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BBMK və FTBS-lərdə Zərərvericilərdən Azad
Ərazilər
BBMK-nin IV maddəsi, 2-ci bənd: Bitki mühafizəsi üzrə rəsmi milli
təşkilatın öhdəliklərinə aşağıdakılar daxildir:
(e) təhlükə altında olan ərazilərin mühafizəsi və zərərvericilərdən
azad ərazilərin və zərərvericilərin az yayıldığı ərazilərin təyin
edilməsi, saxlanılması və onlara nəzarət;

FTBS 1-in 2-ci Maddəsi – Əməliyyat Prinsipləri:

2.3 Razılığa gələn tərəflər öz ərazilərinə daşınan yüklərlə bağlı
fitosanitar tədbirlərinin ixrac edən ölkələrin MBMT-ləri
tərəfindən təyin edilmiş ərazilərin statusunu nəzərə almasını
təmin etməlidirlər. Bunlar tənzimlənən zərərvericinin olmadığı
və ya az yayıldığı ərazilər ola bilər, yaxud zərərvericilərdən
təmizlənmiş istehsal sahələri və ya zərərvericilərdən
təmizlənmiş istehsal yerləri ola bilər.

ZAƏ-LƏRLƏ BAĞLI FTBSLƏR
Yaradılması
•

FTBS 4 Zərərvericilərdən təmizlənmiş ərazilərin yaradılmasına dair
tələblər
• FTBS 10 Zərərvericilərdən azad istehsal yerlərinin və
zərərvericilərdən təmizlənmiş istehsal sahələrinin yaradılmasına dair
tələblər
• FTBS 22 Zərərvericilərin az yayıldığı ərazilərin yaradılması üzrə
tələblər
• FTBS 6 Nəzarət
• FTBS 8 Ərazidə zərərvericilərin statusunun müəyyən edilməsi
• FTBS 9 Zərərvericilərin məhv edilməsi proqramları üzrə təlimatlar
• FTBS 26 Meyvə milçəkləri üçün zərərvericilərdən təmizlənmiş
ərazilərin yaradılması
• FTBS 29 Zərərvericilərdən azad ərazilərin və zərərvericilərin az
yayıldığı ərazilərin tanınması
• FTBS 14 Sistem yanaşması
• FTBS 35 Meyvə milçəkləri üçün sistem yanaşması
Saxlanılması
• FTBS 4, 8, 9,10, 14, 26, 35

•
ü

ZAƏ lər, Zərəvericilərdən Azad İstehsal Sahələri (ZAİS),
və Zərəvericilərdən Azad İstehsal Yerləri (ZAİY) arasında
fərqlər

ü

Ölçü
ZAƏ böyük miqyas (bütün ərazi). Ölkə və ya ölkənin
hissələri (FTBS 4)
ZAİS daha kiçik miqyaslı tək təsərrüfat vahidi kimi fəaliyyət
göstərir (FTBS 10)
ZAİY ZAİS-in alt çoxluğudur (FTBS 10)

•
ü
ü

Bufer
ZAƏ böyük bufer zonası
ZAİS/ZAİY təsərrüfat bölməsinin bilavasitə yaxınlığında

•
ü
ü

Vaxt müddəti
ZAƏ illərlə saxlanılır
ZAİS/ZAİY bir və ya bir neçə mövsüm üçün saxlanıla bilər

•
ü
ü

İdarəetmə
ZAƏ yetişdiricinin iştirakı ilə MBMT tərəfindən idarə olunur
ZAİS/ZAİY MBMT-nin nəzarəti altında yetişdiricilər
tərəfindən fərdi qaydada

•
ü

Status
ZAƏ zərərverici aşkar olunduqda, bütün ərazilərin statusu
təsirə məruz qalır
ZAİS/ZAİY yalnız zərərvericinin aşkar olunduğu yer təsirə
məruz qalır

ü

ü

ZAƏ

ZAİY
ZAİS

ABMT-də ZAƏ-lər üçün təlimat
aşağıdakılarda verilmişdir:
FT 5 ZRA standartlarına yüklər üçün tövsiyə
olunan tədbirlər daxildir
Karantin zərərvericilərindən təmizlənmiş
kartof istehsalı üçün ZAƏ-lər haqqında FT
3/61
FT 8 Əmtəə ölçüləri üzrə standartlara
seçimlərdən biri kimi ZAƏ-lər daxildir
FT 9 Rəsmi Nəzarət üzrə Standartlara ZAƏlərə aid olan elementlər daxildir

