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Qanunvericilik

u 2000-ci il 14 mart tarixində "Bitki mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (№831-İQ) 
imzalanmışdır. 

u Azərbaycan Respublikasının ərazisində fitosanitar nəzarətinin təşkili və həyata
keçirilməsi, həmçinin bitki mühafizəsi və karantini sahəsində fəaliyyət göstərən
subyektlər arasındakı münasibətlər "Bitki mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq
Konvensiyanın tələbləri və “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

u Bitki və bitkiçilik məhsullarında karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin
ölkə ərazisinə daxil olmasının və yayılmasının qarşısının alınmasına yönəldilmiş
tədbirlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq normativ
hüquqi aktları ilə təsbit edilmiş qaydalar əsasında həyata keçirilir. 



Bitki mühafizəsi işinin təşkili və idarə olinmasını 
həyata keçirən qurumlar

u Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi

u Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

u Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
müvafiq qurumları



Aqrar Xidmətlər Agentliyi

u Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 yanvar 
tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında olan Dövlət Fitosanitar
Xidmətinin, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortlarının
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin və Baş
Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin əsasında Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar
Xidmətlər Agentliyi (AXA) yaradılmışdır. 

u AXA, digər fəaliyyətlərlə yanaşı respublika ərazisində bitki 
sağlamlığı, bitkiçilikdə məhsuldarlığın artırılması 
sahələrində fitosanitar, o cümlədən aqrokimyəvi xidmətlərin 
təşkilini və idarə olunmasını həyata keçirir.



Bitki mühafizəsi işinin təşkili

u Bitki mühafizəsi sahəsindəki fəaliyyətlər AXA-nın Bitki 
Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi 
tərəfindən həyata keçirilir. 

u Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) 
Mərkəzinin 4 regional və 42 rayon üzrə Rayon 
Mərkəzləri fəaliyyət göstərir.

u Respublikada regionlar üzrə 13 Mobil Bitki Mühafizəsi və
6 Fumiqasiya Dəstəsi bitki mühafizəsi və fumiqasiya 
tədbirlərini həyata keçirir.



Bitki mühafizəsi mərkəzlərinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

u Müraciət əsasında əkin, bağ, örüş, otlaq və digər ərazilərdə fitosanitar 
müşahidələrin, monitorinqlərin aparılması, profilaktika və bitki mühafizəsi 
xidmətlərinin həyata keçirilməsi

u Aşkar edilmiş zərərli orqanizmlərin geniş ərazidə yayılmasının qarşısının alınması 
üçün müvafiq mübarizə işinin təşkili

u Xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə
işinin təşkili və aparılması, karantin məhdudiyyət tədbirlərinin görülməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etmək

u Növbəti il üçün xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizəyə dair proqnozlar 
hazırlanması

u Bitki mühafizə vasitələrinin istifadə reqlamentinə, daşınması və saxlanmasına 
dair tövsiyələrin verilməsi

u bitki mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar fiziki və hüquqi
şəxslər, habelə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müraciəti əsasında
onlarla müqavilələr bağlamaq və s



Fitosanitar monitorinq

u Fitosanitar monitorinq – müəyyən ərazidə fitosanitar vəziyyətin 
analizi, qiymətləndirilməsi və proqnozu üçün praktikada həyata 
keçirilən fitosanitar tədbirdir.

ØFitosanitar monitorinqin ardıcıl mərhələləri:
- müşahidə aparılır
- məlumatlar toplanır
- təhlil olunur
- qiymətləndirilir
- proqnozlaşdırılır



Fitosanitar monitorinqin nəticələri

ØMonitorinq nəticəsində orqanizmlərin göstəricilər 
üzrə ehtimal olunan səviyyələri müəyyən olunur:

- inkişaf və zərərvurma 
intensivlikləri;

- miqdar və yayılmaları;
- bitki mühafizə vasitələrinə tələbat;
- tətbiq üsulu, miqdarı və s. 



Texniki imkanlar
u Xüsusi təyinatlı avtomobil «Mitsubishi-L200» – 21 ədəd
u Xüsusi təyinatlı avtomobil «Niva» -10 ədəd
u Xüsusi təyinatlı avtomobil (su maşını) «İVECO» – 3 ədəd
u Xüsusi təyinatlı avtomobil «Ford» – 3 ədəd
u Xüsusi təyinatlı avtomobil «Qazel» – 2 ədəd
u Traktor müxtəlif markalı – 53 ədəd
u Qoşqulu çiləyici (2000 l) – 44 ədəd
u Ultra kiçik həcmli çiləyici «AU 8115M» – 12 ədəd
u Aftonom çiləyici «Scout 28s-300» – 10 ədəd 

u Aqro dron – 10 ədəd
u Minik avtomobilləri 30 ədəd
u Əl çiləyiciləri – 30 ədəd
u Vaqon kupe – 1 ədəd 

u Duman generatoru TF-95 – 15 ədəd
u Duman generatoru TF-35 – 12 ədəd



Mübarizə tədbirlərinə hazırlıq



MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ
uMübarizə sistemində əsasən aqrotexniki, 

bioloji və kimyəvi mübarizə üsullarından 
geniş istifadə edilir 



Son illər respublikada aparılan bitki mühafizəsi işlərinin həcmi (min ha)

