶĚƺǌŐƺŶǀĂǆƚŦŶƐĞĕŝůŵƐŝ
ŚŵďŝĕŝŵƺĕƺŶůĂǌŦŵŽůĂŶƋƵƌƵŚĂǀĂƔƌĂŝƚŝŶŝŶŵƺǇǇŶĞĚŝůŵƐŝ͕Śŵ
Ě ŐĞĐŝŬŵǇ ǇŽů ǀĞƌŵĚŶ ŬŝĨĂǇƚ ƋĚƌ ŵŚƐƵůƵŶ ƚŽƉůĂŶŵĂƐŦ ƺĕƺŶ
ǌŵŝŶǇĂƌĂĚŦƌ͘ Yem bitkilrind çiçklm ĨĂǌĂƐŦ 25-50 faiz ĕĂƚĚŦƋĚĂŽƚƵŶ
biçilmsin ďĂƔůĂŵĂƋůĂǌŦŵĚŦƌ͘
ƌŬŶďŝĕŝŵǌĂŵĂŶŦʹot örtüyünün hündürlüyü
kifayt qdƌŽůŵĂĚŦŒŦǀ ot kütlsi yüksk
nmliy ŵĂůŝŬŽůĚƵŒƵ ƺĕƺŶƐŝǌůĂǌŦŵŽůĂŶƋdr
mhsul ld ed bilmycksiniz.

'ĞĐŝŬŵŝƔďŝĕŝŵǌĂŵĂŶŦʹ quru otun keyfiyyti
ĂƔĂŒŦŽůĂĐĂƋ͕ŽƚƵŶĚĂĚŦŝƚck, proteinin miqdaƌŦ
azalacaq v böyük itkiy yol verilckdir.

Otun quruĚƵůŵĂƐŦŶĂďŝƌ-neç gün tlb edildiyi üçün ;ĂƔĂŒŦǇĂďĂǆŦŶͿbiçim üçün münasib hava
Ɣraitinin seçilmsi olduqca vacibdir.

Yem bitkilˬrinin biçimi
Yem bitkilri oyraq, dryaz v ya mexaniki
ĂǀĂĚĂŶůŦƋĚĂŶ ŝƐƚŝĨĂĚ edilmkl biçil
bilr. Biçim üçün otun minimal

)D\GDOÇPԥVOԥKԥW

6L]RWXQKQGUO\QVPGԥNTDOGÕUPDTOD
KDYDD[ÕQÕQÕQRWXQDOWÕQDNHoPԥVLQԥ úԥUDLW
yarada vԥ RQXQWH]TXUXPDVÕQDQDLORODELOԥUVLQL]

hündürlüyü 10 sm-dir.

Otun qurudulmaÍ,
çevrilmˬsi vˬ
toplanmaÍ
Otun ǇĂǆƔŦƋƵƌƵŵĂƐŦƺĕƺŶ
KƚƵŶǇĂǆƔŦƋƵƌƵŵĂƐŦƺĕƺŶŚĂǀĂŶŦŶƚǆŵŝŶŶŝŬŝͲƺĕŐƺŶǇĂǆƔŦŬĞĕŵƐŝ
yaxşı quruması üçünŚĂǀĂŶŦŶtxminn
havanın təxminən
iki-üç gün yaxşı keçməsi
iki-ƺĕŐƺŶǇĂǆƔŦŬĞĕŵsi
ůĂǌŦŵĚŦƌ͘'ƺŶƔŝƔŦŒŦŶŦŶďŽůůƵŒƵ͕ŬƺůŬǀĂƔĂŒŦŶŵůŝŬƋƵƌƵƚŵĂ
lazımdır.
aşağı
nəmlik
qurutma
ůĂǌŦŵĚŦƌ. Günəş
GünƔişığının
ŝƔŦŒŦŶŦŶbolluğu,
ďŽůůƵŒƵ,külək
külkvəv
ĂƔĂŒŦ
Ŷmlik
qurutma
ƉƌŽƐĞƐŝŶŬƂŵŬĞĚŝƌ͘ŝĕĚŝŬĚŶƐŽŶƌĂŽƚƵƚǆŵŝŶŶϮϬͲϯϬƐŵ
prosesinə
kömək
edir.
Biçdikdən
sonra
otu
təxminən
20-30
sm
prosesin kömk edir. Biçdikdn sonra otu txminn 20-30 sm
ŚƺŶĚƺƌůƺŬĚŬŝĕŝŬƚĂǇĂůĂƌĂǀǇĂĐƌŐůƌǇĞƌůƔĚŝƌŝŶǀŽƚŬƺƚůƐŝŶŝ
hündürlükdə
kiçik tayalara və ya cərgələrə yerləşdirin və ot kütləsini
hündürlükd kiçik tayalara v ya crglr yerlƔĚŝƌŝŶǀ ot kütlsini
ǇĂďĂǀǇĂĚŦƌŵĂƋůĂŐƺŶĚďŝƌǀǇĂŝŬŝĚĨĕĞǀŝƌŝŶ͘
yaba
və ya dırmaqla gündə bir və ya iki dəfə çevirin.
yaba v ǇĂĚŦƌŵĂƋůĂ günd bir v ya iki df çevirin.