Lüğətdə (FTBS 5) təriflər
Zərərvericilərdən azad ərazi: Elmi sübutlarla göstərilməklə konkret bir
zərərvericinin olmadığı və lazım olduqda bu vəziyyətin rəsmi şəkildə
saxlandığı ərazi
Zərərvericilərdən azad istehsal sahəsi: Elmi sübutlarla göstərilməklə konkret bir
zərərvericinin olmadığı və lazım olduqda bu vəziyyətin müəyyən müddət
ərzində rəsmi olaraq saxlanıldığı istehsal ərazisi
Zərərvericilərdən azad istehsal yeri: Elmi sübutlarla göstərilməklə konkret bir
zərərvericinin olmadığı və lazım olduqda bu vəziyyətin müəyyən müddət
ərzində rəsmi olaraq saxlanıldığı istehsal yeri
Zərərvericilərin az yayıldığı sahə: Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müəyyən
edilmiş, ölkənin hamısı, ölkənin bir hissəsi və ya bir neçə ölkənin hamısı və
ya bir hissəsi olmaqla, konkret zərərvericinin aşağı səviyyədə mövcud olduğu
və təsirə məruz qalan, effektiv müşahidə və ya nəzarət altında olan ərazidir.

ZAƏ-lərin növləri
FTBS 4-də (Zərərvericilərdən təmizlənmiş
ərazilərin yaradılması üçün tələblər) üç növ ZAƏ
müəyyən olunur:
• bütöv bir ölkə
• məhdud infestasiyaya uğramış ərazinin mövcud
olduğu bir ölkənin infeksiyasız hissəsi
• ümumiyyətlə infestasiyaya uğramış ərazi daxilində
yerləşən ölkənin infeksiyasız hissəsi
Bu halların hər birində ZAƏ, müvafiq olaraq, bir neçə
ölkənin hamısına və ya bir hissəsinə aid ola bilər

ZAƏ-lərin komponentləri
ZAƏ-nin yaradılması və saxlanmasında üç əsas
komponent və ya mərhələ nəzərə alınır:
• zərərvericilərdən azad vəziyyət yaratmaq üçün sistemlər
• qorumaq üçün fitosanitar tədbirlər
• zərərvericilərdən təmizliyin saxlandığını təsdiqləmək üçün
yoxlamalar
Bu komponentlərin təbiəti zərərvericinin biologiyasına (yaşama
potensialı, çoxalma sürəti, yayılma vasitələri, ana bitkilərin
mövcudluğu və s.), ZAƏ-nin növlərinə və xüsusiyyətlərinə
(ölçüsü, təcrid olunma dərəcəsi, ekologiya və s.) və
zərərvericilərin riskinin təhlili əsasında tələb olunan fitosanitar
təhlükəsizliyin səviyyəsinə görə dəyişəcəkdir.

AMBT FT 5/3-də ZAƏ-lər
Məhsulun, istehsal yerinin və ya ərazisinin zərərvericilərdən
təmizliyinin yaradılması və saxlanılması
Tövsiyə edilə bilən hər hansı digər tədbirə xələl gətirmədən zərərvericilərin
yayılma qabiliyyətinə əsaslanır.
Çox aşağı təbii
dərəcəsi (<10m)

yayılma

Aşağı və orta təbii yayılma
dərəcəsi (>10 m, lakin <10 km)
Yüksək və çox yüksək təbii
yayılma sürəti (>10 km)

məhsulun zərərvericilərdən azad olması və ya
zərərvericilərdən azad istehsal yeri və ya
zərərvericilərdən təmizlənmiş ərazi
zərərvericilərdən təmizlənmiş istehsal yeri və ya
zərərvericilərdən təmizlənmiş sahə

Zərərvericilərdən azad ərazi

ZAƏ bütün növ təbii yayılma qabiliyyəti üçün bir tədbir kimi tövsiyə
olunur, lakin növbəti sual budur:
Ərazinin zərərvericilərdən azadlığına etibarlı təminat verilə bilərmi?
yəni FTBS 4-də qeyd olunan tələbləri yerinə yetirmək mümkün
olmalıdır.
Zərərvericinin insan yardımı və təbii yolla yayılması ilə təsadüfi
hərəkətinə diqqət yetirilməlidir

Bufer zonası
•
•

bufer zonaları zərərvericinin delimitasiya olunmuş ərazilərə və ya kənara
yayılma ehtimalını minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
bufer zonasının ölçüsü zərərvericinin təbii yayılmaq və insanların köməyi
ilə yayılmaq qabiliyyətindən asılıdır.