2020-ci il 2021-ci il 2022-ci ilin 6 ayı

Mübarizə
(ümumi) 

Karantin t.e. 
və Xüsusi 
təhlükəli 
zərərli 
orqanizmlərə
qarşı

Toxum 
dərman-
lanıb 
(min t.)

Mübarizə
(ümumi) 

Karantin t.e. 
və Xüsusi 
təhlükəli 
zərərli 
orqanizmlərə
qarşı

Toxum 
dərman-
lanıb
(min t.)

Mübarizə
(ümumi) 

Karantin t.e.
və Xüsusi 
təhlükəli 
zərərli 
orqanizmlərə
qarşı

Toxum 
dərman-
lanıb
(min t.)

714,5 136,1 57,2 917,9 170,4 67,3 666,4 143,7 0,43



Fumiqasiya dəstələrinin fəaliyyətinin əsas 
istiqamətləri

u Karantin nəzarətində olan materialların idxalı, 
ixracı, tranziti və gömrük rejimləri altında 
yerləşdirilməsi zamanı karantin tətbiq edilən və
digər zərərli orqanizmlərin zərərsizləşdirilməsi 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi

u Bitkiçilik məhsullarını daşıma vasitələrində
zərərsizləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi

u Bitkiçilik məhsullarının saxlanıldığı anbarlarda, 
həmçinin istixanalarda zərərsizləşdirmə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi



Fumiqasiya tədbirləri



Son illər aparılan fumiqasiya 
(zərərsizləşdirmə) işlərinin həcmi

2020 2021 2022-ci ilin 6 ayı

Dənli, dənli-
paxalalı, 
texniki bitki 
məhsul-ları,
quru meyvə
(min ton)

Yaş meyvə-
tərəvəz,
saxlanma 
yerləri, 
meşə mater. 
və s. (min 
kub m.) 

İstixana
(min kv m.)

Dənli, dənli-
paxalalı, 
texniki bitki 
məhsulları,
quru meyvə
(min ton)

Yaş meyvə-
tərəvəz,
saxlanma 
yerləri, 
meşə mater. 
və s. (min 
kub m.) 

İstixana
(min kv m.)

Dənli, dənli-
paxalalı, 
texniki bitki 
məhsulları,
quru meyvə
(min ton)

Yaş meyvə-
tərəvəz,
saxlanma 
yerləri, 
meşə mater. 
və s. (min 
kub m.) 

İstixana
(min kv m.)

205,1 3009,2 1325,9 267,5 1769,7 1247,7 ---- 638,9 635,0



Hədəflər
u Preventiv tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi ilə xəstəlik və zərərvericilərin əkin

və bağ sahələrinə vura biləcəyi ziyanın minimumlaşdırılması, bitki sağlamlığına nail
olunması, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının artırılması;

u Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıları arasında maarifləndirmə işlərin
genişləndirilməklə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalına marağın
artırılması;

u Müşahidə və mübarizə tədbirləri üzrə dəqiq hesabatlılıq sisteminin yaradılması
u Təlimlərə (Beynəlxalq təlim kursları da daxil olmaqla) cəlb edilməklə kadrların

ixtisas dərəcələrinin artırılması;
u İxracyönümlü kənd təsərrüfatı məhsulu istesalı potensialı yüksək olan bölgələrdə

zərəli orqanizmlərdən azad zonaların yaradılmasına nail olmaq;
u Bitki mühafizəsi sahəsində qabağcıl beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi və

tətbiqi;
u Kənd təsərrüfatı əkinlərinin elmi əsaslarla idarə edilməsi, zərəli orqanizmlərə qarşı

preventiv, aqrotexniki, bioloji, kimyəvi və digər mübarizə tədbirlərinin aparılmasının
üstünlükləri ilə bağlı fermerlər, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıları arasında
maarifləndirilmə tədbirlərinin genişləndirilməsi;

u Pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizə üsulundan istifadənin genişləndirilməsi
üçün fəaliyyətlərin artırılması;

u Zərəli orqanizmlərin identifikasiyası üçün laboratoriyanın qurulması və bu sahə üzrə
kadrların hazırlanması



Diqqətinizə görə
təşşəkkür edirəm!