)D\GDOÕPԥVOԥKԥWOԥU
Faydalı
məsləhətlər
)D\GDOÇPԥVOԥKԥWOԥU

2WVDKԥdԥQ\Õ÷ÕOGÕ÷Õ]DPDQNifayԥWTԥdԥUTXUXROPD]VDRQXDQEDUGDWD\DGD vԥ ya
Ot sahədən yığıldığı zaman kifayət qədər quru olmazsa, onu anbarda, tayada və ya
KƚƐĂŚĚŶǇŦŒŦůĚŦŒŦǌĂŵĂŶŬŝĨĂǇƚƋĚƌƋƵƌƵŽůŵĂǌƐĂ͕ŽŶƵĂŶďĂƌĚĂ͕ƚĂǇĂĚĂǀǇĂ
WRSDúԥklindԥ
ԥlavԥ
RODUDTTXUXGDELOԥUVLQL]
ƚŽƉĂƔŬůŝŶĚůĂǀŽůĂƌĂƋƋƵƌƵĚĂďŝůƌƐŝŶŝǌ͘DƺŵŬƺŶŽůĚƵƋĚĂ͕ƋƵƌƵĚƵůŵƵƔŽƚƵŶǇĂƔŦů
topa
şəklində əlavə
olaraq
quruda bilərsiniz. Mümkün olduqda, qurudulmuş otun yaşıl
0PNQROGXTGDTXUXGXOPXúRWXQ\DúÕOUԥ
QJLQLQVD[ODQPDVÕoQRQXQ
ƌŶŐŝŶŝŶƐĂǆůĂŶŵĂƐŦƺĕƺŶŽŶƵŶŬƂůŐůŝŬǇĞƌĚƋƵƌƵĚƵůŵĂƐŦůĂǌŦŵĚŦƌ͘'ƂǌůŶŝůŵĚŶǇĂŒŦƔ
rənginin
saxlanması üçün onun kölgə lik yerdə qurudulması
lazımdır. Gözlənilmədən yağış
N|OJԥ daha
OLN\HUGԥ
TXUXGXOPDVÕOD]ÕPGÕU
ǇĂŒĚŦƋĚĂ͕ĚĂŚĂĂǌŽƚƵŶŝƐůĂŶŵĂƐŦŶŦŶƋĂƌƔŦƐŦŶŦŶĂůŦŶŵĂƐŦƺĕƺŶŽŶƵŶĚĂŚĂďƂǇƺŬƚĂǇĂ
yağdıqda,
az otun
islanmasının qarşısının alınması üçün onun daha böyük taya
ǀǇĂƚŽƉĂůĂƌĂǇŦŒŦŵĂƐŦŵƐůŚƚŐƂƌƺůƺƌ͘
və
ya topalara
yığımasıGԥməsləhət
görülür.
*|]Oԥ QLOPԥ
Q\D÷Õú\D÷GÕTGDGDKDD]RWXQLVODQPDVÕQÕQTDUúÕVÕQÕQ
DOÕQPDVÕoQRQXQGDKDE|\NWD\DYԥ \DWRSDODUD\Õ÷ÕPDVÕPԥVOԥKԥWJ|UOU

Ot nˬ vaxt kifayˬt qˬdˬr quruyur?
Otun ƂǌǇĂƔŦůƌŶŐŝŶŝƐĂǆůĂŵĂƐŦ ideal hesab edilir. Ot kifayt qdr quruŵĂĚŦƋĚĂ ŽŶƵŶƋŝĚĂůŦůŦƋ
dyƌŝĂƔĂŒŦĚƺƔƺƌ, üstlik bu, ǇĂŶŒŦŶĂƐbb ola bilir.