ZAƏ-lərlə bağlı metodlar
ZAƏ-lərin komponentlərinə nail olmaq üçün istifadə olunan
üsullara aşağıdakılar daxildir:
• məlumatların toplanması (ümumi nəzarət)
• sorğular (məhdudlaşdırma, aşkarlama, monitorinq)
• fitosanitar tədbirlər
• audit (təhlil və qiymətləndirmə)
• sənədlər (hesabatlar, iş planları)

Zərərvericilərdən azadlığı qurmaq
üçün sistemlər

Bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:
• Ümumi nəzarət (mövcud olan hər hansı
mənbələrdən məlumatların toplanması)
• Xüsusi nəzarət (məhdudlaşdırma və/və ya
aşkarlama tədqiqatları)
• Zəruri hallarda zərərvericilərin məhv edilməsi

Fitosanitar tədbirlər
Zərərvericinin daxil olması və yayılmasının qarşısını almaq üçün
xüsusi tədbirlərdən istifadə edilə bilər, o cümlədən:
•
-

Aşağıdakı kimi tənzimləyici tədbirlər:
karantin zərərvericiləri siyahısında zərərvericinin daxil edilməsi
ölkəyə və ya əraziyə idxal tələblərinin dəqiqləşdirilməsi
bufer zonaları da daxil olmaqla bir ölkənin və ya ölkələrin
ərazilərində müəyyən məhsulların hərəkətinin məhdudlaşdırılması

• müntəzəm monitorinq
• istehsalçılara məsləhətlərin verilməsi
Zərərvericilərdən azadolma statusunun saxlanılması üçün
fitosanitar tədbirlərin tətbiqi yalnız zərərvericinin yaranması
üçün ekoloji şəraitin əlverişli olduğu ZAƏ-də və ya onun
hər hansı hissəsində əsaslandırılır.

Zərərvericilərdən azadolmanı
təsdiqləmək üçün yoxlamalar
Zərərvericilərdən təmizlənmə statusunun davam
etməsi ZAƏ yaradıldıqdan və qulluq üçün fitosanitar
tədbirlər görüldükdən sonra yoxlanılmalıdır. Bu
yoxlamalara aşağıdakılar daxil ola bilər:
• ixrac edilən yüklərin təsadüfi qaydada yoxlanılması
• tədqiqatçıların, məsləhətçilərin və ya müfəttişlərin
narahatlıq doğuran zərərvericinin hər hansı hadisəsi
barədə MBMT-yə məlumat verməsi tələbi
• aşkarlama sorğularının davam etdirilməsi

ZAƏ-nin statusu barədə sənədlər
və nəzərdənkeçirmə
ZAƏ-nin növündən asılı olmayaraq, sənədlər müvafiq
olaraq aşağıdakılar üzrə mövcud olmalıdır:
• ZAƏ yaratmaq üçün toplanmış məlumatlar
• ZAƏ-yə dəstək üçün görülmüş müxtəlif inzibati
tədbirlər
• ZAƏ-nin delimitasiyası
• fitosanitar qaydaların tətbiqi
• istifadə olunan müşahidə və ya tədqiqat sistemlərinin
texniki təfərrüatları

ZAƏ-lərin tanınması
ZAƏ-lərin tanınması prosesi FTBS 29-da təsvir edilmişdir
(Zərərvericilərdən azad ərazilərin və zərərvericilərin az
yayıldığı ərazilərin tanınması)
• ixrac edən və idxal edən ölkələrin MBMT-ləri arasında
əməkdaşlığı tələb edir (məsələn, ikitərəfli müqavilələr)
• fitosanitar prinsiplərə riayət etməlidir (SFS, FTBS 1)
• FTBS 29-da göstərilən addımları yerinə yetirməlidir
• müvafiq məlumat mübadiləsi və yoxlanışları daxildir
• Aşağıdakılara nail olunana qədər ZAƏ-nın tanınmasına gətirib
çıxarmalıdır:
- sözügedən ərazidə zərərvericilərin statusunda dəyişiklik var və
o, artıq ZAƏ deyil
- sözügedən ZAƏ ilə bağlı və ya idxal edən tərəfin qeyd etdiyi
ikitərəfli razılaşma ilə bağlı əhəmiyyətli uyğunsuzluq halları
mövcuddur.

