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• Beynəlxalq ticarətin intensivləşməsi ilə bitki 
zərərvericilərinin yeni ərazilərə daxil olması
getdikcə daha tez-tez baş verir

• Yeni ərazilərdə bitki zərərvericiləri çox vaxt
böyük iqtisadi, ekoloji və sosial təsirlərə səbəb
olur

1. Kolorado böcəyi
2. Qaraçı güvəsi
3. Kartof fitoftorası (kartofun kifi) - 1845-1850-

ci illərdə İrlandiyada Böyük Kartof Aclığı
4. Zümrüd külü buruqları (böcəyi)

• Hər il yeni bitki zərərvericiləri yeni ərazilərə
daxil olur

Fitosanitar tədbirlər nə üçün
lazımdır?



Yanğın zərərvericiləri



Pomidor virusları



Meyvə milçəkləri



Birbaşa zərərvericilər: bitkiləri istehlak edir və ya onlarda xəstəliklərə
səbəb olur

Kolorado böcəyi Phytophthora ramorum Şam ağacı nematodu

Yeni Zelandiya yastıqurdu
Yapon reynutriyası Cənub pətək böcəyi

Kiçik pətək böcəyi

Dolayı zərərvericilər: bitkilərə dolayı zərər verir, məs. rəqabət
yolu ilə və ya bitkilər üçün torpaq qurdları və ya tozlandırıcılar
kimi faydalı olan növlərə zərər vururlar

Birbaşa və dolayı zərərvericilər



Beynəlxalq Bitki Mühafizəsi
Konvensiyası (BBMK)

• Bitki mühafizəsində
beynəlxalq əməkdaşlıq
haqqında çoxtərəfli
müqavilə (1951)

• Standartları 
müəyyənləşdirən təşkilat

• Baş qərargah Romada 
FAO-nun binasında 
yerləşir
• 2022-ci ildə 180-dən 
çox “qoşulmuş tərəf” 

Müəyyən ərazinin və ya coğrafi sahənin hər hansı təyinatını qeyd etməklə və ya ona istinad etməklə və ya bu sənəddə “ölkə” terminindən
istifadə etməklə AİB hər hansı ərazi və ya sahənin hüquqi və ya digər statusu ilə bağlı hər hansı fikir bildirmək məqsədini güdmür.



BBMK-nin məqsədləri

• Zərərvericilərin
daxil olması və
yayılmasının
qarşısını almaq

• Ədalətli və
təhlükəsiz ticarəti
təşviq etmək

• Bitki həyatını
qorumaq



Regional Bitki Mühafizə 
Təşkilatlıar (RBMT-lər)

Müəyyən ərazinin və ya coğrafi sahənin hər hansı təyinatını qeyd etməklə və
ya ona istinad etməklə və ya bu sənəddə “ölkə” terminindən istifadə etməklə
AİB hər hansı ərazi və ya sahənin hüquqi və ya digər statusu ilə bağlı hər
hansı fikir bildirmək məqsədini güdmür.



Avropa və Aralıq Dənizi Ölkələrində 
Bitki Mühafizə Təşkilatı (ABMT)

• 1951-ci ildə qurulmuşdur
• Baş qərargahı Parisdə yerləşir
• Azərbaycan 2007-ci ildən EPPO-nun üzvüdür

2022-ci ildə 52 
üzv dövlət



BBMK və ABMT Standartları
• Həm BBMK, həm də ABMT Standartlar hazırlayır
• BBMK Standartları “Fitosanitar Tədbirlər üzrə

Beynəlxalq Standartlar” (FTBS-lər) adlanır: 2022-ci 
ilin iyun ayına qədər qəbul edilmiş 47 FTBS, 
məsələn:

- FTBS 2: Zərərvericilərin Risklərinin Təhlili üzrə Çərçivə;
- FTBS 3: Bioloji nəzarət vasitələrinin və digər faydalı orqanizmlərin

ixracı, daşınması, idxalı və buraxılması üçün təlimatlar

• Bitki mühafizəsi (BM, 3 seriya) və fitosanitar
tədbirlər (FT, 10 seriya) üzrə ABMT Standartları, 
məs.

- FT 3: Fitosanitar Prosedurlar (93 Standart);

- FT 5: Zərərvericilərin Risklərinin Təhlili (9 Standart) + CAPRA;

- FT 6: Bioloji nəzarətdən təhlükəsiz istifadə (4 Standart)



Milli Bitki Mühafizəsi
Təşkilatları (MBMT-lər)

MBMT-lər BBMK-də “üzv tərəflərin” 
hökumətləri tərəfindən irəli sürülür və
onların müxtəlif adları ola bilər
(məsələn, Azərbaycanda AQTA)

Onların BBMK-nin mətnində qeyd
olunmuş vəzifə və öhdəlikləri var



TİCARƏTİN TƏNZİMLƏNMƏSİ
ÜÇÜN QLOBAL SİSTEM
ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI

FS TTM

HST CODEXBBMK

RBMT MBMT

KƏND TƏSƏRR./ 
MEŞƏÇİLİK



«Codex Alimentarius»
Komissiyası

Qida Təhlükəsizliyi üzrə Standartlar, 
Təlimatlar və Tövsiyələr

- qida əlavələri
- baytarlıq preparatları və pestisidlərin

qalıqları
- çirkləndiricilər
- təhlil və nümunə seçmə üsulları
- gigiyena tələbləri üzrə qaydalar