2WDVDQOÕTOD[ÕúÕOGD\ÕURW
Ot
asanlıqla xışıldayır; ot
2WDVDQOÕTODRYXOXU2W
Ot
asanlıqla ovulur. Ot
Yarpaqlar
<DUSDTODU[ÕúÕOGDPD÷DEDúOD\ÕU
2W[ÕúÕOGD\ÕURWGԥVWLQL
Ot
xışıldayır; ot dəstini
-4 xışıldamağa başlayır
25-30%
20-25%
15-20%
GԥVWLQLEXUXQYԥRDVDQOÕTOD
dəstini
burun və o asanlıqla
GԥVWLQLEXUXQRDVDQOÕTOD
dəstini
burun, o asanlıqla
(yumşaq
\XPúDToDUWÕOWÕVԥVL
çartıltı səsi),ODNLQP|KNԥP
lakin möhkəm
EXUGXTGDRoԥWLQOLNOԥ[ÕúÕOGD\DFDT
burduqdao
çətinliklə xışıldayacaq,
RYXODFDT\DUSDTODU
ovulacaq,
yarpaqlar
RYXODFDT'HPԥNRODUNL
ovulacaq.
Demək olar ki,
VUWPԥ\ԥQԥTԥGԥUQԥPOLNKLVVROXQPXU
sürtməyənə
qədərǆŦƔŦůĚĂŵĂŒĂ
nəmlik hiss olunmur.
ODNLQDUWÕTQԥPOLNJ|UVԥQPԥ\ԥFԥN
artıq nəmlik görsənməyəcək.
zĂƌƉĂƋůĂƌ
ďĂƔůĂǇŦƌ Ot lakin
ǆŦƔŦůĚĂǇŦƌ͖
ot Ot ĂƐĂŶůŦƋůĂ
ǆŦƔŦůĚĂǇŦƌ͖ot dstini burduqda Ot ĂƐĂŶůŦƋůĂ
ŽǀƵůƵƌ͘
Ot
[ÕUGDODQDFDTYԥELUQHoԥ
xırdalanacaq
və bir neçə
KHoELU\HUGԥQԥPOLN
heç
bir yerdə
nəmlik
2WXGÕUQDTODԥ]GLNGԥQԥPOLNDVDQOÕTOD
Otu
dırnaqla əzdikdə nəmlik asanlıqla
4DOÕQ]R÷ODUGÕUQDTODԥ]LOGLNGԥ
Qalın
zoğlar
dırnaqla
əzildikdə
;ǇƵŵƔĂƋ ĕĂƌƚŦůƚŦ Ɛsi), lakin o çtinlikl ǆŦƔŦůĚĂǇacaq, lakin dstini
burun
ŽĂƐĂŶůŦƋůĂ
dƐƚŝŶŝyoxdur
ďƵƌƵŶ͕və
Ž ĂƐĂŶůŦƋůĂ
QԥPOL]R÷RODFDT6DSODUGDNÕ
nəmli
zoğvolacaq.
Saplardakı
\R[GXUYԥ\DUSDTODU
yarpaqlar
J|UQU<DUSDTODUÕԥ]LQYԥEX]DPDQ
görünür.Yarpaqları
əzin və bu zaman
ELUD]QԥPRODELOԥU
bir
az nəm ola bilər.
möhkm
sürtmyn
qdr
yarpaqlar
Demk
olar ki,
TDEÕ÷ÕGÕUQDTODD\ÕUPDT
qabığı
dırnaqla
ayırmaq ovulacaq.
DVDQOÕTOD[ÕUGDODQÕU
asanlıqla
xırdalanır.
DVDQOÕTODROPDVDGDQԥPOLNJ|UQԥFԥNGLU
asanlıqla
olmasa da, nəmlik görünəcəkdir. ĂƌƚŦƋ Ŷmlik görsnmyck. ovulacaq,
nmlik hiss olunmur. Otu ĚŦƌŶĂƋůĂ YĂůŦŶ ǌŽŒůĂƌ ĚŦƌŶĂƋůĂ zildikd ǆŦƌĚĂůĂŶĂĐĂƋ
ǀ
bir neç heç bir yerd nmlik
PPNQGH\LO
mümkün
deyil.
dHYLUPԥNoQ
Çevirmək
üçün
dHYLUPԥQL
Çevirməni
zdikd nŵůŝŬ ĂƐĂŶůŦƋůĂ ŐƂƌƺŶƺƌ͘ bir az nm ola bilr.
nmli zoŒ ŽůĂĐĂƋ͘^ĂƉůĂƌĚĂŬŦ yoxdur v
yarpaqlar
ROGXTFDQԥPGLU
olduqca
nəmdir
2OGXTFD
Olduqca
zĂƌƉĂƋůĂƌŦ
zin v bu zaman
ƋĂďŦŒŦ ĚŦƌŶĂƋůĂ ĂǇŦƌmaq ĂƐĂŶůŦƋůĂǆŦƌĚĂůĂŶŦƌ͘
GD\DQGÕUÕQRW
dayandırın,
ot
%LUD]
Bir
az
dHYLUPʊNoQ
ĂƐĂŶůŦƋůĂ
ŽůŵĂƐĂ ĚĂ͕ nmlik
QԥPGLU
nəmdir
mümkün deyil.
WRSODPDToQ
toplamaq
üçün
dHYLUPʊQL
ROGXTFDQʊPGLU
görünckdir.
QԥPGLU
nəmdir