ZAƏ-lər üzrə təlimatlar

Qərar ağacı
ZAƏ, ZAİS, ZAİY və
ALPP-nin
yaradılması və
saxlanılması
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Zərərvericilərdən azad ərazilərin
yaradılması və saxlanması üçün
bələdçi
FAZA 1 və 2. Təşəbbüs və Proqramın Hazırlanması
FAZA 3 ZAƏ-nin yaradılması
FAZA 4 və 5: ZAƏ-nin saxlanılması və bazara çıxış

ZAƏ-nin texniki mümkünlüyü
• ZAƏ-ya hədəf
zərərvericilərin hücumu
ilə bağlı risk səviyyəsi
• Yenidən infestasiyanın
qarşısını almaq üçün
ərazinin süni şəkildə
təcrid edilməsinin
mümkünlüyü
• Statusu yaratmaq və
saxlamaq üçün sərfəli
vasitələrin mövcudluğu

Yoxlama
məntəqələri

Təcrid

Bionəzarət

ZAƏ-Nİ YARATMAQ VƏ SAXLAMAQ ÜZRƏ
ZƏRƏRVERİCİ RİSKLƏRİNİN İDARƏOLUNMASI
VARİANTLARI
ü Zərərvericilərin məhv edilməsi (ZAƏ
qurmaq)
Ərazidən zərərvericiləri aradan qaldırmaq
üçün fitosanitar tədbirlərin tətbiqi
ü Zərərvericilərin əhatə olunması (ZAƏ
saxlamaq)
Zərərvericinin yayılmasının qarşısını almaq
üçün yoluxmuş ərazidə və onun ətrafında
fitosanitar tədbirlərin tətbiqi
ü Zərərvercilərin qarşısının alınması (ZAƏ-ni
yaratmaq və ya saxlamaq)
Zərərvericinin əraziyə daxil olmasının və ya
yaranmasının qarşısını almaq üçün
fitosanitar tədbirlərin tətbiqi
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.

Steril Həşərat Texnikası (SHT) vasitəsilə
Aradanqaldırma variantı
Pataqoniya, Argentinada alma və armud istehsalu sahələri
C. capitatanın məhv
edilməsi bu bölgənin hər
il ixrac etdiyi 3 milyon
qutu keyfiyyətli armud
və almanın əksəriyyətinə
baha başa gələn
fitosanitar müalicələrin
aradan qaldırılması
deməkdir.

Aİ-də ZAƏ nümunələri
Qorunan zonalar (=ZAƏ-lər) (nümunələr):

ü Erwinia amylovora
(qoruma və ixtrac şitillik ehtiyatı)
ü Globodera pallida
ü Rhynchophorus ferrugineus
(palma ağacları)
ü Leptinotarsa decemlineata (kartof)
Digərləri:
ü Globodera rostochiensis və G. pallida
(uzun illərdir ki, Hollandiyadan Şimali Amerikaya
toxumluq kartof və gül soğanı ixracı)
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.

ZAƏ-lərlə bağlı yekun qeydlər
ü Bu gün ZAƏ-lər karantin məhdudiyyətləri olmadan çox böyük həcmdə meyvə
və tərəvəzin yüksək dəyərli bazarlara ixrac edildiyi bir sıra ölkələrdə
yaradılmışdır.
ü Buna baxmayaraq, ZAƏ-lərin əksəriyyəti meyvə milçəkləri zərərvericiləri üçün
yaradılmışdır.
ü Xüsusilə Avropada digər zərərvericilər üçün ZAƏ-lər yaradılmış və uzun illərdir
onlar fəaliyyət göstərir
ü Zərərverici riskini azaltmaq üçün seçiləcək variant ilə bağlı qərarların texniki və
iqtisadi mümkünlüyünü özündə birləşdirən müfəssəl təhlilə əsaslanması çox
vacibdir.
ü BBMK ZAƏ-ni yaratmaq və saxlamaq üçün bazanı təmin edir.
ü ZAƏ BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM-lər) proqramına töhfə verir:
Sıfır Aclıq, Yoxsulluğun Azaldılması, Sağlamlıq və Rifah və Torpaqda Həyat.