Beynəlxalq Epizootik Büro
(BEB)

Heyvan Sağlamlığı üzrə Beynəlxalq
Standartlar Təlimatları və Tövsiyələr
-dünyada heyvan xəstəliklərinin baş verməsi
və onlara nəzarət haqqında hökumətləri
məlumatlandırır
-heyvan xəstəliklərinin müşahidəsi və onlara 
nəzarət üzrə tədqiqatları əlaqələndirir
-heyvan və heyvan məhsullarının ticarətini
asanlaşdırır



Sanitar və fitosanitar tədbirlərin
tətbiqi haqqında Saziş (FS, ÜTT, 

1994)
Üzvlər təmin etməlidirlər ki, onların 
fitosanitar tədbirlərinin müvafiq beynəlxalq
təşkilat tərəfindən hazırlanmış risklərin
qiymətləndirilməsi üsullarını nəzərə
almaqla, bitki sağlamlığı üçün risklərin
qiymətləndirilməsinə əsaslansın.



FS-in elementləri
Fitosanitar tədbirlər:

• Gizli (maskalanmış) ticarət maneələri
olmamalıdır 
• Uyğunlaşdırılmalı və elmə əsaslanmalıdır
• Qaydaların müəyyən edilməsində və

mübahisələrin həllində şəffaf olmalıdır
• İcra üçün beynəlxalq komitə olmalıdır



FS BEYNƏLXALQ STANDARTLARDAN 
İSTİFADƏNİ TƏŞVİQ EDİR

YAXUD

RİSKLƏRİN TƏHLİLİ VASİTƏSİLƏ 
TƏDBİRLƏRİN TEXNİKİ (ELMİ)
CƏHƏTDƏN ƏSASLANDIRILMASINI 
TƏLƏB EDİR

Tarixçə



• BBMK-nin ÜTT-nin “Sanitar və Fitosanitar
Tədbirlərinin Tətbiqi haqqında Saziş”ə (FS
Saziş) uyğunlaşdırılması məqsədilə həyata
keçirilmişdir.
• Nəticədə, BBMK və FS Sazişi hazırda eyni

beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır
• Bu prinsiplər «Bitkilərin mühafizəsinin

fitosanitar prinsipləri və beynəlxalq
ticarətdə fitosanitar tədbirlərin tətbiqi»ndə
(1-ci FTBS) ətraflı izah olunur.

1997-ci ildə BBMK-yə edilən 
düzəlişlər



• Suverenlik
• Zərurət
• İdarə olunan risk
• Minimum təsir
• Şəffaflıq
• Uyğunlaşma

BBMK-nin əsas prinsipləri
• Ayrıseçkiliyin

olmaması
• Texniki

əsaslandırma
• Əməkdaşlıq
• Ekvivalentlik
• Düzəlişlər



• Ölkələrin ticarəti tənzimləmək üçün suveren hüququ
• Tədbirlər yalnız lazım olduqda və aşağıdakılara uyğun 

olaraq olmalıdır:
– riskə uyğun, texniki cəhətdən əsaslandırılmış və ticarəti

ən az məhdudlaşdıran
– ayrıseçkiliyə yol verməyən
– şəffaf (dərc olunur)
– müntəzəm olaraq düzəlişlər edilir
(İdxalın ümumi qadağası mümkün olduqda
ZAƏ ilə əvəz edilə bilər)

BBMK Prinsiplərinin əsas mahiyyəti



Fitosanitar Tədbirlər üzrə
Beynəlxalq Standartlar

(FTBS-lər)
• milli proqramların həyata keçirilməsində və

BBMK-nin tələblərinin yerinə
yetirilməsində üzv ölkələrə istiqamət verir
• çox ümumi şəkildə ola bilər, məsələn. 

Lüğət (FTBS 5) və ya
• Olduqca konkret, məs. Nəzarət üzrə FTBS

6 və ağac qablaşdırma materialı üzrə
FTBS15



FTBS 15
Beynəlxalq ticarətdə ağac qablaşdırma

materialının (AQM) tənzimlənməsi
• AQM-in mənşəyi məlum olmadığı fərz 

edildikdə
Ümumi tədbirlər:
• Qabıqların çıxarılması və məhdud qalan qabıq
• Termik (istiliklə) emal və ya fumiqasiya