2OGXTFD
QʊPGLU


)D\GDOÕPԥVOԥKԥW
Faydalı
məsləhət

GD\DQGÕUÕQRW
KD]ÕUGÕU
hazırdır
WRSODPDToQ
KD]ÕUGÕU

%LUD]
QʊPGLU



)D\GDOÕPԥVOԥKԥW
Faydalı
məsləhət
)D\GDOÇ

)D\GDOÇ ar�q quru olduğunu
Otun həddindən
KƚƵŶŚĚĚŝŶĚŶĂƌƨƋƋƵƌƵŽůĚƵŒƵŶƵ
KƚŚĚĚŝŶĚŶĂƌƨƋŶŵŽůĚƵƋĚĂ
Ot
həddindən ar�qPԥVOԥKԥW
nəm olduqda
PԥVOԥKԥW
ĚƺƔƺŶƺƌƐƺŶƺǌƐ͕ŽŶƵŶŶŵůŝǇŝŶŝďƌƉĂ
düşünürsünüzsə,
onun nəmliyini bərpa
ŽŶĚĂŶƐŝůŽƐŚĂǌŦƌůĂǇĂďŝůƌƐŝŶŝǌ͘
ondan
silos hazırlaya bilərsiniz.
Ot hˬddindˬȱÍ nˬm olduqda
ĞƚŵŬƺĕƺŶĂǆƔĂŵƐƌŝŶŝŶƋĚƌ
etmək
üçün axşam sərininə qədər
ondan ȱ£Íya bilˬrsiniz.
Otunlazım
hˬddindˬȱÍ
ŐƂǌůŵŬůĂǌŦŵŐůĐŬĚŝƌ͘
gözləmək
gələcəkdir.ȱÂȱûóûûûû£ˬ,
onun nˬmliyini bˬrpa etmˬk üçün ¡ó sˬrininˬ qˬdˬr
gözlˬmˬȱ£Íȱˬlˬcˬkdir.

2WXQVD[ODQPDVÕ
Otun
saxlanması

Ot birbaşa günəş işığının düşməsindən və yağışdan
KƚďŝƌďĂƔĂŐƺŶƔŝƔŦŒŦŶŦŶĚƺƔŵƐŝŶĚŶǀǇĂŒŦƔĚĂŶ
Kip Âǰȱ¢¡ȱÂǵ
ƋŽƌƵŶĂŶƚĂůǀĂƌĚĂƐĂǆůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘EŵŽƚĂƐĂŶůŦƋůĂ
qorunan
talvarda saxlanmalıdır. Nəm ot asanlıqla
ĕƺƌƺǇďŝůĚŝǇŝƺĕƺŶůĂǌŦŵŝŚĂǀĂůĂŶĚŦƌŵĂǀĂĐŝďĚŝƌ͘
çürüyə
bildiyi üçün lazımi havalandırma vacibdir.
YƵƌƵĚƵůŵƵƔ ŽƚƵ ƐŦǆŵĂĚĂŶ ƺƐƚ-üst ƋĂůĂƋůĂŶŵŦƔ Ɣkild v ya ot ƚĂǇĂůĂƌŦŶĚĂ ƐĂxlaya
Keyfiyyətinin
.H\IL\\ԥWLQLQ\R[ODQPDVÕ
yoxlanması
bilrsiniz͘ ^ŦǆŦůŵĂŵŦƔ ot çox yer tutur, tayalar is daha az yer tutur. Quru otu tayaya

Heyvanlarınıza
,ĞǇǀĂŶůĂƌŦŶŦǌĂŽƚǀĞƌŵŵŝƔĚŶǀǀůŽŶƵŶ
otqutuya
verməmişdən
əvvəl
onunkiply v ǇĂŬŝƉŚĂǌŦƌůayan mexaniki
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