Zərərvericilərin az yayıldığı ərazilər
(ZAYƏ)
ZAYƏ-lər (FTBS 22) aşağıdakı kimi istifadə oluna bilər:
• ZAƏ üçün bufer zonası kimi
• Məhv etməyə yönəldilmiş, populyasiyanın sıxışdırılması prosesinin bir
hissəsi və ZAƏ-nin yaradılması kimi

• və ya Sistemli yanaşması ilə birlikdə

ZAYƏ-lər və Sistemli yanaşma zərərvericilərdən azad olmayan
ərazilərdən istehsal (və ixrac) imkanları təklif edir.
İxrac və idxal edən ölkələrin MBMT-ləri arasında metodların və
əhəmiyyətli dərəcədə əməkdaşlığın inkişafı üçün tədqiqat tələb olunur.
Meyvə milçəkləri ilə bağlı bir çox nümunə var, lakin digər zərərvericilər
və xəstəliklər üçün nümunələr daha azdır.

Bufer zonasının tətbiqi
•
•

bufer zonaları zərərvericinin delimitasiya olunmuş ərazilərə və ya kənara
yayılma ehtimalını minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
bufer zonasının ölçüsü zərərvericinin təbii yayılmaq və insanların köməyi
ilə yayılmaq qabiliyyətindən asılıdır.

Kimyəvi mübarizəyə alternativ olaraq
Zərərvericilərlə Mübarizə Praktikaları
• Bioloji nəzarət (klassik, gücləndirici və ya
konservasiya)
• Steril Həşərat Texnikası (SHT)
• Feromonların istifadəsi (kütləvi tutma və ya
qarışıqlıq)
• Aqronomik təcrübələr
• İnteqrasiya edilmiş Zərərvericilərin İdarədilməsi
(İZİ) sistemi
• Misal: BMSB-yə qarşı Trissolchus japonicus

K. Hoelmer
B. Cutting

USDA-ARS fakt cədvəli

E. Talamas

E. Talamas

Tracy C. Leskey, USDA-ARS
Zhong-Qi Yang və dig., 2009

Tracy C. Leskey, USDA-ARS

Zhong-Qi Yang və dig., 2009

Soğan milçəyi (Delia antiqua) ZAYƏ-si
(Niderland)
• Soğan milçəyi bütün Avropa regionunda
mövcuddur, ona görə də onu məhv etmək
variantı yoxdur.
• Yeni basqınları aradan qaldırmaq, maneə
yaratmaq və nəzarət etməkdənsə, kütləvi
surətdə yetirşdirmək və əraziyə buraxmaq
daha qənaətlidir.
• Soğan milçəkləri müəyyən bir sahədən
kənara çox yayılmadığından, bu SHT-in
fərdi yetişdirici əsasında həyata
keçirilməsinin mümkün olduğu sübut
edilmişdir.

Soğan milçəyi (Delia antiqua)
ZAYƏ-si
• Üstünlüklər: pestisidlərin istifadəsi
azalır və pestisidlərə davamlı
ştammın inkişafı da xeyli azalır.
• Steril milçəklər maydan sentyabr
ayına qədər buraxılır; Hər il
təxminən 10 000 hektar sahə
müalicə olunur, əsasən də toxum
istehsalı üçün soğan.
• Soğan milçəyi üçün SHT yanaşması
ilə xərclər də kimyəvi maddələrin
qiymətindən aşağı olmuşdur.

ZAƏ bələdçisini dəstəkləmək üçün
BBMK-nin İcra resursları
•
•
•
•
•
•
•
•

Bazara çıxış
Tranzit
İxrac Sertifikatı
İdxalın Yoxlanılması
Maraqlı tərəflərlə münasibətlərin idarəolunması
Bitki zərərvericilərinə nəzarət
Fitosanitar Diaqnostik Xidmətlərin göstərilməsi üzrə bələdçi
Zərərvericilərin risklərinin çatdırılması üzrə bələdçi

BBMK-nin digər vəsaitləri və təlim materialları ilə buradan
tanış olmaq olar: https://www.ippc.int/en/coreactivities/capacity-development/guides-and-training-materials/

Diqqətiniz üçün təşəkkürlər!

