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Qvatemala-Meksika-ABŞ Meyvə 
milçəklərinin məhv edilməsi və
qarşısının alınması proqramı

1975-1978-ci illərdə Qvatemala və Meksikada meyvə milçəklərinin işğalı
bölgənin bağçılıq sənayesini təhdid edirdi. Bu, Qvatemala, Meksika və ABŞ-ın
MBMT-ləri tərəfindən idarə olunan federal "Moscamed" proqramının
yaradılmasına və həyata keçirilməsinə səbəb oldu.
1975-1977-ci illərdə SIT-yə əsaslanan əhatəli bir yanaşmadan istifadə edərək, 
meyvə milçəklərinin aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün maraqlı
ölkələr arasında əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdır. Meksikada onların ZAƏ-
sin üzrə məhvetmə tədbirləri 1977-1982-ci illərdə həyata keçirilmişdir.
Qvatemalada bufer zonası olan maneə 1982-ci ildə quraşdırıldı.

FAO və MAQATE texniki əməkdaşlıq layihələri vasitəsilə potensialın
yaradılmasında və texnologiyanın ötürülməsində əsas rol oynamışdır.

Bu hadisə sübut etdi ki, SIT-ə əsaslanan İPM yanaşmasından istifadə etməklə
zərərvericinin bütün ərazi üzrə məhv edilməsi və əhatə olunması mümkündür.







Meksika-Qvatemala sərhədində
meyvə milçəyi bufer zonası

Effektiv daimi bufer zonasına yaxşı nümunə Meksika-Qvatemala
sərhədi boyunca 1982-ci ildən bəri saxlanılan 34 000 km2-dən çox
uzunluğu olan steril meyvə milçəyi maneəsi və bufer zonasıdır.

Baryer zərərvericinin şimaldan Meksikaya və ABŞ-a doğru
hərəkətini qoruyur.

Təyyarələr təxminən 7 000 km2 əraziyə həftədə təxminən 1,3 
milyard steril milçək buraxırlar.
Qvatemaladan Meksikadakı ZAƏ-yə yüksək hərəkətlilik və
zərərvericinin böyük həcmdə kommersiya xarakterli meyvələrdə
sərhəd boyu şəhər bazarlarına insanların köməyi ilə hərəkət etməsi
səbəbindən maneənin böyük ölçüdə olması tələb olunur.

Risklərin düzgün qiymətləndirilməməsi çox vaxt lokallaşdırılmış
səmərəsiz buferlərin yaradılması ilə nəticələnir.



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.



Argentinanın Pataqoniya bölgəsinin 
meyvə milçəyindən azad zona kimi 

qurulması
Meyvə milçəklərinin aradan qaldırılması Pataqoniyadan hər il ixrac edilən üç milyon qutu
keyfiyyətli armud və almanın əksəriyyətinin Argentina üçün baha başa gələn fitosanitar
müalicəsinin ləğvi anlamına gəlir. 2001-ci ildə Argentinanın MBMT-si tərəfindən
Pataqoniyada meyvə milçəklərini məhv etmək proqramı başladıldı.

Ləğv prosesi SIT-dən istifadə etməklə intensiv proqram vasitəsilə əldə edilmişdir.

Steril milçəklər Mendoza əyalətində yerləşən kütləvi yetişdirmə və sterilizasiya
müəssisəsindən daşınıb.

Pataqoniya Milli Fitosanitar Fondu tərəfindən idarə olunan karantin maneəsi (yoxlama) 
ZAƏ-nin qorunmasında əsas rol oynamışdır.

Patagonia rəsmi olaraq 2004-cü ildə meyvə milçəyi üzrə ZAƏ elan edildi.

Ticarət tərəfdaşları, o cümlədən ABŞ və Meksika, Pataqoniyanı meyvə milçəklərindən 
azad ərazi kimi tanıyıbılar.







Dominikan Respublikasının yenidən
meyvə milçəklərindən azad ərazi kimi

qurulması
Dominikan Respublikasında meyvə milçəklərinin mövcudluğu rəsmi olaraq 2015-
ci ildə bildirilmişdir (ölkənin şərqində 2 053 km2 yoluxmuşdur).

Ticarət tərəfdaşları tərəfindən meyvə və tərəvəzin əksəriyyətinin ixracına
dərhal qadağa qoyuldu və bu, 40 milyon dollardan çox itkiyə səbəb oldu.

“Moscamed” Proqramı Hökumət tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
vasitəsilə yaradılmışdır. O, nəzarət və məhvetmə fəaliyyətlərini həyata keçirmək
üçün maliyyə və əməliyyat dəstəyini təmin edir.

Qvatemala, Meksika və ABŞ-ın 'Moscamed' Proqramı milçəklərin məhv edilməsi
üzrə SIT-ə əsaslanan IPM-nin həyata keçirilməsində uğurlu olmuşdur.

Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA), FAO, USDA və OIRSA kimi
milli və beynəlxalq təşkilatlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə milçəklərin 
epidemiyasına qarşı birgə səylər göstəriblər.

Rəsmi məhvetmə 2017-ci ilin iyulunda altı milçək nəslinin sıfır səviyyədə 
tutulmasından sonra elan edildi.



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.



Cənubi Afrikada meyvə 
milçəklərinin məhvi üzrə 

proqram
1997-ci ildə Heks çayı vadisində və onun ətrafında 10 000 hektar sahədə SIT ilə
meyvə milçəklərinə nəzarət etmək üçün pilot layihə həyata keçirildi. Onun məqsədi
iqtisadi həddən aşağı qiymətə qənaətli və ətraf mühitə zərər vermədən meyvə 
milçəklərinin qarşısını almaq idi.

Nəzarət xərclərinin azalması kimyəvi nəzarət ilə 350 000 ABŞ dollarından SIT 
vasitəsilə 130 000 ABŞ dollarına qədər düşdü.

İdxalçılar tərəfindən vadidən ixrac edilən süfrə üzümlərinin meyvə milçəkləri ilə
infestasiyası səbəbindən imtina halları 50-60% azaldı.

2001/2002 mövsümü üçün birbaşa faydalar ildə 370 000 dollara çatdı
Cənubi Afrikanın Qərbi Cape bölgəsindəki meyvə istehsalı vadisini əhatə edən
yüksək dağlar ALPP-nin saxlanmasını asanlaşdırır və SIT-in tətbiqi üçün uyğun
şərtləri yaradan təbii izolyasiyanı təmin edir.

ALPP üzrə FTBS 22 və MM idarəetməsi üzrə FTBS 35-dən istifadə edilmişdir.







Diqqətiniz üçün təşəkkürlər!