(zərərsizləşdirmə)
• Hazırlanmaqda olan yeni müalicə üsulları



ZRA üzrə FTBS-lər
• 2 saylı FTBS
–Zərərvericilərin risklərinin təhlili üçün

çərçivə, 2007

• 11 saylı FTBS
–Karantin zərərvericiləri üçün

zərərvericilərin risklərinin təhlili, 2013

• 21 saylı FTBS
–Tənzimlənən qeyri-karantin zərərvericiləri

üçün zərərvericilərin risklərinin təhlili, 
2004



BBMK üzrə BİTKİ 
ZƏRƏRVERİCİLƏRİNİN 

KATEQORİYALARI 

ZƏRƏRVERİCİLƏR

TƏNZİMLƏNƏN TƏNZİMLƏNMƏYƏN

KARANTİN TQKZ

OLMAYAN

GENİŞ YAYILMAMIŞ



KARANTİN 
ZƏRƏRVERİCİLƏRİ

TƏHLÜKƏLİ OLMAYAN VƏ HƏLƏ 
MÖVCUD OLMAYAN, YA DA HAZIRDA 
OLAN, AMMA GENİŞ YAYILMAYAN VƏ 
RƏSMİ NƏZARƏT EDİLMƏYƏN,
BÖLGƏ ÜÇÜN POTENSİAL İQTİSADİ 
ƏHƏMİYYƏTLİ ZƏRƏRVERİCİLƏR



BBMK QURUMLARI
• Fitosanitar Tədbirlər üzrə Komissiya

(FTK), Maddə XI-BBMK
• BBMK Katibliyi, Maddə XII-BBMK
• Regional Bitki Mühafizəsi Təşkilatları

(RBMT), Maddə IX-BBMK



• Konsensus yolu ilə BBMK üçün
İdarəedici orqan
• Üzvlər: qoşulmuş tərəflər (və ratifikasiya

olunana qədər FAO üzvləri)
• Qlobal bitki mühafizəsi ehtiyaclarını

nəzərdən keçirir və illik fəaliyyət
proqramını müəyyən edir
• Fitosanitar tədbirlər (ISPMs) üzrə

beynəlxalq standartları hazırlayır və qəbul
edir (FTBS-lər)

Fitosanitar Tədbirlər üzrə 
Komissiya (FTK)



BBMK Katibliyi
• 1992-ci ildə yaradılmışdır
• İtaliyanın Roma şəhərində Ərzaq və Kənd

Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Bitki 
Mühafizəsi Xidmətində yerləşir
• Alimlər, ekspertlər və məsləhətçilər

tərəfindən dəstəklənir



Əsas MBMT funksiyaları 
BBMK-nin IV Maddəsi

• fitosanitar sertifikatların (FS) verilməsi
• Yetişən bitkilərə nəzarət (mədəni və yabanı)
• zərərvericilərin baş verməsi, yayılması və genişlənməsi 

haqqında məlumat vermək
• bitkilərin və bitkiçilik məhsullarının partiyalarının yoxlanılması
• tənzimlənən maddələrin dezinfeksiya edilməsi
• təhlükə altında olan ərazilərin mühafizəsi və zərərvericilərdən

azad ərazilərin (ZAƏ-lər) yaradılması, saxlanması və nəzarəti
• zərərvericilərin risk təhlilinin aparılması
• İxracdan əvvəl sertifikatlaşdırılma aparıldıqda yüklərin 

fitosanitar təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• kadrların hazırlanması və potensialının artırılması



MBMT-lər üçün əsas 
problemlər

• QANUNVERİCİLİK
–Ölkələr öz qanunvericiliklərini beynəlxalq

müqavilələrə uyğunlaşdırmaq üçün yenidən
nəzərdən keçirməlidirlər

• İQTİSADİ
–1. Tələb olunan dəyişikliklərin (azad ticarət

üçün bazarın qorunması) tələb olunan vaxt
çərçivəsində həyata keçirilməsində üzləşilən 
çətinliklər
–2. Resurs çatışmazlığı (infrastruktur, işçi

qüvvəsi və s.)



MİLLİ FİTOSANITARYA SİSTEMİNDƏ MBMT-LƏRİN ROLU VƏ 
TƏHLÜKƏSİZ TİCARƏTİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ

İSTEHSAL EMAL TİCARƏT

İSTEHSAL – TİCARƏT ZƏNCİRİ

MBMT

İXRAC 
BAZARINA 
ÇIXIŞ

İDXAL

İXRACIN SERTİFİKASİYASIİDXALIN YOXLANILMASI

FİTOSANİTAR

TƏKMİLLƏŞMƏ

TİCARƏT 
NAZ.ƏN, EN SN, MN

KTN

GÖMRÜK

TƏDQİQAT

TƏHSİL

İSTEHSALÇILAR İSTEHLAKÇILAR

İDXALÇILAR VƏ İXRACATÇILAR
PEŞƏKAR 

QURUMLAR
İQTİSADİ SİYASƏT
SƏRBƏST TİCARƏT

ÜTT FS, 
BBMK, 
RBMT

XARİCİ İŞLƏR

LİMAN 
QURUMU



BBMK

CBDFS

Beynəlxalq Tənzimləyici Baza

CP

Vəhşi floranın
qorunması

Biomüxtəlifliyi qorumaqla ticarət
Ticarət

DCO-lar

Ticarətin lazım olduğundan
daha çox məhdudlaşdırıcı olmaması

Zərərvericilər kimi 
müəyyənləşdirilmiş DCO-lar

Bioloji Müxtəlifliyin
Qorunması

Bitkilərin mühafizəsi



Diqqətiniz üçün təşəkkürlər


